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TAŞIMA HUKUKUNDA, GÖNDERİLENİN YÜKTEKİ ZIYA VE
HASARI BİLDİRİM KÜLFETİNİN TAŞIMA SİGORTASINDA
SİGORTACININ HALEFİYETİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE CONSIGNEE’S BURDEN OF NOTIFICATION OF LOSS AND DAMAGE ON THE
CARGO IN TRANSPORT LAW ON THE SUCCESSION OF THE INSURER IN TRANSPORT INSURANCE

ÖZET
Satım sözleşmesi gereği satılan eşya taşınma süresince sigortalanabilir. Taşıma sigorta sözleşmesi nedeniyle sigortalı ve taşıma sözleşmesi nedeniyle de gönderilen olan
alıcının yükte oluşan zıya ve hasarı usulüne uygun olarak taşıyan/taşıyıcıya bildirmesi
gerekmektedir. Sigorta sözleşmesinde sigortalı olan alıcının gönderilen sıfatına sahip olduğu durumda, taşıma hukuku kuralları gereği yapması gereken bildirim külfetini yerine
getirmemesi, sigortacının, taşıyandan/taşıyıcıdan zararı tazmin etmesini zorlaştıracaktır.
TTK m. 1472/2 ve TTK m. 1448 ile getirilen yükümlülükler sonucunda sigortalı sigortacının halefiyetini ihlal etmemek zorundadır. Aksi takdirde gönderilen, sigortacının zararını tazmin etmek durumunda kalacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşıma, Sigorta, Halefiyet, Bildirim Külfeti, Tazminat
ABSTRACT
Goods sold under the contract of sale can be insured during transportation. The
buyer who has been insured due to the transport insurance contract and who is the consignee due to transport contract must inform the carrier about the loss and damage in
the cargo. In the case where the insuree of the insurance contract has the title of the
consignee, the failure to fulfill the notification burden due to the transportation law rules
will make it more difficult for the insurer to compensate the damage from the carrier. As
a result of the obligations imposed by TCC  article 1472/2 and TCC article 1448, the
insuree must not violate the succession of the insurer. Otherwise, he/she will have to
compensate for the loss of the insuree.
Keywords: Transport, Insurance, Succession, Burden of Notification, Compensation
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GİRİŞ
Taşıma(emtia nakliyat) sigortaları, sigortalı malların her türlü araç
ile taşınması sırasında uğrayabileceği hasarlara karşı bu malları güvence
altına alan bir mal sigortası türüdür. Bu sigorta ile yükün taşıma esnasında ortaya çıkabilecek rizikolara karşı korunması amaçlanır. Taşıma
sigortası, kamyon, tır, tren, gemi, uçak vb. taşıma araçları ile yapılan tüm
taşımalarda kullanılmaktadır1.
Uluslararası ticarette CISG2’e tabi olsun olmasın, uluslararası
mal satımlarına ilişkin sözleşmelerde hüküm ve şartlar için, genellikle
Incoterms’den3 faydalanılmaktadır4.  Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmede Incoterms 2010’e atıf yapılması ve bu anlamda Incoterms’te
yer alan kısaltmalardan birisinin belirlenmiş olması halinde Incoterms
2010 kuralları uygulanacaktır. Incoterms 2010 kuralları içerisinde si1 Emtea Nakliyat Sigortası kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her

türlü yükün, taşınması sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat
sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar,
olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj
yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi
rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat
yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi,
geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır (https://www.tsb.org.tr/emtea-nakliyat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=481, 10.08.2018).

2  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods), RG. 07.04.2010, S. 27545.
3 Incoterms, International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenen,
eşyanın taşınması ve teslimi aşamalarında, sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Incoterms maddeleri İngilizce tanımların baş harflerinden oluşan kısaltmalarla ifade
edilir. İlk defa 1936’da yayınlanan Incoterms, değişen koşullara bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990,
2000 yıllarında revize edilmiştir. Güncel kullanılmakta olan Incoterms 2010 versiyonu, 01 Ocak 2011’de
yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ve belgelerde belirtilmesi şartıyla bütün versiyonlar kullanılabilir. Kurallar
hukuki açıdan ihtiyari nitelik taşır. Sözleşme ve belgelerde Incoterms versiyonu ile birlikte yükleme yeri
belirtilerek kullanılmaktadır (https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incotermsrules-2010/, 06.08.2018).
4 CISG’e tabi uluslararası mal satımlarında dahi, CISG m. 9/1 uyarınca, taraflar, uygulanmasını kabul et-

