
 

YARGITAY  10. HUKUK DAİRESİ 

T. 29.3.2011   E. 2011/2602   K. 2011/4307 

• RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Genel Olarak Kanunların Geriye Yürümemesi 
Kuralı Karşısında Davanın Yasal Dayanağının 1479 S. Kanunun 63. Md.nin Olduğu 
Gerçeği de Bozma Üzerine Yürütülecek Yargılama Sürecinde Göz Önünde 
Bulundurulması Gerektiği ) 

• KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ ( Kuralı Karşısında Davanın Yasal 
Dayanağının 1479 S. Kanunun 63. Md.nin Olduğu Gerçeği de Bozma Üzerine 
Yürütülecek Yargılama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Rücuan 
Tazminat Davası ) 

• MALÛL VEYA VAZİFE MALÜLÜ ( Olan Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak 
Sahiplerine Bu Kanun Uyarınca Bağlanacak Aylığın Başladığı Tarihteki İlk Peşin 
Sermaye Değerinin Yarısı İçin Kurum Zarara Sebep Olan 3. Kişilere Rücu Edilir 
Düzenlemesi Getirildiği - 1479 S. Kanunun 63. Md.nin Gözönünde Bulundurulacağı ) 

5510/m.39 

1479/m.63 

ÖZET : 5510 Sayılı Kanunun 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; "Üçüncü 
bir kişinin kastı sebebiyle malûl veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak 
sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir düzenlemesi 
getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde gerçekleşen 
olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir 
düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi ( geçmişe etkili 
olmaması ) kuralı karşısında davanın yasal dayanağının 1479 Sayılı Kanunun 63. maddesinin 
olduğu gerçeği de bozma üzerine yürütülecek yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

DAVA : Trafik kazasında ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin değerli gelirlerden 
oluşan Kurum zararının 1479 Sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca rücuan ödetilmesi 
davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle davanın kabulüne ilişkin 
hükümün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılardan Finans Sigorta 
A.Ş. Avukatınca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış 
ve duruşma için 29.3.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. 
Duruşma günü davalı adına vekili ile karşı taraf adına vekili geldiler. Diğer davalılar adlarına 
kimse gelmedi. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları 
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık 
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tesbit edildi:  

KARAR : 1479 Sayılı Kanunun 63. maddesi hükmüne göre "Sigorta Şirketleri" Bağ-Kur'un 
rücu hakkını haiz bulunduğu "diğer sorumlular" kapsamındadır.  

Bağ-Kur'a anılan madde ile tanınan rücu hakkı Kanundan doğan bağımsız bir rücu hakkı 
vasfında olup, tazmin sorumlularının sigortalı ya da hak sahiplerine yapmış oldukları 
ödemelerin rücu alacağından düşülmemesi gerekmekte ise de; Sigorta Şirketlerinin 2918 
Sayılı Kanun kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluğu sebebiyle poliçe limitini teşkil 
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eden miktar. Kurumun rücu davasından önce sigortalı ya da hak sahiplerine ödediğinin geçerli 
belgelerle kanıtlanması durumunda; Sigorta Şirketlerinin mükerrer ödeme ile karşı karşıya 
bırakılmaması bakımından ödediği miktar kadar sorumlu tutulmaması gerekir.  

Ne var ki, Sigorta Şirketi tarafından poliçeye dayalı olarak sigortalı ya da hak sahiplerine 
yapılan ödemenin; Bağ-Kur'a tanınan Kanundan doğan rücu hakkının sigortalı ya da hak 
sahiplerine tanınan haktan bağımsız olarak kullanılması, başka bir anlatımla halefiyet ilkesine 
dayanmaması sebebiyle 1479 Sayılı Kanunun anılan maddesi kapsamındaki diğer tazmin 
sorumlularının tavan sınırlamasına tabi olmayan sadece sigortalı ya da hak sahiplerine 
bağlanan gelirin ilk peşin değeri ve buna uygulanan kusur payı ile sınırlı bulunan 
sorumluluklarında rücu alacağından düşülemeyeceği de açıktır.  

