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A. Ka di r  KÜ ÇÜK
Gü ven ce He sa b› Mü dü rü

on gün ler de ba sın da, Yar gı tay Hu kuk
Ge nel Ku ru lu ’nun sü rü cü nün tam ku su -

ru ile ger çek le şen tra fik ka za sın da, araç ta yol -
cu ola rak bu lu nan iş le te nin öl me si üze ri ne, iş le -
te nin mi ras çı la rı na des tek ten yok sun kal ma
taz mi na tı öde ne ce ği yö nün de ka rar ver di ği,
ka ra ra da ya lı ola rak “t ra fik si gor ta sı kök ten de -
ğiş ti ”, ku sur lu ile ku sur suz ola na ay nı taz mi nat
öde ne ce k” gi bi ha ber ler yer al mak ta dır.

Bu ha ber le rin kay na ğı, iş le te nin mi ras çı la rı ta ra -
fın dan des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı ile il gi -
li ola rak so rum lu si gor ta şir ke ti aley hi ne Ka dı köy
3. As li ye Ti ca ret Mah ke me sin de açı lan da va da,
mah ke me nin iş le te nin mi ras çı la rı na des tek ten
yok sun kal ma taz mi na tı nın öden me si yö nün de
ka rar ver miş ol du ğu ka rar dır. Bu ka rar sü rü cü -
nün de ğil araç ta yol cu ola rak bu lu nan iş le te nin
öl me si ile il gi li dir. Yar gı tay Hu kuk Ge nel Ku ru lu -
nun da ha ön ce, biz zat ku sur lu sü rü cü nün öl me -
siy le il gi li ka ra rı da mev cut tur. Ge nel Ku rul 15
Ha zi ran 2011 ta ri hin de ve 2011/411 sa yı lı ka ra rıy -
la 6/8 ora nın da ku sur lu olan ve ka za da ölen sü -
rü cü nün mi ras çı la rı ta ra fın dan ta lep edi len des -
tek ten yok sun kal ma taz mi na tı nın öden me si yö -
nün de ka rar ver miş tir.

Ka dı köy 3. As li ye Ti ca ret Mah ke me si nin iş le ten
mi ras çı la rı le hi ne ver miş ol du ğu ka rar si gor ta
şir ke ti ve ki li ta ra fın dan tem yiz edil miş tir. Tem yiz

in ce le me si ni ya pan Yar gı tay 17. Hu kuk Da ire si
ve ri len ka ra rı uy gun bul ma mış ve bo za rak ile
ge ri gön der miş tir. An cak ye rel mah ke me ye ni -
den ya pı lan yar gı la ma so nu cun da ilk ka ra rın -
da di ren miş ve tek rar ay nı yön de ka rar ver miş -
tir. Bu nun üze ri ne dos ya, Yar gı tay Hu kuk Ge nel
Ku ru lun ca in ce len miş ve Ge nel Ku rul, ye rel
mah ke me nin ver miş ol du ğu ka ra rın uy gun ol -
du ğu yö nün de ka rar ver miş tir. 

Yar gı da fark lı ola rak ele alı nan bu ko nu nun ge -
rek çe le ri ni gör mek açı sın dan, Hu kuk Da ire si nin
ka ra rı boz ma ne den le ri ve Ge nel Ku ru lu nun
uy gun bul ma ne den le ri ay rı ay rı in ce len di ğin -
de şöy le bir so nuç çık mak ta dır;

� Yar gı tay 17.Hu kuk Da ire si ’nin ye rel mah ke -
me nin ver miş ol du ğu ka ra rı boz ma ne den le ri;