tikleri teamüller ve aralarında yerleşmiş olan alışkanlıklarla bağlı olacağı ve CISG m. 9/2’ye göre, aksi
kararlaştırılmadıkça, tarafların bildiği veya bilmesi gerektiği ve milletlerarası ticarette aynı tür sözleşmeleri
ilgili ticari branşta akdedenler tarafından yaygın olarak bilinen ve düzenli olarak uygulanan teamüllerin
sözleşmelerine ve sözleşmenin kurulması aşamasına uygulanmasını zımnen kabul ettikleri varsayılacağı
kabul edilmiştir.  Dolayısıyla CISG’e tabi uluslararası mal satımlarında da Incoterms kullanımı bu şekilde
sağlanabilmektedir.
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gortaya ilişkin masrafların yer aldığı iki teslim şekli bulunmaktadır.
CIF ve CIP olarak kısaltılan bu teslim şekillerinde satıcının, malların
taşınması sırasında oluşabilecek zıya ve hasarlar için, sigorta yaptırması
öngörülmektedir5. Diğer teslim şekilleri bakımından, taraflarca sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça sigorta konusunda taraflardan
herhangi birisine sigorta yaptırma yükümlülüğü getirilmemektedir.
Deniz taşımalarında kullanılan CIF teslim şekli satıcının malın alıcıya
gönderilmesi için yapılan her türlü masrafı, sigorta primini ve navlunu
ödeyeeği anlamına gelir6. Buna göre toplam satım bedeli; malın yalın
bedeli, masraflar, sigorta primi ve navlundan oluşacaktır. Dış ticarette
bu miktarların kalem kalem yer aldığı faturalar düzenlenmekte(CIF faturası) ve malın bedeli CIF bedeli olarak anılmaktadır7. CIP teslim şekli
ise CIF’in karayolu, demiryolu ve havayolu taşımalarında kullanılan şeklidir. Bu şart uyarınca, satıcı, malın taşınmasından doğan taşıma ücretini
ve malın sigortalanmasından doğan sigorta primini ödeyecektir8. CIF ve
CIP teslim şartlı satımlarda satıcının sigorta sözleşme yapması zorunludur. Satıcı bu durumda sigorta sözleşmesi uyarınca sigorta ettiren sıfatını kazanır. Sigorta sözleşmesinde sigortalı olarak da çoğu zaman alıcı
gösterilir. CIF satışlarda satım bedelinin ödenmesi sırasında gerek akreditifte gerekse vesaik mukabili ödemede, konşimentonun işlevi önem
kazanmaktadır9. Bu teslim şeklinde, alıcı, satım bedelinin tahsil edilmesi
üzerine konşimentoya sahip olacaktır. Böylelikle alıcı, taşıma hukuku
açısından da gönderilen sıfatını kazanacak bu şekilde eşyanın teslimini talep edebilecektir10. CIP teslim şartının bulunduğu durumlarda ise
5   Andrea Lista, International Commercial Sales: The Sale of Goods on Shipment Terms, Taylor&Francis,   
2017, s. 14.
6   H. Ercüment Erdem, Sif Satışlar, İstanbul, 1999, s. 14. Lista, 14.
7    Vural Seven, Taşıma Hukukunda Gönderilen, Ankara, 2012, (Gönderilen), s. 100.
8   Cemal Şanlı/Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, 2004, s. 115.
9   Vural Seven, Taşıma Hukuku, Eskişehir, 2010, (Taşıma), s. 44.
10 Alıcının gönderilen sıfatını kazanmasında akreditif ve vesaik mukabili ödemede konşimentonun düzenlenmesi açısından farklılık bulunur. Vesaik mukabili ödemenin geçerli olduğu durumlarda banka konşimentoda gönderilen olarak yer alır. Alıcı ise konşimentoda ihbar adresi olarak gösterilir. Dolayısıyla satım
bedeli tahsil edildikten sonra bankanın konşimentoyu usulüne uygun olarak alıcıya devretmesi gerekir.
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satıcının elinde kıymetli evrak niteliğine haiz olmayan taşıma senedi
bulunduğundan vesaik mukabili ödemede gönderilen olarak gösterilen
bankanın alıcıyı gönderilen olarak tayin etmesi gerekecektir. Akreditifte
ise alıcı, taşıma belgesinde gönderilen olarak gösterilecektir11.
CIF ve CIP teslim şekilleri gereği satıcı ve alıcı arasında hukuken üç
ilişki ortaya çıkmaktadır. Taraflar bu üç ilişkide üç ayrı sıfata sahip olacaklardır. Satım sözleşmesi gereği “satıcı” ve “alıcı” olan taraflar, sigorta
sözleşmesinde “sigorta ettiren” ve “sigortalı”, taşıma sözleşmesinde ise
“gönderen” ve “gönderilen” olarak yer alacaktır. Bu durumda bu üç hukuki ilişki sonucunda taraflara yüklenen hukuki sorumluluklar birbirini etkiler hale gelecektir. Örneğin; taşınan yüke gelen zarar, satım sözleşmesinde ayıp bildirimi, sigorta sözleşmesinde rizikonun bildirimi, taşıma
sözleşmesinde ise hasarın bildirimi olarak üç ayrı hukuki kurala konu
olacaktır. Dolayısıyla CIP ve CIF teslim şartı sebebiyle alıcı olan taraf,
hem sigortalı hem de gönderilen olarak sorumluluk altına girecektir.
Taşıma sigorta sözleşmesi nedeniyle sigortalı ve taşıma sözleşmesi
nedeniyle de gönderilen olan alıcının yükte oluşan hasarı usulüne uygun
olarak taşıyan/taşıyıcıya bildirmesi gerekmektedir(TTK m. 889, TTK
m. 1185, CMR m. 30, TSHK m. 126/IV). Yükte oluşan zararın tazmini
noktasında usulüne uygun olarak yapılmayan bildirim, taşıyan/taşıyıcı
lehine karinelerin doğmasına yol açacak böylelikle oluşan zararın taşıyandan/taşıyıcıdan tazmin edilmesi güçleşecektir. Bu durumun taşıma
sigortasına etkisi ise sigortacının halefiyeti noktasında toplanmaktadır.
Sigorta sözleşmesinde sigortalı olan alıcının gönderilen sıfatına sahip
olduğu durumda, taşıma hukuku kuralları gereği yapması gereken bildirim külfetini yerine getirmemesi, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda
ona halef olan sigortacının, taşıyandan/taşıyıcıdan zararı tazmin etmesini zorlaştıracaktır.
Akreditifin geçerli olduğu hallerde alıcı aynı zamanda gönderilen olarak konşimentoda yer alır. Ancak
alıcının gönderilen sıfatıyla yükün teslimini talep edebilmesi için konşimentoyu teslim alarak taşıyana
ibraz etmesi gerekir. Zira konşimento kıymetli evrak niteliğini haiz bir senet olduğundan bu senetten ayrı
bir biçimde alıcı gönderilen olarak eşyanın kendisine teslimini talep edemez (Seven, Gönderilen, s. 102).
11  Seven, Gönderilen, s. 103.
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Bu noktada üzerinde durulması gereken ve bu çalışmanın konusunu oluşturan hususlardan ilki, sigortalı olan gönderilenin yükte oluşan
zıya ya da hasarı taşıyana/taşıyıcıya usulüne uygun şekilde bildirmediğinde sigortacıya karşı sigorta sözleşmesinden doğan hangi yükümlülükleri ihlal ettiğidir. İkinci husus ise bu ihlalin sonucunda sigortacının
zararının oluşması durumunda gönderilenin bu zararı tazmin etmekle
yükümlü olup olmadığıdır.
Bu nedenle çalışmamızda, öncelikle taşıma hukukunda gönderilenin yükteki zıya ve hasarı bildirim külfeti açıklanmış, arkasından sigortalı olarak gönderilenin sigortacının halefiyetini koruma ve ihlal etmeme
yükümlülüğünden bahsedilmiş ve son olarak da bu yükümlülüğe aykırılığın sonuçları anlatılmıştır.
I. TAŞIMA HUKUKUNDA, GÖNDERİLENİN ZIYA VE
HASARI BİLDİRİM KÜLFETİ
Taşıma hukukunda eşya gönderilene teslim edilirken eşya üzerinde bir zararın oluşması durumunda bu zararın belirlenmesi ve bildirimi
zarar verenden tazminat talep edilmesi noktasında önem taşımaktadır.
Zira zararın tespitinin belirli bir süre içerisinde belirlenmesi ve usulüne
uygun bildirimi hak sahibinin açacağı tazminat davasında onun zararını
ispatlamasını sağlayacaktır12. Taşıma hukukunda, yükte oluşan zıya ve
12 “Dava, davacı şirket tarafından yapılan taşımalar nedeniyle oluşan navlun alacağının tahsili istemine ilişkin-

dir. Davacının CMR’ye tabi olarak gerçekleştirdiği taşımalardan kaynaklanan alacağı taşınan malların bir
kısmının hasarlı olarak teslim edilmiş olması nedenine dayalı olarak davalı tarafından ödenmemiştir. Taşınan
maldaki hasarın tespiti ve bildirimi hususları CMR 30. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede gönderilenin malı taşıyıcı ile birlikte kontrol etmesi gerektiği, kontrol etmeden ve taşıyıcıya karşı ihtirazi kayıt ileri
sürmeden eşyayı teslim aldığı takdirde aksi ispat edilinceye kadar gönderilenin eşyayı taşıma senedinde yazılı
olduğu şekilde teslim aldığının varsayılacağı, ihtirazi kaydın ziya veya hasarın haricen belli olduğu durumlarda en geç eşyanın teslimi anında, ziya veya hasarın haricen belli olmadığı durumlarda ise en geç Pazar ve
resmi tatil günleri hariç teslim tarihini izleyen yedi gün içerisinde ileri sürülmesi ve haricen belli olmayan ziya
veya hasarlarda ihtirazi kaydın yazılı olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Somut olayda, CMR belgelerinin üzerinde hasarlı karton sayısı belirtilmişse de söz konusu bu belgeler üzerinde taşıyıcı temsilcisinin imzası bulunmamaktadır. Davalı tarafça anılan belgeler ve hasarı belirlemeye elverişli bulunmayan fotoğraflar
dışında teslim edilen mallardaki hasarın varlığına, nedenine, niteliğine ve meydana gelen zararın miktarını
hesaplamaya yönelik bilgi ve belgeler sunulmamıştır. Davacı temsilcisinin imzasını veya imzadan çekinmişse
bu hususu belirtmeyen taşıma belgeleri ile hasarı ispata yeterli olmayan fotoğraf görüntüleri ve davalı şirkete
yurt dışı firma tarafından kesilmiş bulunan faturalara dayalı olarak davacının hak ettiği navlun ücretinden
kesinti yapılması doğru değildir. Bu durumda mahkemece davalı tarafça CMR 30. maddesine uygun olarak
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hasarın tespiti ve bildirimine ilişkin düzenlemeler taşıma türlerine göre
Türk Ticaret Kanunu’nda, özel kanunlarda ve uluslararası anlaşmalarda
yer almaktadır13.
A. Karayolu İle Yapılan Taşımalarda Zıya Ve Hasarın Bildirimi
Karayolu ile yapılan ulusal taşımalarda TTK m. 889 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Hükümde, bildirim külfeti zıya ve hasarın dıştan
açıkça görülüp görülmemesine göre ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur14.
Buna göre “Eşyanın zıyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, gönderen veya gönderilen en geç teslim anına kadar zıyaı veya hasarı
bildirmezlerse, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği varsayılır.
Bildirimde, zararın gerekli açıklıkla belirtilmesi ve nitelendirilmesi şarttır”
(TTK m. 889/1). Dolayısıyla eşyanın zıya ya da hasara uğradığı açık bir
şekilde görülüyorsa gönderen veya gönderilen en geç eşyanın taşıyıcı
tarafından teslim edildiği zamana kadar bu zıya ve hasarı bildirmelidir.
Aksi halde eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği karinesi oluşacaktır. Zıya ya da hasar teslim sırasında bildirildiğinde, bu bildirimin
eşyayı teslim edene yapılması yeterli kabul edilmiştir(TTK m. 889/5).
Ayrıca yapılacak bildirimde zararın ne olduğu anlaşılır olmalı, zarar açık
bir şekilde belirtilmeli ve nitelendirilmelidir(TTK m. 889/1).
Eşyanın zıya ya da hasarının açıkça görülmemesi durumunda ise
bildirimin eşyanın teslimden sonra yedi gün içinde yapılması gerekmekyapılmış bir hasar tespiti veya bildirimi ile taşınan mallardaki hasarı, hasarın nedenini, boyutunu ispatlayan
ve davacıya karşı ileri sürülmesi mümkün geçerli delillerin sunulması halinde savunmasının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken davalı savunmasını ispata yeterli bulunmayan, CMR 30. maddesine
uygun olarak düzenlenmemiş olan ve davacıya karşı ileri sürülmesi mümkün olmayan yurt dışı firma faturaları esas alınarak, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru
görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 11. HD. 2005 / 13714E.,
2007 / 1161K., 01.02.2007 (sinerjimevzuat.com.tr).
13 Yük zıya ve hasarının tespit ve ihbarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. Vural Seven, Yuk Ziya ve Hasarının
Tespit ve İhbarı, Yayınlanmamıs  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,1994, (Tespit ve İhbar).