Davada somutlaşan olayda; davalı sigorta şirketi, hak sahiplerine poliçe limiti kapsamında 
18.000,00 TL ödeme yapıldığını belirterek, sorumluluğun tespitinde yasal yükümlülük 
uyarınca yapılan ödemenin de gözetilmesi gereğini dile getirdiği halde, mükerrer ödemeye 
meydan verilmemesi açısından, davalı Sigorta Şirketi vekilinin ödeme iddiası üzerinde 
durulup, ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa tarih ve miktarı dayanağı belgeler de 
getirtilerek yöntemince araştırıldıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi 
gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde sigorta şirketinin sorumluluğuna 
karar verilmesi, ayrıca, aynı davalının, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesiyle 
sigortaladığı aracın sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limitiyle sınırlı sorumluluğunun, 
yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumluluk konusuna da yansıtılması gereğine uygun 
hüküm kurulmamış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  

Her ne kadar 5510 Sayılı Kanunun 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; 
"Üçüncü bir kişinin kastı sebebiyle malûl veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü 
halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir 
düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde 
gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren 
bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi ( geçmişe etkili 
olmaması ) kuralı karşısında davanın yasal dayanağının 1479 Sayılı Kanunun 63. maddesinin 
olduğu gerçeği de bozma üzerine yürütülecek yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

O halde, davalı Finans Sigorta A.Ş. ( Fiba Sigorta A.Ş. ) vekilinin bu yönleri amaçlayan 
temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, davalı 
avukatı yararına takdir edilen 825.00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya 
yükletilmesine, temyiz harcının istenmesi halinde davalılardan Finans Sigorta A.Ş. 'ye 
iadesine, 29.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  10. HUKUK DAİRESİ 

T. 12.7.2011  E. 2011/3941  K. 2011/11062 

• TRAFİK KAZASI ( Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Rücuan 
Tahsili - Sigortalının Malül Vazife Malülü veya Ölümünün Üçüncü Bir Kişinin Kastı 
Sonucunda Meydana Gelmesi Halinde Kurum Tarafından Zarara Sebep Olan Üçüncü 
Kişilerden Rücuen Tahsil Edilmesi Öngörüldüğü ) 

• RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalının Malül Vazife Malülü veya Ölümünün Üçüncü 
Bir Kişinin Kastı Sonucunda Meydana Gelmesi Halinde Kurum Tarafından Zarara 
Sebep Olan Üçüncü Kişilerden Rücuen Tahsil Edilmesinin Öngörüldüğü ) 

• KURUMUN RÜCU HAKKI ( Üçüncü Kişinin Sadece Kasıtlı Fiili Haline Özgülendiği - 
3. Kişi Kasta Dayanmayan Taksirli Eylemi Sonucunda Sigortalının Malül Kalmasına 
veya Ölümüne Neden Olmuş İse Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların 
Peşin Değerinden Sorumlu Tutulamayacağı ) 

5510/m.39 

ÖZET : Dava, trafik kazasında ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin rücuan 
tahsili istemidir. 5510 Sayılı Kanunun 39. maddenin birinci fıkrası ile yapılan düzenlemede 
ise; sigortalının malül, vazife malülü veya ölümünün üçüncü bir kişinin kastı sonucunda 
meydana gelmesi halinde, Kurum tarafından zarara sebep olan üçüncü kişilerden rücuen tahsil 
edilmesi öngörülmüştür. Buna göre; Kurumun rücu hakkı, üçüncü kişinin sadece kasıtlı fiili 
haline özgülenmiştir. Yasa'nın açık ve buyurucu hükmü karşısında üçüncü kişi; kasta 
dayanmayan taksirli eylemi sonucunda sigortalının malül kalmasına veya ölümüne sebep 
olmuş ise, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan aylıkların peşin değerinden sorumlu 
tutulamayacaktır. Ayrıca rücu edilecek miktar, malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya 
ölümü halinde hak sahiplerine, bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değerinin yarısı ile sınırlandırılmış olup, bu miktardan üçüncü kişiler kusurları oranında 
sorumlu olacaklardır. 5510 Sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörüldüğü şekilde, davacı 
Kurum yönünden rücu hakkının doğup doğmadığı yönünde inceleme ve araştırma yapılarak, 
hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.  