2918 sa yı lı Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu'nun 85/son
mad de si de ise, "iş le ten ve araç iş le ti ci si te şeb -
bü sün sa hi bi, ara cın sü rü cü sü nün ve ya ara cın
kul la nıl ma sı na ka tı lan yar dım cı ki şi le rin ku su run -
dan ken di ku su ru gi bi so rum lu tu tu la ca ğı nı, ay -
nı ka nu nun 86. mad de sin de ise, iş le ten ve ya
araç iş le ti ci si nin bağ lı ol du ğu te şeb büs sa hi bi
ken di si nin ve ya ey lem le rin den so rum lu tu tul du -
ğu ki şi le rin ku su ru bu lun mak sı zın ve araç ta ki bir
bo zuk luk ka za yı et ki le miş ol mak sı zın ka za nın bir
müc bir se bep ten ve ya za rar gö re nin ve ya bir
üçün cü ki şi nin ağır ku su run dan ile ri gel di ği ni is -
pat eder se so rum lu luk tan kur tu lur hük mü ile iş -
le te nin ve do la yı sıy la onun so rum lu lu ğu nu üst -
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le nen zo run lu ma li so rum lu luk si gor ta cı sı nın so -
rum lu luk tan kur tu la ca ğı nı,  92/a mad de sin de
iş le te nin ey lem le rin den so rum lu tu tul du ğu ki şi -
le re kar şı yö nel te bi le ce ği ta lep le rin ve 92/b
mad de sin de ise iş le te nin eşi nin usul ve fü ru nun
ken di si ni ev lat edin me iliş ki si ile bağ lı olan la rın
ve bir lik te ya şa dı ğı kar deş le ri nin mal la rı na ge -
len za rar lar ne de niy le ile ri sü re bi le cek le ri ta -
lep le ri nin Zo run lu Ma li So rum lu luk Si gor ta sı kap -
sa mı dı şın da kal dı ğı nı, di ğer ta raf tan Borç lar
Ka nu nu ’nun 44. mad de si hük mü ne gö re ise,
za rar gö ren ta raf za ra rın doğ ma sı na ve ya za -
ra rın art ma sı na se bep ol muş ise hâ kim za rar ve
zi yan mik ta rı nı ten kis ya hut za rar ve zi yan hük -
mün den sar fı na zar ede bi le ce ği ni, di ğer bir ifa -
dey le hiç kim se ken di ku su run dan ya rar la na -
ma ya ca ğı nı il ke sin den ha re ket le, za ra rın art -
ma sı na ve ya doğ ma sı na se bep olan ki şi so -
nuç la rı na ken di si nin kat la na ca ğı nı, 51/2. mad -
de si hük mü ne gö re de ön ce lik le hak sız fi il so -
rum lu su na za ra rın tü mü yük le ne ce ği ni, des te -
ğin ölü mü se be biy le mey da na ge len za ra rın
yan sı ma yo luy la des tek gö ren le ri de et ki le di ği
ka bul edi li yor sa des te ğin ku sur lu dav ra nış la rı
da ay nı şe kil de des tek gö ren le re de yan sı ya -
ca ğı nı, ta lep edi len des tek za ra rın, öle nin de -
ğil 3. ki şi le rin üze rin de do ğan do lay lı ve yan sı -
ma yo lu ile mey da na ge len za rar lar ol du ğu nu
ve bu du rum da ta lep bu lu nan la rın 3. ki şi ler sa -
yıl ma ya ca ğı nı ile ri sü re rek si gor ta şir ke ti nin des -
tek za ra rı nın taz mi nin den so rum lu tu tu la ma ya -
ca ğı ge rek çe siy le ka ra rın bo zul ma sı ve dos ya -
nın ia de si yö nün de hü küm kur muş tur.

Ge ri gön de ri len dos ya üze rin de ye ni den ya pı -
lan yar gı la ma so nun da ye rel mah ke me, da -
va cı la rın za rar gö ren üçün cü ki şi ko nu mun da
ol duk la rı, da va nın iş le te nin za rar gör me si ne
de ğil, da va cı la rın za ra rı na da ya lı ol du ğu ge -
rek çe siy le ka ra rın da di re ne rek tek rar da va nın
ka bu lü yö nün de ka rar ver miş tir.

� Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı
uygun bulma nedenleri;

2918 sa yı lı Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nun 92. mad -
de sin de zo run lu tra fik si gor ta sı na iliş kin kap sam
dı şın da ka lan hal ler dü zen len miş ve 92/b mad -