14 Açıkça belli olmayan zıya veya hasar kavramı normal bir dikkatle ve özel bir alet kullanmaksızın sadece-

sayma, görme, koklama veya dokunma yoluyla yapılacak basit bir muayene ile saptanamayan eksiklik ya
da hasarları ifade eder (Sami Okay, “Taşıyanın Mesuliyetinde Maldaki Zıya Ve Hasarların İhbarı”, Ord.
Prof. Dr. Ernest Hirsch’e Armağan, Ankara, 1964, ss., 460-461).  

206 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Dr. Gülşah YILMAZ

www.izmirbarosu.org.tr

TAŞIMA HUKUKUNDA, GÖNDERİLENİN YÜKTEKİ ZIYA VE HASARI
BİLDİRİM KÜLFETİNİN TAŞIMA SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYETİNE ETKİSİ

tedir. Bildirimin yedi günlük sürede yapılmaması durumunda da TTK
m. 891/1’de kabul edilen “Eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği” karinesi aynı şekilde uygulama alanı bulacaktır. Bu durumda yedi
günlük sürede bildirimde bulunmayan gönderilenin aleyhine karine
oluşacaktır(TTK m. 889/2).
Uluslararası karayolu taşımalarında ise CMR m. 30 uygulanacaktır.
TTK m. 889’a kaynak teşkil eden CMR açısından da gönderilen, dıştan
anlaşılmayan zıya veya hasara uğramış yükü teslim sırasında bildirimde
bulunmaksızın kabul ederse, bu durum kural olarak yükün taşıma senedinde belirtilen haliyle teslim alındığına aksi ispat edilinceye kadar karine teşkil edecektir(CMR m. 30/I). TTK m. 889’dan farklı olarak CMR
m. 30 eşyanın taşıyıcı ve gönderilen tarafından birlikte kontrol edilmesini düzenlemiştir. Dıştan anlaşılmayan zıya ve hasarlarda ise CMR’de,
gönderilenin dıştan anlaşılamayan zıya veya hasarlar genel olarak, yedi
gün içinde(pazar ve resmi tatil günleri hariç) ve yazılı olarak bildirmesi
gerektiği, aksi halde, yükün taşıma senedinde yazıldığı şekliyle gönderilene teslim edildiğinin(aksi ispat edilinceye kadar delil) adi karine teşkil
edeceği kabul edilmektedir (CMR m. 30/I)15.
B. Denizyolu İle Yapılan Taşımalarda Zıya Ve Hasarın Bildirimi
Denizyolu ile yapılan taşımalarda taşıyanın yükün zıya ve hasarından doğan sorumluluk halleri TTK m. 1141 ve m. 1178’de düzenlen15 Yargıtay yapılacak bildirimin içeriği ile ilgili vermiş olduğu bir kararında oluşan zararın ana hatlarıyla
bildirilmiş olmasını yeterli bulmuştur. Bu kararda yerel mahkeme yapılan bildirimi herhangi bir miktar
belirtilmediği için geçerli kabul etmemiştir. “Mahkemece, davalı sigorta şirketi hakkındaki davanın, emtianın tesliminden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açıldığından bahisle bu davalı hakkında zamanaşımı nedeniyle
davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, dosyada mevcut davacının sigortalısı A... Tarım Ürünleri San. Tic.
A.Ş. tarafından davalı taşıma şirketine keşide edilen 22.07.2010 tarih ve 12803 yevmiye numaralı ihtarname ile olay tarihi, vasıta numarası ve mal faturasından da bahsedilmek suretiyle ihtarname gönderildiği ve
bu ihtarnamenin 27.07.2010 tarihinde davalı F... N... Uluslararası Nak. Ve Tic. Ltd. Şti’ne tebliğ edildiği
anlaşılmaktadır. CMR 32/2 fıkrasına göre taşıyıcıya böyle bir talep yapıldığında kural olarak taşıyıcı buna
cevap verene kadar zamanaşımı durur. Mahkemece, ihtarın geçersiz olduğu kabul edilmiş ise de, ihtarnamede
olay tarihi, vasıta plaka numarası ve hasarlı mallara ilişkin faturalardan bahsedilmiş olup ana hatları ile
zararın bildirildiği anlaşıldığından bu ihtarnamenin geçerli olduğunun kabulü ile 818 sayılı BK 134. maddeye
göre bu ihtarın sigortalıyı da bağlayacağı nazara alınarak davacının zamanaşımı itirazının da bu esaslara
göre incelenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış davacı vekilinin
bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir”.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 11872 Karar: 2014 / 1837 Karar Tarihi: 03.02.2014 (sinerjimevzuat.com.tr).
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mektedir16. Bu sorumluluğa yönelik olarak TTK m. 1185’te yükte oluşan zıya ya da hasarın bildirimi ile ilgili kurallar yer almaktadır17. Buna
göre zıya veya hasarın en geç eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana yazılı olarak bildirilmesi şarttır18. Zıya veya hasar haricen belli değilse, bildirimin eşyanın gönderilene teslimi tarihinden itibaren aralıksız
olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. İhbarnamede zıya veya hasarın neden ibaret olduğunun genel olarak belirtilmesi
gereklidir. Eşyanın incelenmesi tarafların katılımıyla mahkeme veya
yetkili makam ya da bu husus için resmen atanmış uzmanlar tarafından
yapılmışsa bildirime gerek yoktur19.
Eşyanın zıya veya hasarı ne bildirilmiş ne de tespit ettirilmiş olursa,
taşıyanın eşyayı denizde taşıma senedinde yazılı olduğu gibi teslim ettiği ve eğer eşyada bir zıya veya hasarın meydana geldiği belirlenirse, bu
zararın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul olunur. Şu kadar ki, bu karinelerin aksi ispat olunabilir(TTK m. 1185/4)20.
16 Taşıyanın yük zıya ve hasarından doğan sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Vural Seven, Ta-

şıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden (Yük Zıya ve Hasarından Doğan Sorumluluğu), Ankara, (Zıya
ve Hasar), 2003. Pınar Akan, Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden
Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2007.

17 Bildirim külfeti yükün zıya ve hasarından kaynaklanan sorumluluk ile yükün gecikmesinden kaynaklanan

sorumlulukta bulunmaktadır. Navlun sözleşmesinin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin doğan
sorumlulukta ve taşıyanın haksız fiil sorumluluğunda söz konusu değildir (Tahir Çağa/Rayegan Kender,
Deniz Ticareti Hukuku II Navlun Sözleşmesi, İstanbul, 2009, s. 153).

18 Limanda açılmayan kara ya da demiryolu ile başka bir yere taşınan konteyner yüklerinde de boşaltmada
teslimin olmaması sebebiyle 1185. madde uygulanmamaktadır (Deniz İnci, Konteyner Taşımacılığı ve
Hukuki Sorunlar, İstanbul, 1982, s. 89).

19 Mahkeme kanalıyla yapılan tespitte TTK’da yük zıya ve hasarın tespitinin usulüne ilişkin ayrı bir düzenleme olmadığından HMK m. 400 vd. göre yapılacaktır (Seven, Yük Zıya ve Hasar, ss. 148-149).