DAVA : Trafik kazasında ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin rücuan tahsili 
davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle davanın kabulüne ilişkin 
hükümün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı Avukatınca istenilmesi 
üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 24.5.2011 
Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davalı adına 
kimse gelmedi. Karşı taraf adına vekili geldi. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatın 
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek bırakılan günde Tetkik Hakimi 
Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:  

KARAR : Dava; 28.11.2008 tarihinde, kimliği ve plakası tespit edilemeyen sürücü 
idaresindeki minibüsün seyir halinde iken taşıt yolu üzerinde bulunan yaya sigortalı M. S.'e 
çarparak ölmesi sonucu, sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirden şimdilik 
5.000,00 TL'nin gelir bağlama onay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan ( 
poliçe limiti dahilinde ) tahsili istemine ilişkin olup, olayda; araç sürücüsünü %60, sigortalıyı 
%40 kusurlu bulan 23.11.2010 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar 
verildiği anlaşılmıştır.  
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1479 Sayılı Kanunun 63. maddesinde; "Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu 
Kanunda sayılan yardımların yapılmasını gerektiren bir halin doğmasında, Kurum, sigortalı 
veya hak sahiplerine gerekli bütün yardımları yapar.  

Ancak, Kurum, yapılan bu yardımların ilk peşin değeri için üçüncü kişilere, istihdam 
edenlere, ve diğer sorumlulara rücu eder. Bu kimselerin hak sahiplerine yaptıkları ödemeler 
dolayısıyla Kurumun zarara uğraması halinde, hak sahiplerine rücu hakkı saklıdır.  

Taksirli suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasına sebep olan 
üçüncü kişinin sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde, bu kişilere rücu 
edilmez.  

Kurumun rücu hakkını doğuran suç sayılır hareket yurt dışında meydana gelmiş, suçun faili 
yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet ediyorsa, bu kişilere rücu edilmez." Hükmü 
öngörülmüştür.  

1479 Sayılı Kanunun 83, 84, geçici 10 ve ek geçici 6. maddesi hariç olmak üzere anılan 63 ve 
diğer maddeleri 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunun 106. maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmış, uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
konusunda, 5510 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile; "Üçüncü bir kişinin kastı sebebiyle malul 
veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca 
bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara 
sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.  

Malullük, vazife malullüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu 
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller 
sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı 
bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan 
aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez." şeklinde düzenlenme 
yapılmıştır.  

Öncelikle, davaya konu uyuşmazlığın çözümü yönünde, kanunların zaman bakımından 
uygulanmasına ilişkin kuralların incelenmesi gerekmektedir. Kanunlar, metinlerinde belirtilen 
tarihte yürürlüğe girer ve buna bağlı olarak hukuksal sonuçlarını yürürlüğe girdiği tarihten 
sonrası için doğurmaya başlar. Kanunların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları etkileyip 
etkilemeyecekleri, yani, geçmişe etkili olup olmadıkları ile ilgili mevzuatımızda genel bir 
hüküm yoktur. Ancak, toplum barışının temel dayanağı olan hukuka ve özellikle kanunlara 
karşı güveni sağlamak ve hatta kanun koyucunun keyfi hareketlerine engel olmak için, 
öğretide kanunların geriye yürümemesi esası kabul edilmiştir. Buna göre, gerek Özel Hukuk 
ve gerekse Kamu Hukuku alanında, kural olarak her Kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki zamanda meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanır; o tarihten önceki zamana 
rastlayan olaylara ve ilişkilere uygulanmaz. Hukuk güvenliği bunu gerektirir. ( Prof. Dr. 
Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, 14. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, sh: 193-194; Prof. 
Dr. A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 18. Bası, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2003, sh: 73 ).  

Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden 
bilmesi, tutum ve davranışlarını buna göre güvenle düzenleyebilmesi anlamına gelir. Kişilerin 
davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır. Bu güvenliğin 
sağlanabilmesi, her şeyden önce, devletin kendi koyduğu hukuk kurallarına kendisinin de 
uymasına bağlıdır. "Kanunları uygulama durumunda bulunanların da, başta mahkemeler 
olmak üzere, onları geriye yürür sonuçlar doğuracak yolda yorumlamamakla yükümlüdür. ( 
Yargıtay HGK; 9.3.1988 tarih ve 1987/2-860 E. 1988/232 K; 13.10.2004 tarih ve 2004/10-
528 E. 2004/533 K; 6.4.2005 tarih ve 2005/10-183 E. 2005/241 K; 14.3.2007 tarih ve 2007/3-
121 E. 2007/128 K. sayılı kararları )"  

www.Taz
mina

tH
uk

uk
u.c

om



Kanunların geriye yürümemesi kuralının istisnaları arasında; kazanılmış hakları ihlal 
etmemek kaydıyla kanunun yargılama hukukunu düzenlemesi, kamu düzeni ve genel ahlaka 
ilişkin olması ve beklenen ( ileride kazanılacağı umulan ) haklar bulunmaktadır. 
Tamamlanmış hukuki durumları yeni kanun veya düzenleyici kuralın etkilememesi ve onlar 
üzerinde hukuki sonuç doğurmaması ise, kazanılmış hakları saklı tutma amacı gütmektedir.  

Yasa'nın yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce meydana gelen olay ve ilişkilere 
uygulanmasını gerektirir yukarda sıralanan istisnai durumlar kapsamında olmayan 5510 Sayılı 
Kanunun 39. maddesiyle getirilen tazmin hükmünün, Yasa'nın yürürlüğü öncesinde 
gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren 
bir düzenleme de bulunmadığı gözetildiğinde; 28.11.2008 tarihinde meydana gelen olay 
nedeniyle, davanın yasal dayanağının 5510 Sayılı Kanunun 39. maddesidir.  

1479 Sayılı Kanunun 63. maddesi kapsamında Bağ-Kur'a tanınan rücu hakkının doğabilmesi 
için 3. kişinin suç sayılır hareketinin mevcut olması ve bu sebeple sigortalıya veya hak 
sahiplerine Kurumca yardım yapılması gerekmekte olup, üçüncü kişinin suç sayılır fiili 
taksirli suç niteliğinde olsa bile Kurum, bu kişiye karşı rücu hakkını kullanabilmekte idi. 
Rücu edilecek miktar ise; kural olarak ilk peşin değerin tamamıydı ve ancak bu miktardan suç 
sayılır eylemi saptanan üçüncü kişinin kusur oranı sebebiyle bir indirim yapılabilmekte idi.  

Anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılması ile 5510 Sayılı Kanunun 39. maddenin birinci 
fıkrası ile yapılan düzenlemede ise; sigortalının malül, vazife malülü veya ölümünün üçüncü 
bir kişinin kastı sonucunda meydana gelmesi halinde, Kurum tarafından zarara sebep olan 
üçüncü kişilerden rücuen tahsil edilmesi öngörülmüştür. Buna göre; Kurumun rücu hakkı, 
üçüncü kişinin sadece kasıtlı fiili haline özgülenmiştir. Yasa'nın açık ve buyurucu hükmü 
karşısında üçüncü kişi; kasta dayanmayan taksirli eylemi sonucunda sigortalının malül 
kalmasına veya ölümüne sebep olmuş ise, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan aylıkların 
peşin değerinden sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca rücu edilecek miktar, malul veya vazife 
malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bağlanacak aylığın başladığı 
tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile sınırlandırılmış olup, bu miktardan üçüncü 
kişiler kusurları oranında sorumlu olacaklardır.  

Mahkemece; kimliği ve plakası tespit edilemeyen sürücünün idaresindeki aracın çarpması 
şeklinde oluşan davaya konu olayda, yukarda açıklanan hukuki ilkeler gözetilerek, 5510 
Sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörüldüğü şekilde, davacı Kurum yönünden rücu hakkının 
doğup doğmadığı yönünde inceleme ve araştırma yapılarak, hasıl olacak sonuç uyarınca karar 
verilmesi gereği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir.  

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır.  