de sin de, iş le te nin; eşi nin, usul ve fü ru nun, ken -
di si ne ev lat edin me iliş ki si ile bağ lı olan la rın ve
bir lik te ya şa dı ğı kar deş le ri nin mal la rı na ge len
za rar lar ne de niy le ile ri sü re bi le cek le ri ta lep ler
kap sam dı şın da ol du ğu açık lan dı ğı, bu nok ta -
da üze rin de du rul ma sı ge re ken hu sus lar dan
bi ri si, 2918 sa yı lı KTK'nun 92/b mad de sin de yer
alan "İş le te nin; eşi nin, usul ve fü ru nun, ken di si -
ne ev lat edin me iliş ki si ile bağ lı olan la rın ve bir -
lik te ya şa dı ğı kar deş le ri nin mal la rı na ge len za -
rar lar ne de niy le ile ri sü re bi le cek le ri ta lep le rin
zo run lu ma li so rum lu luk si gor ta sı kap sa mı dı şın -
da ol du ğu, anı lan ki şi le rin mal la rı na ge len za -
rar lar dı şın da ka lan ölüm ve ya ra lan ma ya iliş -
kin cis ma ni za rar lar ise si gor ta cı nın so rum lu lu -
ğu kap sa mın da bı ra kıl dı ğı ve böy le ce teh li ke
so rum lu su nun ya kın la rı nın da hi be lir ti len an -
lam da si gor ta kap sa mın da ol du ğu nun be nim -
sen di ği, du rum böy le olun ca, iş le te nin; eşi nin,
usul ve fü ru nun, ken di si ne ev lat edin me iliş ki si
ile bağ lı olan la rın ve bir lik te ya şa dı ğı kar deş le -
ri nin ölüm ve ya ya ra lan ma la rı ha lin de bun dan
kay nak la nan za rar la rı nın zo run lu si gor ta kap -
sa mın da ol du ğu ka bul edil me si ge rek ti ği, Ka -
nu nun kap sam dı şı lı ğı dü zen le yen 92. mad de -
sin de, araç şo fö rü nün des te ğin den yok sun ka -
lan la rın is te ye bi le ce ği taz mi nat la rın kap sam
dı şı ol du ğu na da ir bir dü zen le me ye yer ve ril -
me di ği ve sü rü cü nün des te ğin den yok sun ka -
lan la rın üçün cü ki şi ol du ğu ka bul edi le rek zo -
run lu ma li so rum lu luk si gor ta cı sın dan taz mi nat
ta lep ede bi le cek le ri açık lan mış tır.

Di ğer ta raf tan des tek ten yok sun kal ma taz mi -
na tı, Borç lar Ka nu nu'nun 45/2. mad de sin de
dü zen len di ği "Ölüm ne ti ce si ola rak di ğer kim -
se ler mü te vef fa nın yar dı mın dan mah rum kal -
dık la rı tak dir de on la rın bu za ra rı nı da taz min et -
mek la zım ge lir." şek lin de hük me bağ lan dı ğı,
hak sız bir ey lem so nu cu des te ği ni yi ti ren kim se
Borç lar Ka nu nu ’nun 45/2. mad de si ne da ya na -
rak uğ ra dı ğı za ra rın öde til me si ni is te ye bi le ce ği -
ni, an cak, des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı -
na hük me dil me si için ön ce lik le, ölen ile des tek -
ten yok sun ka lan ara sın da mad di yön den dü -
zen li ve ey lem li bir yar dı mın var lı ğı nın ge rek ti ği,
o hal de des tek sa yı la bil mek için yar dı mın ey -
lem li ol ma sı ve ölüm den son ra da dü zen li bir
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bi çim de de vam ede ce ği nin an la şıl ma sı ge rek -
ti ği ve des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı, des -
te ğin mi ras çı sı ola rak ge ri de bı rak tı ğı ki şi le re de -
ğil, des te ğin den yok sun ka lan la rı na ait ol du ğu,
des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı is te ye bi le -
cek ki şi le rin, mi ras çı lar dan baş ka ki şi ler de ola -
bi le ce ği, mu ri sin tra fik ka za sın dan kay nak la nan
bir so rum lu lu ğu söz ko nu su ol du ğun da ve ko şul -
la rı oluş tu ğun da mi ras çı la rı bun dan so rum lu ol -
du ğu hal de, ay nı olay ne de niy le des tek ten
yok sun ka lan ve fa kat mi ras çı ol ma yan ki şi ler
bun dan so rum lu ol ma ya ca ğı açık lan mış ve hal
böy le olun ca; ara cı kul la nan şo fö rün tam ku su -
ruy la mey da na ge len ka za da, ay nı za man da
onun ey le min den so rum lu lu ğu ne de niy le ken -
di si de tam ku sur lu ka bul edi len iş le te nin ölü mü
ne de niy le ta lep edi len des tek za ra rı nın, öle nin
de ğil üçün cü ki şi du ru mun da ki des tek taz mi na -
tı is tek li le ri nin za ra rı ol du ğu ka bul edil me si ge -
rek ti ği ve des tek ten yok sun luk za ra rın dan kay -
nak la nan hak kın si gor ta cı dan ta lep edil me si
ge rek ti ği so nu cu na va rıl mış tır.