20 Yükte oluşan zıya veya hasarlar için ihtirazi kayıt ileri sürülmemesi, yükün taşıma belgelerine uygun şe-

kilde gönderilene teslim edildiği karinesi doğurmaktadır. Böylece, söz konusu taşıma belgelerine, yükün
teslim alındığı an ile gönderilene teslim edildiği andaki iki farklı zaman dilimindeki durumuna, aynı şekilde ve karine düzeyinde ispat fonksiyonu tanınmaktadır. İlk planda, yükle ilgili yükün zıya veya hasara
uğramadan taşıyıcıya teslim edildiğini taşıma belgeleriyle ispatlarken, ayrıca, yükün aynı şekilde, yani,
zıya veya hasara uğramadan gönderilene teslim edildiği karinesini de çürütmesi gerekecektir. Sonuçta,
taşıma belgelerinin karine fonksiyonu hem yükle ilgili hem de taşıyıcı/taşıyan lehine ve farklı teslim vakıalarının ispatı aşamasında hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Bildirimin yapılmaması sonucu doğan karine,
kanuni bir karinedir. Ayrıca bu karinenin adi niteliği, başka bir ifadeyle, bu karinenin çürütülebileceği
açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Diğer taraftan, bu adi karinelerin taşıyıcı lehine etkiye sahip olduğu
kuşkusuzdur. Zira, yükle ilgili yükün zıya veya hasara uğramış şekilde, gönderilene teslim edildiğini is-
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Eşya, fiili taşıyan tarafından teslim edilmişse, bu madde uyarınca kendisine yapılan her bildirim taşıyana yapılmış gibi ve taşıyana yapılan her
bildirim de fiili taşıyana yapılmış gibi hüküm ifade eder. Kaptan ve sorumlu gemi zabiti dahil olmak üzere, taşıyan veya fiili taşıyan ad ve hesabına hareket eden bir kişiye yapılan bildirim, taşıyana veya fiili taşıyana
yapılmış sayılır (TTK m. 1185/6).
Uluslararası deniz yolu taşımalarında Lahey Kuralları(Brüksel
Sözleşmesi)21 m. 3/6 uyarınca malların boşaltma limanında taşıma sözleşmesi gereğince malları teslim almaya yetkili olan kişinin muhafazasına bırakılmasından önce veya bu esnada yükün zıya veya hasara uğradığı
hususu ile bu zıya veya hasarın genel olarak niteliği yükü teslim alan kişi
tarafından taşıyana yahut acentesine yazılı olarak bildirilmezse malların konşimentoda yazılı olduğu şekilde teslim edildiğine dair aksi ispat
edilebilir bir karine oluşur. Böyle bir durumda artık talep sahibinin bu
karinenin aksini ispatlaması gerekecektir. Aynı fıkrada zıya veya hasarın
açıkça görünür olmaması halinde yazılı bildirimin teslimden itibaren 3
gün içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kabul anında malların durumu karşılıklı olarak tespit edilmişse yazılı ihtirazi kayda gerek bulunmamaktadır22.
C. Havayolu İle Yapılan Taşımalarda Zıya ve Hasarın Bildirimi
Havayolu ile yapılan taşımaları açısından önemli bir farklılığa
işaret edilmesi gerekmektedir. Yük zararları bakımından teslim sırasında ileri sürülecek bildirimin konusunu kısmi zıya ve hasarlar oluşturacaktır. Fakat Türk Sivil Havacılık Kanunu(TSHK) ve Montreal
patlarken; taşıyıcı karşı ispat faaliyetinde, yükün taşıma belgelerine uygun şekilde teslim edildiğini, bu
karineler vasıtasıyla ortaya koyacaktır. Yükle ilgilinin ispatlaması gerektiği ilk vakıada (yükün taşıyıcı/
taşıyana zıya ve hasara uğramadan teslim edildiği) kullandığı taşıma belgesi, yükün gönderilene zıya veya
hasara uğramış şekilde teslim edildiği vakıasında, taşıyıcı/taşıyan tarafından kendi aleyhine kullanılacaktır (Seven, Taşıma, s. 216).
21 “International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading”.
Türkiye konvansiyonu 14.2.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun’la (RG: 22.2.1955/8936) onaylamış ve
1924 tarihli Lahey Kuralları Türkiye hakkında 4.1.1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
22 İnci Deniz Kaner, Deniz Ticareti Hukuku I-II, İstanbul, 2018, s.437
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Sözleşmesi’ne(MS) göre bildirimin konusunu, sadece hasar biçiminde
ortaya çıkan yük zararlarının oluşturacağı kabul edilmektedir(TSHK
m.128/2; MS m. 31/2). Buna göre yükün, teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi
durumda teslim edildiğine karine teşkil edecektir(TSHK m.128/1; MS
m.31/2)23. Hava taşımaları açısından, ortaya çıkan hasarın taşıyıcının
ağır kusurundan kaynaklandığı durumlarda, yükle ilgili aleyhine, hava
yük senedine uygun teslim karinesi doğmaz(VS m. 26/IV; TSHK m.
126/IV). Böylece bu taşıma türünde, yukarıda ortaya konulan kurala,
taşıyıcının kusur derecesine bağlı olarak önemli bir istisna getirilmiştir24.
Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itibaren yük için en geç ondört gün içinde
taşıyana bildirimde bulunması gerekir(TSHK m.128/2; VS m.26/2).
İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir(TSHK m.128/3; VS m.26/2)25. Bu sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhine
dava açılamaz (TSHK m.128/4)26. 27.
D. Demiryolu İle Yapılan Taşımalarda Zıya ve Hasarın Bildirimi
Demiryolu taşımalarında ise yükün ihtirazi kayıtla teslim alınmasına ilişkin özel bir kural bulunmamaktadır. Zira, yukarıda incelemiş ol23 Hüseyin Ülgen, Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara, 1987, s. 208. Sabih Arkan, “Liability Of Carriers And
Forwarding Agents For Loss Of Or Damage To Goods In Turkey”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,
Cilt: 14, Sayı: 3, 1988, s. 33.

24 Seven, Taşıma, s. 216.
25 Yazılı şekil şartı geçerlilik şartıdır (Ülgen, s. 211)
26 Ülgen, s. 189.
27 26 Mart 2011 tarihine kadar uluslararası taşımalarına Türkiye’nin 3 Aralık 1977 tarihinde sonraki katıl-

ma yolu ile taraf olduğu ve Varşova’da imzalanan 1929 tarihli “Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin
Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Konvansiyon” hükümleri (Varşova Sözleşmesi) uygulanmıştır. Ancak 26 Mart 2011 tarihinde 1999 Montreal Sözleşmesi olarak anılan ve 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal’de imzalanan “Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi
Hakkındaki Konvansiyon”un Türk Hukukunda yürürlüğe girmesiyle beraber artık Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda hüküm olmayan hallerde anılan Konvansiyon hükümleri öncelikli olarak uygulanmaya
başlamıştır. Dolayısıyla 26 Mart 2011 tarihinden önce gerçekleşen olaylara Varşova Sözleşmesi sonra
gerçekleşen olaylara ise Montreal Sözleşmesi uygulanacaktır.
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duğumuz yük zıya veya hasarının tespiti, bu taşımalar açısından bildirim
yerine geçmektedir28. Demiryoluyla yapılan ulusal taşımalarda, yükte
bir zıya veya hasar varsa, gönderilen veya gönderen mevcut zıya veya
hasarın tespitini talep edebilir (Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname 2. bap, m. 17/5). Demiryolu işletmesi de
(TCDD), gerçeği araştırmak ve bulduğu sonucu bildirmek zorundadır.
Zıya veya hasar yükün teslimini müteakip tespit edilmelidir (Nizamname 2. bap, m. 17/4). Ayrıca, bu şekilde bir tespit yapılmamışsa, demiryolu işletmesinin sorumluluğunun sona ereceği belirtilmiştir. Ancak,
metin açık ve tatmin edici olmadığından, bu durum dava hakkının düşmesi olarak kabul edilmemektedir29.
Uluslararası demiryolu taşımaları açısından CIM m. 42 § 1 taşıma
konusu eşyada dıştan anlaşılan kısmi zıya ve hasarın tespiti durumunda
taşıyıcıya bildirimde bulunma külfeti yüklemiştir. Buna göre gönderilene teslim anında taşıma konusu eşyada kısmi zıya ve hasarın tespiti
halinde taşıyıcıya bildirimde bulunulmalı ve taşıyıcı ile gönderilen zararın ne olduğunu açıklayan bir tutanak düzenlemelidir. Hak sahibi tutanağın saptadığı şeyleri kabul etmediği takdirde, eşyanın durumunun ve
miktarının ve de zararın nedeninin ve tutarının taraflarca veya mahkeme
yoluyla görevlendirilen bir uzman tarafından saptanması talep edilebilir.
Dıştan anlaşılamayan kısmi zıya ve hasarın varlığında ise taşıyıcıya karşı dava hakkının düşmemesi için CIM m. 47 § 2/b,1’ye göre teslimden
sonra yedi gün içinde bildirimde bulunulması gerekmektedir.
E. Yükün Taşıma Belgelerine Uygun Teslim Edildiği ve Zararın
Taşıyanın Sorumlu Olmadığı Bir Sebepten İleri Geldiği Karinesi
Taşıma faaliyetinin başında düzenlenen taşıma belgesinde yer alan
yüke ilişkin kayıtlar hem yükün ne şekilde teslim alındığına hem de ne
şekilde gönderilene teslim edildiğine karine teşkil edecektir. Yükle ilgili, kendi aleyhine doğan kanuni karinenin aksini her türlü delille ispat
28 Seven, Taşıma, s. 212.
29 Seven, Taşıma, s. 202.
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edebilir. Yükün gönderilene teslim edildiği zamanki durumu, bir hukuki
olay olduğu için bu vakıanın her türlü delille ispat edilmesi mümkündür ve bu vakıanın ispat edilmesiyle, yükle ilgili kendi aleyhine sonuç
doğuran bu karineyi çürütecektir. Yükle ilgilinin bu ispat faaliyetinde
kullanılacağı delilleri elde etmek için yükün teslim alınmasından sonra,
delil tespiti yoluna başvurabilir. Bu suretle, mahkeme tarafından keşif
yoluyla ya da bilirkişi vasıtasıyla elde ettiği deliller, yükün teslim alındığı
zamanki durumu hakkında aydınlatıcı olabilir. Bunun yanında, gümrük
idaresi tarafından yapılan muayene sonucunda tutulan tutanaklar karinenin ispatında delil olarak kullanılabilir30.
İhbar külfetinin yerine getirilmemesinin bir diğer sonucu ise TTK
m. 1185’te yer alan zararın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten
kaynaklandığı karinesidir. Buna göre yükün navlun sözleşmesi veya
konşimento yahut diğer bir denizde taşıma senedinin ibrazı karşılığında
teslimi ile birlikte taşıyan veya fiili taşıyanın yükü özellikle konşimento
veya diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca teslim ettiği kabul edilmekte ve dolayısıyla yükün teslimi borcu da sona ermektedir. Yükü teslim aldıktan ve fakat TTK m. 1185’te belirtilen süreler geçtikten sonra
yükün zıya veya hasarına yönelik bir iddianın varlığı halinde söz konusu
iddianın sahibi zıya veya hasarın yük kendisine teslim edilmeden önce
gerçekleştiğini ve yine zıya ve/veya hasarın taşıyanın sorumluluğu kapsamında olduğunu da ispatlamak zorunda kalacaktır31.
30 Söz konusu karinenin kapsamını, taşıma belgesinde yer alan yüke ilişkin kayıtlar belirleyecektir. Bu açı-