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükümün BOZULMASINA davacı avukatı yararına 
takdir edilen 825,00.-TL. duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, temyiz 
harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 12.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
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YARGITAY  10. HUKUK DAİRESİ 

T. 2.7.2012  E. 2011/8710  K. 2012/13112 

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE 
BAĞLANAN GELİR VE YAPILAN ÖDEMELER (Poliçe Limiti Kapsamında Dava 
Tarihinden Önce Ödeme Yapıldığı - Ödeme İddiası Üzerinde Durulup Ödeme Yapılıp 
Yapılmadığı ve Yapılmışsa Tarih ve Miktarı Dayanağı Belgeler İle Özellikle İmzalı ve 
Onaylı Dekont Örnekleri Getirtilerek Yöntemince Araştırıldıktan Sonra Karar 
Verileceği) 

• MÜTESELSİLEN TAHSİL (Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine 
Bağlanan Gelir ve Yapılan Ödemeler Hakkında - Ödeme İddiası Üzerinde Durulup 
Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak Karar Verileceği) 

• POLİÇEYE DAYALI AKDİ SORUMLULUK (Aynı Davalının Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçesiyle Sigortaladığı Aracın Sürücüsünün Kusur Oranı ve 
Poliçe Limitiyle Sınırlı Sorumluluğunun Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücretinden 
Sorumluluk Konusuna da Yansıtılması Gereğine Uygun Hüküm Kurulmamasının 
Doğru Olmadığı) 

• ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI (rafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak 
Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Yapılan Ödemelerin Müteselsilen Tahsili - Ödeme İddiası 
Üzerinde Durulup Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak Karar Verileceği) 

1479/m.63   5510/m.39 

ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir ve yapılan 
ödemelerin davalılardan müteselsilen tahsili istemine ilişkindir. Davada somutlaşan olayda; 
davalı sigorta şirketi, hak sahiplerine poliçe limiti kapsamında dava tarihinden önce ödeme 
yapıldığını belirterek, sorumluluğun tespitinde yasal yükümlülük uyarınca yapılan ödemenin 
de gözetilmesi gereğini dile getirdiği halde, mükerrer ödemeye meydan verilmemesi 
açısından, davalı Sigorta Şirketi vekilinin ödeme iddiası üzerinde durulup, ödeme yapılıp 
yapılmadığı, yapılmışsa tarih ve miktarı dayanağı belgeler de ile özellikle imzalı ve onaylı 
dekont örnekleri getirtilerek yöntemince araştırıldıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre bir 
karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde sigorta şirketinin 
sorumluluğuna karar verilmesi, ayrıca, aynı davalının, zorunlu mali sorumluluk sigorta 
poliçesiyle sigortaladığı aracın sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limitiyle sınırlı 
sorumluluğunun, yargılama gideri ve vekâlet ücretinden sorumluluk konusuna da yansıtılması 
gereğine uygun hüküm kurulmamış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  

DAVA : Dava, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir ve yapılan 
ödemelerin davalılardan müteselsilen tahsili istemine ilişkindir.  

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.  

Hükmün, davalılardan L... Sigorta Şirketi avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz 
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Şengül Aygün Dündar tarafından 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tesbit edildi:  

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici 
sebeplere göre, davalı sigorta şirketinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazlarının reddi gerekir.  

www.Taz
mina

tH
uk

uk
u.c

om



2-Dava, hukuki nitelikçe trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir 
ve yapılan ödemelerin 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi kapsamında davalılardan 
müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece, zararlandırıcı sigorta olayına karışan 
araç sürücüsü davalı T. Ç.’nın tam kusurlu olduğu nedenle talebin kabulüne karar verilmiştir.  

1479 sayılı Kanunun 63. maddesi hükmüne göre “Sigorta Şirketleri” Bağ-Kur’un rücu hakkını 
haiz bulunduğu “diğer sorumlular” kapsamındadır.  

Bağ-Kur’a anılan madde ile tanınan rücu hakkı Kanundan doğan bağımsız bir rücu hakkı 
vasfında olup, tazmin sorumlularının sigortalı ya da hak sahiplerine yapmış oldukları 
ödemelerin rücu alacağından düşülmemesi gerekmekte ise de; Sigorta Şirketlerinin 2918 
sayılı Kanun kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluğu nedeniyle poliçe limitini teşkil 
eden miktar, Kurumun rücu davasından önce sigortalı ya da hak sahiplerine ödediğinin geçerli 
belgelerle kanıtlanması durumunda; Sigorta Şirketlerinin mükerrer ödeme ile karşı karşıya 
bırakılmaması bakımından ödediği miktar kadar sorumlu tutulmaması gerekir.  