So nuç iti ba riy le; Da va cı la rın öle nin salt mi ras çı sı
sı fa tıy la de ğil, des tek ten yok sun ka lan üçün cü
ki şi sı fa tıy la da va aç tık la rı, ölüm ne de niy le doğ -
ru dan da va cı lar üze rin de do ğan des tek ten
yok sun luk za ra rı nın olu şu mun da ki ku su run da va -
cı la ra yan sı tı la ma ya ca ğı; do la yı sıy la tam ku sur -
lu araç şo fö rü nün ve onun ey lem le rin den so -
rum lu olan iş le te nin ku su ru nun, iş le te nin des te -
ğin den yok sun ka lan da va cı la rı et ki le me ye ce -
ği; 2918 sa yı lı Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu ve Ka ra -
yol la rı Mo tor lu Araç lar Zo run lu Ma li So rum lu luk
Si gor ta sı Ge nel Şart la rı'na gö re, ara cın zo run lu
ma li so rum lu luk si gor ta cı sı da va lı si gor ta şir ke ti,
iş le te nin üçün cü ki şi le re ver di ği za rar la rı te mi nat
al tı na al dı ğı na ve olay da iş le ten tam ku sur lu,
des tek ten yok sun ka lan da va cı lar da za rar gö -
ren üçün cü ki şi ko nu mun da bu lun du ğu na gö re,
da va lı si gor ta şir ke ti nin za ra rın ta ma mın dan so -
rum lu ol du ğu ve da va cı la rın da va lı si gor ta şir ke -
tin den des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı is te -
ye bi le cek le ri, oy çok lu ğu ile ka bul edil miş tir.

Yar gı tay Hu kuk Ge nel Ku ru lu ver miş ol du ğu ka -
rar lar la, hem iş le te nin ve hem de sü rü cü le rin
ku sur la rın dan do la yı mey da na ge len tra fik ka -

za la rın da ha yat la rı nı kay bet me le ri so nu cu
bun la rın des te ğin den yok sun ka lan la rın 3. ki şi
ko nu mun da ol duk la rı nı ve do la yı sıy la bu ki şi le -
rin des tek ten yok sun kal ma taz mi na tı ta lep
ede bi le cek le ri ni ka bul et miş tir.

Bil has sa Hu kuk Ge nel Ku ru lu nun ver miş ol du ğu
ikin ci ka rar, ba sın da ge niş öl çü de yer alı ğın -
dan, bu yön de taz mi nat ala ca ğı olan lar ha re -
ke te geç miş ve bir çok ki şi taz mi nat ta le biy le si -
gor ta şir ket le ri ne ve Gü ven ce He sa bı ’na baş -
vu ru da bu lun muş tur.

Sü rü cü ve ya İş le ten Ku sur la rın dan Do la yı Mi -
ras çı la rı na Gü ven ce He sa bı ’n dan Taz mi nat
Öde nir mi?

Gü ven ce He sa bın da uy gu la ma bi raz fark lı dır.
Gü ven ce He sa bı; Si gor ta cı lık Ka nu nu ’nun 14.
mad de si ge re ği zo run lu si gor ta sı bu lun ma yan
araç lar için öde me yap tık tan son ra, za ra ra ne -
den olan ve zo run lu si gor ta sı ya pıl ma mış ara -
cın iş le te ni ne, sü rü cü sü ne ve di ğer so rum lu la ra
ve bun la rın mi ras çı la rı dâ hil mev zu at ge re ği rü -
cu et mek ve öde di ği taz mi nat la rı tah sil et mek
du ru mun da dır. Oy sa si gor ta Şir ket le ri al dık la rı
prim kar şı lı ğı iş le te nin so rum lu lu ğu nu te mi nat
al tı na al mak ta ve ri zi ko nun ger çek leş me si ha -
lin de taz mi nat öde me sin de bu lun mak ta dır lar.
Si gor ta şir ket le ri nin öde nen taz mi nat lar için be -
lir li hal le rin dı şın da si gor ta lı la ra rü cu et me hak kı
bu lun ma mak ta dır. 

Borç lar Ka nu nu'nun 116 ncı mad de si ne gö re,
ala cak lı lık ve borç lu luk sı fat la rı nın bir şa hıs ta
bir leş me si bor cu so na er di ren se bep ler den dir.
Ku sur lu araç sü rü cü sü ve iş le te ni nin mi ras çı la rı
ta ra fın dan Gü ven ce He sa bı aley hi ne açı lan
da va da da va cı lar ay nı za man da Gü ven ce
He sa bı ’nın rü cu borç lu su ol mak ta dır lar. Öde -
me ya pıl ma sı du ru mun da yi ne ay nı ki şi le re rü -
cu edi le ce ğin den da va cı la rın taz mi nat hak la rı
or ta dan kalk mak ta dır.

So nuç ola rak,  Yar gı tay Hu kuk Ge nel Ku ru lu ’nun
ver miş ol du ğu ka rar lar si gor ta şir ket le ri için ge -
çer li olup, bu ka rar lar doğ rul tu sun da Gü ven ce
He sa bın dan öde me ya pıl ma sı müm kün de ğil dir.