dan, genel olarak, yükün miktarı (parça sayısı, ağırlığı, hacmi); cinsi, markaları ve dış görünüş itibarıyla
durumuna ilişkin kayıtlar karinenin kapsamında görülecektir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, buradaki kayıtlar sadece gönderen veya yükletenin bildirdiği yüke ilişkin kayıtlar değildir. Taşıyıcının bizzat
taşıma belgesine yazdığı kayıtlar ve daha da önemlisi, yüke ilişkin ihtirazi kayıtlar da bu kapsama dahildir
(Seven, Taşıma, s. 216)

31 “Davacı vekili, müvekkili tarafından nakliyat emtia sigorta poliçesi ile teminat altına alınan emtianın deniz
yolu ile Türkiye’den Filipinlere gönderildiğini, ... gemiye hasarsız olarak yüklendiğini, yük gemiden alındıktan
sonra alıcı depolarına tahliyesi sırasında konteyner kapakların açılması sonucu konteyner üzerinde çatlak ve
açılmalar ile buna bağlı olarak sigortalı emtianın bir kısmının ıslanmak sureti ile hasarlandığının tespit edildiğini, yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde emtiada oluşan hasarın 3.172,62 USD olduğunu ve bu miktarın
sigortalıya 21/08/2014 tarihinde ödendiğini ileri sürerek hasar bedelinin TTK’nin 1472. maddesi gereğince
davalı taşıyandan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, kendilerine hasar bildiriminin TTK’nin 1185. maddesi gereği yapılmadığını, eşyanın 31/05/2014 tarihinde alıcının hakimiyetine
geçtiğini, gönderici tarafından 19/06/2014 tarihinde hasar ihbarında bulunulduğunu, yapılan deniz taşıması
sonrasında limanda ve teslim aşamasında konteynerlerde herhangi bir hasar tespitine dair tutanağının düzen-
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Gönderilen, usulüne uygun olarak bildirimde bulunduğunda, taşıyıcı/
taşıyan lehine yukarıdaki sonuçların ve özellikle karinelerin doğmasına
engel olacaktır. Aksi takdirde aleyhine doğan karineleri çürütmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle zıya ve hasarın bildirimi zararın ispatı bakımından önem arz etmektedir.
II. GÖNDERİLENİN YÜKTEKİ ZIYA VE HASARI BİLDİRİM KÜLFETİNE AYKIRI DAVRANIŞININ SİGORTACININ
HALEFİYETİNİ İHLAL ETMESİ
A. Gönderilenin “Sigortalı” Olarak Sigortacının Halefiyetini
İhlal Etmeme Yükümlülüğü
Zarar sigortalarında halefiyet sigortacının tazminatı ödedikten sonra kanunen sigortalının haklarına halef olmasıdır32. Bir başka deyişle sigortalı rizikonun gerçekleşmesi sebebiyle meydana gelen zararlar için
üçüncü bir kişiye karşı tazminat alacağına sahip ise bu hakkın ödenen sigorta tazminatı miktarınca sigortacıya geçmesi durumudur. Sigorta hukukunda halefiyetin amacı, zenginleşme yasağı ilkesinin korunmasıdır.
Zarar gören sıfatıyla sigortalının aynı zarar için hem sigortacıdan hem de
lenmediğini, müvekkilinin hasardan sorumlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece
iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nin 1185.maddesi gereğince zıya veya
hasarın eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana yazılı olarak bildirilmesi, hasarın haricen belli olmaması halinde ise 3 gün içinde bildirimin yapılması gerektiği, bu bildirimin süresinde yapılmamasının ispat
yükü yönünden önemli olduğu, dosyadaki hasar bildiriminin sigortalı şirket tarafından davacıya yapıldığı ve
bildirimin TTK’nin 1185/6. maddesindeki şartlara uygun olmadığı, konşimentodaki kayıt gereğince malların
konteynerlere yüklenmesi, istifi ile sayımının ve mühürlenmesinin yükleyiciye ait olduğu, hasarın taşıma esnasında olduğuna dair belgenin bulunmadığı, dış yüzeyi sağlam, hasarsız olduğu görülen konteynerin içerisindeki
emtianın ıslanmasından davalı taşıyanın sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, ayrıca varma limanında
konteyner üzerinde hasar olduğuna dair rezerv tutanağı da bulunmadığı, limandan çekilen malların lokal
taşıma araçları ile alıcı firma adresine götürüldüğünün ve emtianın ıslak olduğu dışında başka herhangi bir
hususa eksper raporunda yer verilmediği, hasarın nedeninin anlaşılamadığı, hasarın davalının hakimiyet alanında, davalının kusuru ile meydana geldiğinin ispatlayamadığı, hasarın taşımanın hangi aşamasında oluştuğu belirlenemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dava
dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde
değildir.” Yargıtay 11. HD, 11.12.2017, 2016 / 5527E. 2017 / 7101K.. (www.sinerjimevzuat.com).
32 Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku: Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi, 15. Baskı,
İstanbul, 2016, s. 351.
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zarar sorumlusundan ayrı ayrı tazminat alması bu şekilde önlenmektedir33.
Türk Ticaret Kanunu’nda halefiyet, m. 1472’de düzenlenmiştir.
Buna göre, “Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı
dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder.
Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin
veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir”. Halefiyet kurumunun amaçlarına ulaşabilmesi için düzgün bir
şekilde işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun nedenle kanun koyucu sigortalıya sigortacının halefiyetini tehlikeye sokmaması için bazı
yükümlülükler getirmiştir. TTK’nin 1472. maddesinin 2. fıkrasına göre
“Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde
davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur.” Bu madde uyarınca sigortalı,
sigortacının halefiyetini ihlal etmeme yükümlülüğü altındadır.
TTK m. 1472/2’de (eTTK m. 1301/2) yer alan “sigortacıya geçen
haklarını” ifadesinden yola çıkarak doktrinde bu maddenin uygulanacağı zaman dilimi hakkında bazı tartışmalar yer almaktadır. Kender,
maddedeki bu ifadeye göre gerçekleşecek sorumluluğun ancak halefiyet
gerçekleştikten sonra oluşan ihlaller bakımından söz konusu olabileceğini belirtmektedir34. Ünan’da aynı şekilde TTK m. 1448’de düzenlenen
hükmün riziko gerçekleşmeye başladığında veya gerçekleşmesinin kesin
sayılabildiği hallerde ile sigortacının ödeme yapması arasındaki kesitte
uygulama alanı bulduğunu belirtmektedir. TTK m. 1472/2 ise sigortacı
ödeme yaptıktan sonra uygulanacaktır35.