Ne var ki, Sigorta Şirketi tarafından poliçeye dayalı olarak sigortalı ya da hak sahiplerine 
yapılan ödemenin; Bağ-Kur’a tanınan Kanundan doğan rücu hakkının sigortalı ya da hak 
sahiplerine tanınan haktan bağımsız olarak kullanılması, başka bir anlatımla halefiyet ilkesine 
dayanmaması nedeniyle 1479 sayılı Kanunun anılan maddesi kapsamındaki diğer tazmin 
sorumlularının tavan sınırlamasına tabi olmayan sadece sigortalı ya da hak sahiplerine 
bağlanan gelirin ilk peşin değeri ve buna uygulanan kusur payı ile sınırlı bulunan 
sorumluluklarında rücu alacağından düşülemeyeceği de açıktır.  

Davada somutlaşan olayda; davalı sigorta şirketi, hak sahiplerine poliçe limiti kapsamında 
dava tarihinden önce 17.12.2007 tarihinde 28.324,00 TL ödeme yapıldığını belirterek, 
sorumluluğun tespitinde yasal yükümlülük uyarınca yapılan ödemenin de gözetilmesi gereğini 
dile getirdiği halde, mükerrer ödemeye meydan verilmemesi açısından, davalı Sigorta Şirketi 
vekilinin ödeme iddiası üzerinde durulup, ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa tarih ve 
miktarı dayanağı belgeler de ile özellikle imzalı ve onaylı dekont örnekleri getirtilerek 
yöntemince araştırıldıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, 
yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde sigorta şirketinin sorumluluğuna karar verilmesi, 
ayrıca, aynı davalının, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesiyle sigortaladığı aracın 
sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limitiyle sınırlı sorumluluğunun, yargılama gideri ve 
vekâlet ücretinden sorumluluk konusuna da yansıtılması gereğine uygun hüküm kurulmamış 
olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  

Her ne kadar 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; 
“Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malül veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü 
halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir” 
düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde 
gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren 
bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili 
olmaması) kuralı karşısında davanın yasal dayanağının 1479 sayılı Kanunun 63. maddesinin 
olduğu gerçeği de bozma üzerine yürütülecek yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

O halde, davalılardan L... Sigorta A.Ş. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde davalılardan L... Sigorta A.Ş.'ye iadesine, 02.07.2012 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  10. HUKUK DAİRESİ 

T. 26.2.2009   E. 2007/22780  K. 2009/2317 

• SİGORTALININ GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA VEFATI ( Kurum Zararının 
Tahsili - Kanunların Geriye Yürümemesi Kuralı Karşısında Davanın Yasal 
Dayanağının 1479 S. Kanunun 63. Maddesi Olduğu Gerçeği de Bozma Üzerine 
Yürütülecek Yargılama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği ) 

• KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Sigortalının Geçirdiği Trafik Kazasında Vefatı 
Nedeniyle - Kanunların Geriye Yürümemesi Kuralı Karşısında Davanın Yasal 
Dayanağının 1479 S. Kanunun 63. Maddesi Olduğu Gerçeği de Bozma Üzerine 
Yürütülecek Yargılama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği ) 

• RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalının Geçirdiği Trafik Kazasında Vefatı Nedeniyle 
Rücuan Tazminat - Davanın Yasal Dayanağının 1479 S. Kanunun 63. Maddesi Olduğu 
Gerçeği de Bozma Üzerine Yürütülecek Yargılama Sürecinde Göz Önünde 
Bulundurulması Gerektiği ) 

1479/m.63   5510/m.39 

ÖZET : Dava, sigortalının geçirdiği trafik kazasında vefatı üzerine hak sahiplerine bağlanan 
gelirler ve yapılan masraflar sebebiyle oluşan Kurum zararının tahsili istemine ilişkindir. Her 
ne kadar 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; “Üçüncü 
bir kişinin kastı nedeniyle malül veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak 
sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir” düzenlemesi 
getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde gerçekleşen 
olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir 
düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi ( geçmişe etkili 
olmaması ) kuralı karşısında davanın yasal dayanağının 1479 sayılı Kanunun 63. maddesinin 
olduğu gerçeği de bozma üzerine yürütülecek yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

DAVA : Dava, sigortalı Ali U.’ın 08.09.1999 tarihinde geçirdiği trafik kazasında vefatı 
üzerine hak sahiplerine bağlanan gelirler ve yapılan masraflar sebebiyle oluşan Kurum 
zararının tahsili istemine ilişkindir.  

