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HER İKİ ARACIN TRAFİK SİGORTASINDAN
TAZMİNAT ALINABİLİR.
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1) Bir trafik kazasında iki aracın sürücüsü de kusurlu ise, kaza sırasında araçlardan
birinde “yolcu” olan kişinin ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalanlar her iki aracın
Trafik Sigortasından da tazminat isteyebilirler. Bu konuda Yargıtay’ın bir kararında şöyle
denilmiştir:
İki aracın çarpışması ve araçlardan birinde yolcu olan murisin ölümü nedeniyle
açılan davada, her iki aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, tek
poliçeden değil, her iki poliçeden de tazminat ödemekle yükümlüdür.
Ortada kusurlu iki işleten ve bu işletenlerin primlerini ödedikleri ve
sorumluluklarının poliçe limiti ile ilgili olan kısmı için davalı sigortacıdan ayrı ayrı teminat
aldıklarına göre zarar görenlerin her iki poliçe yerine sadece tek poliçe limiti kadar talepte
bulunabileceğine ilişkin yanlış ilkeye dayalı mahkeme gerekçesi doğru görülmemiştir.
(11.HD.01.06.2009, E.2008/2563 - K.2009/6681)
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2) Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, ölen yolcunun hakksahipleri her iki
poliçeden de yararlanabilirler. Şu kadar ki, hesaplanan destekten yoksun kalma tazminat
tutarları poliçelerden birinin limitini aşmış olmalı; limite aşan tazminat tutarı için ikinci
poliçeden tazminat isteme zorunluluğu dogmuş bulunmalıdır.
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3) Kasko Sigortası konusunda, ne yazık ki pek çok meslektaşımız yeterli bilgi sahibi
değillerdir. Kasko Sigortaları, araç sahibinin “araç hasarını” karşılamak için yaptırılır ve bu
sigorta türünden zarar gören üçüncü kişilerin yararlanma hakları yoktur. Ancak, Sigorta
Şirketleri, sigorta ettirenin istekte bulunması durumunda, “Kasko Sigortası” poliçesini, “Paket
Poliçe” biçiminde de düzenlemekte; Kasko Sigortasının alt bölümüne “İsteğe Bağlı
Sorumluluk Sigortası” ilâve etmektedirler. İsteğe Bağlı (İhtiyari) Sorumluluk Sigortası, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 100.maddesinde yer almış olup, Zorunlu Trafik
Sigortasının zararı tam karşılamaması (poliçe limitinin yetersiz kalması) durumunda, İsteğe
Bağlı Sorumluluk Sigortasından yararlanılabilmektedir.
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4) Sizin olayınızda kazaya karışan iki araç ve iki Zorunlu Trafik Sigortası
bulunduğuna göre, eğer hesaplanan destekten yoksun kalma tazminat tutarları her iki Trafik
Sigortası limitlerini aşıyorsa ve Kasko Sigortası yaptıran araç sahibi poliçede ayrıca İsteğe
Bağlı Sorumluluk Sigortası yaptırmışsa, her iki Trafik Sigortası limitinden artan tazminat
tutarı için İsteğe Bağlı Sigortadan tazminat alınabilir.
(Bütün bu bilgiler SİTE’mizin Araştırma Yazıları bölümünde “Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası” başlıklı yazımızda bulunmaktadır. O yazıyı dikkatle okursanız, daha
pek çok şeyi öğrenmiş olursunuz.)