33  Kender, s. 352. Halefiyetin bir diğer amacı da zarar veren üçüncü kişinin gerçekleştirdiği zararın sonuçlarına katlanmasını, dolayısıyla başkasının primlerini ödediği bir sigortadan yararlanan kişi durumunda
olmamasını sağlamasıdır (Mustafa Çeker, Sigorta Hukuku, 19. Baskı, Adana, 2018, s. 165).
34 Kender, s. 354.
35 Samim Ünan, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Sigorta Hukuku, Cilt: 2, İstanbul, 2016, s. 256.
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Arseven’e göre ise sigortalının halefiyeti ihlal etmeme yükümlülüğü halefiyetin doğumundan evvel ve rizikonun gerçekleşmesi ile birlikte doğmaktadır. Arseven, TTK m. 1472/2’nin lafzının bu yoruma tam
elverişli olmadığını, fakat rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalının
koruma yükümlülüğünü düzenleyen TTK’nin 1448. maddesinin uygulanmasıyla aynı sonuca kolaylıkla varılabileceğini belirtmektedir36.
Omağ’a göre, TTK m. 1472/2’nin gerçek amacı, halefiyeti ortadan
kaldıran veya sınırlandıran işlemlerin müeyyidelendirilmesidir. Bu nedenle aynı nitelikteki bir işlemin ödemeden önceki dönemde müeyyidesiz bırakılmasına ödemeden sonraki dönemde ise müeyyideye tabi
tutulmasına makul bir anlam verilemez. Aynı işlemin ödemeden önceki
dönemde gerçekleşmesinin ona “halefiyeti engelleyici” niteliğinden bir
şey kaybettirmeyeceğini belirterek sigortalının halefiyetten önceki ihlal edici hareketlerinden de sorumlu olduğunu belirtmektedir37. Ulaş’a
göre de sigortalı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından sonra gerek rizikonun gerçekleşmesinden önce gerekse sonra zarar sorumlusu ile yaptığı anlaşma ile sigortacının halefiyet hakkını ihlal ettiği takdirde, sigortacısına karşı sorumlu olur38. Bu açıklamalarda görüleceği üzere doktrinde
hâkim görüş sigortalının halefiyetten önceki ihlallerden de TTK m.
1472/2 gereği sorumlu olduğu yönündedir. Kanaatimizce de sigortalı,
halefiyetten önce gerçekleşen ihlallerden de sorumlu kabul edilmelidir.
TTK m. 1472/2 gereği sorumluluğunu halefiyetten sonra gerçekleşen
ihlallerle sınırlamak, hükmün uygulama alanını aşırı derecede daraltmaktadır. Bu nedenle “sigortacıya geçen hakların” ifadesinin yasa koyucu
tarafından hangi hakların sigortacıya geçebileceğinin dolayısıyla ihlal
edilebileceğinin bir açıklaması şeklinde yorumlanması gerektiği yolundaki görüşe39 katılmaktayız.
36 Haydar Arseven, Sigorta Hukuku, İstanbul, 1987, s. 161.
37 Merih Kemal Omağ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, İstanbul, 2011, s. 142.
38 Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, 8. Bası, Ankara, 2012, s. 239.
39 Omağ, s. 142. Yargıtay Ticaret Dairesinin T. 28.3.1967., K. 1268 ve Yargıtay 11. HD.T. 22.9.1988, E.
1988/2312, K. 1988/5164 karar sayılı içtihatlarında halefiyetten yani sigortacının ödemesinden önceki
ihlallerin müeyyidelendirildiği görülmektedir. (Omağ, s. 143)
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TTK m. 1472/2’den doğan sorumluluk kanundan doğmakla beraber
sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişki sigorta sözleşmesine dayandığından, sigortalının halefiyeti ihlalden kaynaklanan sorumluluğu sözleşmeden doğan sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu durumda sigortalı,
halefiyetin ihlali sebebiyle sigortacıya karşı TBK m. 112’ye göre sözleşmeye aykırılıktan ötürü sorumlu olur40.  Bu durumda sigortacının, halefiyetin ihlali sebebiyle sigortalıya karşı dava açmasının şartları ve bu
davanın hükümleri, borca aykırılığa ilişkin BK. m. 112 ve devamındaki
hükümlere göre belirlenmesi gerekir.
Sigortacının halefiyeti ile ilgili olan bir diğer hüküm TTK m.
1448’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın
önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü
kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkanlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Birden çok sigortacının varlığı ve
bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri halinde, sigorta ettiren, bu
talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun olanını dikkate alır”. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde sigortacı aleyhine bir durum oluşursa kusurun ağırlığına göre tazminattan
indirim yapılacaktır(TTK m. 1448/2)41.
TTK m. 1472/2 ve TTK m. 1448 ile getirilen yükümlülükler sonucunda sigortalı sigortacının halefiyetini ihlal etmemek zorundadır. Aksi
takdirde bu maddelerde düzenlenen yaptırımlarla karşı karşıya kalacak40 Omağ, s. 144. Ahmet Kılıçoğlu, Özel Ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet Ve Rücu, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 31, s. 420; Ulaş, s. 290.
41Madde gerekçesine göre bu maddenin amacı, zararın artması yanında zararın oluşmasına da engel olmaktır. Kişi kendisini tehlikelerden korumak için sigortaya başvurur. Yoksa tehlike istenilen bir durum
değildir. Bu nedenle, sigorta ettiren, sigortasını yaptırmış olsa bile ihmalkâr davranmamalı, rizikonun
doğmaması veya doğmuşsa da zararın artmasını önleyici her türlü tedbiri almalıdır. Diğer taraftan, prim
hesabı gerçeklesen olaylara göre, diğer bir ifade ile “hasar/prim” oranına göre belirlendiğinden, sigortacı
bir dönem içinde ne kadar az tazminat ödemişse bir sonraki dönem için sigorta ettirenlerin ödeyeceği
prim de o oranda daha az olacaktır. Maddeden beklenen amacın tam gerçekleşebilmesi amacıyla sigorta
ettirene, olabildiğince sigortacı tarafından verilen talimata uyma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, sigorta
ettiren tarafında alınacak önlemler veya uyulacak talimatlar imkân dahilinde ve makul olanlardır. Yoksa
hiçbir kimseden, kendisini zora ya da hayatını tehlikeye atacak bir önlem alması beklenemez.
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tır. TTK m. 1472/2’nin yaptırım açısından daha kapsamlı olduğu düşünüldüğünde sigortalı halefiyet ile kazandığı hakları tehlikeye düşürecek
davranışların sonucunda sigortacının uğradığı zararı tazmin etmek zorunda kalacaktır.
Taşıma sigortasında sigorta ettiren ile sigortalının farklı kişiler olduğu durumlarda üçüncü kişi lehine sigorta sözleşmesi söz konusu
olacaktır(TTK m. 1454/1). Bu durumda TTK m. 1472’de yer alan yükümlülük, sigortalı olması sebebiyle gönderilen için de geçerli hale gelecektir. Ancak TTK m. 1448’de sigorta ettiren için böyle bir yükümlülük
öngörülmüştür. Sadece sigortalıyı bu noktada sorumlu tutmak mümkün olacak mıdır? Bu sorunun cevabını TTK m. 1412 cevaplamaktadır.
TTK m. 1448 ile getirilen yükümlülük TTK m. 1412 gereğince sigortalıya ait olacaktır. Zira TTK m. 1412 gereğince kanunda sigorta ettirenin
bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan
haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin,
can sigortalarında da lehtarın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. Dolayısıyla taşıma sigortasında gönderilenin sigortalı olduğu durumlarda
gönderilen hem TTK m. 1472/2 hem TTK m. 1448 gereğince sorumlu
tutulabilecektir.
Bu sorumluluk neticesinde gönderilenin eşyada oluşan hasara ilişkin yapacağı bildirim taşıma hukuku kuralları dışında sigorta hukuku
açısından da sonuçlar yaratacaktır. İhbar külfetinin yerine getirilmemesi
sigortacının halefiyetini kullanmasını zora sokacaktır. Zira bildirim külfetinin yerine getirilmemesi neticesinde yükün taşıma belgelerine uygun şekilde gönderilene(sigortalıya) teslim edildiği karinesi doğacaktır.
Bu durumda sigortacının taşıyıcı/taşıyana karşı açacağı davada sigortacı
bu karinenin aksini ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda davayı
kazanma olasılığı düşecektir42. Dolayısıyla taşınan eşyada oluşan zıya ya
42  “Davacı vekili, müvekkili tarafından dava dışı Karmez Birleşik Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına nakliyat emtia
sigorta poliçesi düzenlendiğini, bu sigortalı emtianın davalı tarafından, ...’den ...’ya nakliyesinin yapıldığını,
davalının emtiayı hasarlı olarak teslim ettiğini, hasarın Dolphın Maritime & Aviation Service Limited ve C.
Gielisch GmbH ekspertiz şirketi tarafından tespit edildiğini, fatura ve yapılan tespitler gereğince 7.928,33
TL’nin davadışı sigortalı şirkete ödendiğini, sigortalısının haklarını devraldığını iddia ederek 7.928,33 TL
rücuen tazminat alacağının sigortalıya ödeme yapılan 27.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile
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da hasarın bildiriminin zamanında yerine getirilmemesi sigortacının halefiyetini ihlal eden bir durumdur. Sigortacının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda sigortalı olarak gönderilen TTK m. 1472/2 ve TTK
m. 1448 gereğince sorumlu olacaktır.
B. Gönderilenin “Sigortalı” Olarak Sigortacının Halefiyetini İhlal Etmeme Yükümlülüğüne Aykırı Davranmasının
Sonuçları(Yükteki Zıya Ve Hasarı Bildirim Külfetine Uymamasının Sonuçları)
Gönderilenin sigortalı olarak sigortacının halefiyetini ihlal etmeme
yükümlülüğüne aykırı davranmasının sonuçları bir diğer ifadeyle yükteki zıya ve hasarı bildirim külfetine uymamasının sonuçları TTK m.
1472/2 ve TTK m. 1448 bağlamında iki şekilde ele alınmalıdır. TTK m.
1448’de öngörülen yükümlülüğüne aykırılık halinde sigortacı aleyhine
bir durum oluşursa kusurun ağırlığına göre sadece tazminattan indirim
yapılacaktır (TTK m. 1448/2). Tazminattan indirim yapılması için bu
ihlalin sonuçlarının tazminat ödenmeden ortaya çıkması gerekmektedir. Yükte oluşan hasarın ya da zıyaın bildirilmemesi sonucu ortaya çıkacak zarar ancak sigortacının açacağı davada tespit edilebilir hale gelecektir. Bu durumda halefiyet çoktan gerçekleşmiş ve doğal olarak tazminat
sigortalıya ödenmiş olacaktır. Kanaatimizce bu noktada sigortacının
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, dava konusu hasara ilişkin olarak
kendilerine herhangi bir ihtar veya bilgilendirme yapmadığını, davanın taşıma sigortasını yapan ...’ye ihbarını, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;
davacının rücu davası açabilmesi için geçerli bir sigorta sözleşmesinin mevcut bulunması, sigorta sözleşmesine
dayanarak sigortacının sigortalısına bir ödeme yapması ve sigortalının kendisine zarar verene karşı bir dava
açma hakkının olması şartlarının birlikte gerçekleşmesinin gerektiği, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesi uyarınca davacının selefi sigortalının davalıya geçerli bir şekilde hasar ihbarı yaptığının iddia ve ispat
edilmediği, hasar ihbarının sadece sigortacıya yapıldığı, sigortacıya yapılan bu ihbarın taşıyana yapılan ihbar
yerine geçemeyeceği, bu haliyle CMR’nin 30. maddesinde yer alan ‘’yükün hasarsız olarak teslim edildiğine’’
dair karinenin oluşmuş olduğu, davacının selefi sigortalının davalıya karşı doğmuş ve ispatlanmış bir dava
hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp,
değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, yükün hasarsız olarak teslim edildiğinin
aksinin kanıtlanamamış olmasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun
bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”. Yargıtay 11. HD., 27.11.2017, 2016 / 14164E. 2017
/ 6602K.  (www.sinerjimevzuat.com).
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sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca ödediği fazla tazminatı geri
alabilmesi mümkündür(TBK m. 77).
TTK m. 1472’de düzenlenen sorumluluğun kapsamında ise sigortacının zararını tazmin etmek yer almaktadır. Bu TTK m. 1448’e nazaran
daha geniş bir sorumluluktur. TTK m. 1472/2’den doğan sorumluluk
kanundan doğmakla beraber sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişki sigorta sözleşmesine dayandığından, sigortalının halefiyeti ihlalden kaynaklanan sorumluluğu sözleşmeden doğan sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu durumda sigortalı, halefiyetin ihlali sebebiyle sigortacıya
karşı TBK m.112’ye göre sözleşmeye aykırılıktan ötürü sorumlu olur.  
Bu durumda sigortacının, halefiyetin ihlali sebebiyle sigortalıya karşı
dava açmasının şartları ve bu davanın hükümleri, borca aykırılığa ilişkin
BK. m. 112 ve devamındaki hükümlere göre belirlenmesi gerekir.
Sigorta sözleşmesine taraf olmayan gönderilenin sigortalı olması
onun lehine sözleşme yapılarak gerçekleşebilir. Bu durumda başkası
lehine yapılan bir sigorta sözleşmesi mevcuttur(TTK m. 1454). Başkası lehine yapılan sigorta sözleşmesinin hukuki niteliği tam üçüncü kişi
lehine sözleşmedir. Üçüncü kişi lehine sözleşmede üçüncü kişi yarar
elde ettiği hukukî işleme yabancıdır. Üçüncü kişi ile borçlu arasında bir
sözleşme ilişkisi43 bulunmamaktadır. Alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiye yabancı olan üçüncü kişi ile borçlu arasındaki ilişki “edim ilişkisi”
olarak ifade edilmektedir44. Üçüncü kişi, kurulan bu sözleşmeden bir
talep hakkı elde eder. Bu hakkın üçüncü kişinin bilgisi dışında ve onun
tarafından herhangi bir irade açıklamasında bulunulmadan kazanılması
sonradan onun hakkını kullanmak istemesini açıklaması bu hakkın doğumu için yapılmış bir irade açıklaması olarak nitelendirilemez. Üçüncü
kişinin bu açıklaması sözleşmeye katılma açıklaması değil, sadece lehi43 Üçüncü kişi yararına sözleşme vaad ettiren alacaklı ile vaad eden borçlu arasında yapılır. Bu ilişki karşılık