Mahkemece ilamında belirtildiği şekilde davanın kesin süreden reddine karar verilmiştir.  

Hükmün, davacı Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu 
anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ebru Pakin Akın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki 
kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:  

KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 163. maddesinde belirtildiği üzere, 
hakim tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Bu sürenin tereddüte yer 
vermeyecek derecede açık olması ve kesin süreye uymamanın müeyyidesinin gösterilmiş 
olması gereklidir. Bu durumda diğer taraf için bir kazanılış hak da doğmaktadır. Yine, aynı 
Yasanın 414. maddesi gereğince, taraflardan her biri dinlenmesini talep ettiği tanık ya da 
bilirkişi veya keşif masrafını yatırmaya mecbur olup, hakim tarafından belirlenen süre içinde 
masrafı vermeyen taraf talebinden sarfınazar etmiş sayılır.  
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05/11/2008 gün ve 2008/4-655, 2008/664 sayılı Kararında 
da belirtildiği üzere, bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesi durumunda; bu 
kararında, bilirkişi incelemesi isteyen tarafa, bilirkişi giderlerini, özellikle bilirkişi ücretini 
mahkeme veznesine yatırması için bir süre verilir. Taraf bu süre içinde bilirkişi giderlerini 
ödemezse, mahkeme, kendisine ikinci bir süre verir ve bu süre kesindir ( HUMK. m.163 c.4-6 
); bu kesin süre içinde de bilirkişi giderlerini ödemezse, bilirkişi incelemesi talebinden 
vazgeçmiş sayılır ( HUMK. m.414 c.2 ). Burada önemle vurgulanmalıdır ki; bilirkişi 
incelemesi yapılmasını isteyen tarafın kesin süre içinde bilirkişi giderlerini yatırmamış olması 
nedeniyle bu talebinden vazgeçmiş sayılabilmesi için, mahkemenin bilirkişi incelemesi 
yapılmasına ilişkin kararında ve ikinci defa süre verirken, bilirkişinin isim olarak 
belirlenmesi, tebligat masrafının gösterilmesi ve özellikle, bilirkişi ücretinin açık bir şekilde 
belirtilmesi ve tarafa bildirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Salt, bilirkişi giderlerinin yatırılması 
gibi genel bir ifade ile veya açık olmayan, noksan bir kararla verilen kesin süreye uyulmamış 
olması, tarafın bilirkişi incelemesi yapılması talebinden vazgeçmiş sayılması için yeterli 
değildir.  

Somut yargılamanın 19.06.2007 tarihli celsesinde kurulan ara kararında; davacı tarafa bilirkişi 
ücreti hususunda açık şekilde kesin süre verildiği, ancak, bu süreye uymamanın 
müeyyidesinin “...HUMK.nun 163. ve 414. maddeleri gereği davanın reddedileceği...” 
şeklinde belirtildiği, kaldı ki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 415/2. maddesine 
göre, resen bilirkişi incelemesine ve taraflardan biri, ya da her ikisinin masrafı tediyesine 
karar verilip, yatırılmaması halinde, ileride icabedenden alınmak şartıyla Devlet hazinesinden 
karşılanmasına karar verilebileceği gözetilmeksizin verilen kesin süreye uymamanın 
sonucunun davanın reddi değil, davacının bilirkişi incelemesine dayanmaktan vazgeçmiş 
olması gerektiğinin gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.  

Her ne kadar 5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; 
“Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malül veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü 
halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir” 
düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde 
gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren 
bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi ( geçmişe etkili 
olmaması ) kuralı karşısında davanın yasal dayanağının 1479 sayılı Kanunun 63. maddesinin 
olduğu gerçeği de bozma üzerine yürütülecek yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
26.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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