ilişkisidir. Akdi ilişkiden alacak hakkı dışında doğan haklar ilke olarak vaad ettirene aittir. Bunun sebebi
üçüncü kişinin alacak hakkını kazanmasına rağmen sözleşmeye taraf olarak girememesi, vaad ettirenin
sözleşmenin tarafı sıfatını devam ettirmesidir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı,
Yetkin Yayınları, Ankara, 2017, s. 1173).

44 Şener Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul, 2008, ss. 171, 175. Eren, s. 1174. M. Kemal
Oğuzman ve M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 1, 10. Baskı, İstanbul, 2012, s. 416.

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 � 219

www.izmirbarosu.org.tr

ne kararlaştırılan hakkı kullanmak istediğini gösteren bir “edimi kabul
açıklaması”dır45.
Üçüncü kişi açısından edimi kabul açıklaması sözleşmeden doğan
hakkın alacaklının geri alması ile ortadan kalkmasını engellemek için yerine getirilmesi gereken bir külfettir 46. Üçüncü kişi sözleşmenin tarafı
olmadığı halde edim alacaklısı sıfatıyla taraf yetkilerini kullanabilmektedir. Oysa borçlu ile üçüncü kişi arasında bir sözleşme kurulmamıştır.
Ancak böyle bir sözleşmeden edim ilişkisi doğmuştur. Buna rağmen
edim ilişkisi kapsamında yararlanan ile vaat eden arasındaki karşılıklı koruma ve özen yükümlülükleri nedeniyle sözleşme benzeri bir durumun
varlığı kabul edilir. Edim ilişkisi borçluya üçüncü kişiye olan taleplerini
sözleşme sorumluluğu esasına dayandırabilmesine imkân verir47.
Gönderilen lehine yapılan sigorta sözleşmesinde sigortacı ile sigortalı gönderilen arasındaki ilişki edim ilişkisidir. Dolayısıyla bir sözleşmenin tarafı olmamalarına rağmen aralarındaki ilişkide sözleşmeye ilişkin
sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu nedenle gönderilenin sigorta sözleşmesinde taraf olmaması ihtimalinde(onun lehine
sözleşmenin yapılmış olması ihtimalinde) sözleşme tarafı olan sigortacı
üçüncü kişi olan sigortalı gönderilenin sorumluluğuna, sigorta ettirenle
45 Akyol, ss. 171, 172. Edimin kabulü ve edimin reddi kavramlarının bir önerinin kabulü ya da önerinin red-

di olarak anlaşılmaması gerekir. Çünkü üçüncü kişinin bu irade açıklaması borçlu ile arasında hukukî bir
işleme yer vermek amacı gütmemektedir. Bu nedenle edimin kabulü özel bir anlam taşır. Edimin kabulü
ifanın kabulü demek değildir ve ondan önceki bir safhaya ilişkindir. Edimi kabul açıklamasında bulunan
kişi borçlunun yaptığı ifayı reddedebilir (Akyol, s. 184).

46 Edimi kabul açıklaması tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanıyla kullanılmalıdır. Bu açıklama bir
şekle bağlı değildir ve hak daha önce doğmuş olduğundan kurucu değil değiştirici yenilik doğuran hak
mahiyetindedir. Bu sebeple edimi kabul açıklaması hükümlerini vardığı andan itibaren doğurur. Bu özelliği nedeniyle edimi kabul açıklaması borçluya karşı ancak üçüncü kişinin hakkının doğumundan sonra
yapılabilir. Hak doğmadan yapılan edimi kabul açıklaması konusuz kalır (Akyol, ss. 186, 187).

47 Akyol, s. 175. Tam üçüncü kişi yararına sözleşmede borçlu vaad edendir. Burada borç, vaad ettiren ile

vaad eden arasında yapılan sözleşmeden doğmaktadır. Bu nedenle borçlu bu sözleşmeye dayanarak ifayı
isteyen üçüncü kişiye karşı kendisiyle vaad ettiren arasındaki sözleşme ilişkisinden doğan her türlü itiraz
ve def’ileri ileri sürebilir. Ayrıca vaad eden borçlu üçüncü kişiye karşı kişisel olarak sahip olduğu def’ileri
de ileri sürebilir. Buna karşılık vaad eden vaad ettirenle üçüncü kişi arasındaki değer ilişkisinden doğan
itiraz ve def’ileri ileri süremez (Eren, s. 1150. Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu,
Atilla Altop, Borçlar Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 1993, s. 226. Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, 23. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 398).
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arasındaki sigorta sözleşmesine ilişkin sorumluluk hükümlerine(TBK
m. 112) dayanarak gidebilecektir.  Gönderilenin yükteki zıyaı ve hasarı bildirim külfetine uymaması durumunda sigortacı, halefiyetinin ihlal
edilmesi(TTK m. 1472/2) nedeniyle bir zarara uğrarsa aralarında bir
sözleşme ilişkisi olmamasına rağmen (edim ilişkisi sebebiyle) gönderilene sözleşmenin ihlali(TBK m. 112) gerekçesiyle tazminat davası açabilecektir.
Sözleşmenin ihlalinden doğan zarar, maddi zarar ve manevi zarar
olmak üzere ikiye ayrılır48. Tazmini gereken maddi zarar, borca aykırı
davranışın etkisine maruz kalan alacaklının malvarlığının sahip olduğu
değer ile bu malvarlığının borca aykırılık oluşmasaydı ifade edeceği değer arasındaki farktır49. Maddi zarar, fiili zarar ve yoksun kalınan kâr olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Fiili zarar, malvarlığının aktif kısmında gerçek bir azalmanın meydana gelmesiyle ya da pasifteki borçları
artmasıyla gerçekleşir. Yoksun kalınan kâr ise, borca aykırı davranış olmasaydı, alacaklının malvarlığının göstereceği artışı ifade etmektedir50.
Sözleşme hukukunda zarar, iki farklı biçimde hesaplanmaktadır. Bunlar,
müspet zarar ve menfi zarar olarak ifade edilmektedir. Müspet zarar,
sözleşmenin hiç veya gereği gibi ya da zamanında ifa edilmemesinden
doğan zarardır. Bir diğer deyişle, müspet zarar, alacaklının borcun ifasından sağlayacak olduğu ifa menfaatinin elde edilememiş olmasından
doğan zararı ifade etmektedir51. Menfi zarar ise, meydana gelmeyen veya
hükümsüz kalan bir sözleşmenin, hüküm ifade edeceğine güvenmekten
doğan zarardır. Alacaklının malvarlığının halihazırdaki durumu ile sözleşme yapılmamış olsaydı bulunacağı durum arasındaki fark menfi zararı
meydana getirmektedir52.
48 Eren, s. 1042.
49 Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 855. Eren, s. 473.
50 Eren, s. 1010. Reisoğlu, s. 349. Fiili zarar ve yoksun kalınan kar şeklinde yapılan ayrım, zararın varlığına
ve doğumuna ilişkin yapılan bir ayrımdır (Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 856).
51 Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 855; Eren, s. 1013; Reisoğlu, s. 349.
52 Eren, s. 1014; Yoksun kalınan kar ve fiili zarar hem müspet zararın, hem de menfi zararın konusunu teşkil
edebilir (Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, s. 855); Uygulamada, menfi zararın kapsamı genellikle
müspet zararın kapsamından daha azdır (Reisoğlu, s. 350).
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Sigortacı, sigortalı gönderilenin yükte oluşan hasarı ya da zıyaı
bildirilmesi ihtimali sonucunda halefiyet yolu ile tahsili mümkün
olabilecek miktarı sigortalıdan talep ve dava edebilir. Sigortalı,
sigortacıya karşı halefiyeti ihlal etmeme borcunu gereği gibi ifa etmiş
olsaydı alacaklının uğramayacağı bu zarar müspet zarardır.
Sigortacının bu durumda taşıyıcı/taşıyandan ne kadar tazminat
alabilecek idiyse (taşıyıcı/taşıyanın üst sorumluluk sınırı dahilinde TTK
m 880, TTK m. 1186), sigortalı gönderilenden alabileceği tazminatın
üst sınırını da bu miktar oluşturur. Çünkü sigortalı gönderilen ancak o
miktarda sigortacıyı zarara uğratmaktadır. Sigortacının taşıyıcı/taşıyana
açtığı dava, sigortalının sigorta şirketinin halefiyet hakkını ihlal ettiği
konu nedeniyle reddedilerek kesinleşmişse, sigortacı TTK’nin 1472/2.
maddesine dayalı olarak sigortalısı aleyhine açtığı tazminat davasında,
reddedilen davası nedeniyle yaptığı giderleri de isteyebilir53.
Halefiyetin ihlali sebebiyle meydana gelen zararı ispat yükümlülüğü
tazminat davasını açan davacı alacaklıya, yani sigortacıya aittir(TBK m.
114/2, TBK m. 50/1) Ayrıca zarar ile sigortalının borca aykırı eylemi
arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Zarar ile sigortalının halefiyeti
engelleyici davranışı arasındaki uygun illiyet bağını ispat etmek de
sigortacıya düşer. Borca aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk kusura
dayanan bir sorumluluktur. Sigortalının halefiyeti ihlal eden hareketinden
ötürü sigortacıya karşı sorumlu olabilmesi için kusursuzluğunu
ispat edememesi gerekir(TBK m. 112). Bu durumda gönderilenin
sigortacıya karşı sorumlu olabilmesi için yükteki zıya ve hasarı bildirim
külfetine uymamasında kusursuz olduğunu ispat edemez durumda
olması gereklidir. Bu sorumluluğa ilişkin sigortacının gönderilene
açacağı davanın kaynağı sigorta sözleşmesi olduğundan, dava iki yıllık
zamanaşımı süresine tabidir. İki yıllık zamanaşımı süresinin başlangıç
tarihi ise sigortacının sigortalı gönderilen tarafından halefiyet hakkının
53 Yargıtay 11. HD, 13.9.1988 tarihli, 1988/505 E., 1988/4955 K. sayılı kararında “...TK.nun 1301/2nci

maddesi uyarınca davalının davacıya (sigortacıya) tazminat ödemekle sorumlu olmasına ve bu tazminatın
önceki dava için yapılan tüm yargılama giderlerini de içermesine göre...” şeklinde gerekçe getirerek bu talebi
kabul eden yerel mahkeme kararını onamıştır (Ulaş, s. 289).
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engellendiğini (yükteki zıya ve hasarı bildirim külfetine uyulmadığını)
öğrendiği tarihtir54.
SONUÇ
Taşıma(emtia nakliyat) sigortaları, sigortalı malların her türlü araç
ile taşınması sırasında uğrayabileceği hasarlara karşı bu malları güvence
altına alan bir mal sigortası türüdür. Deniz taşımalarında kullanılan CIF
teslim şekli ile karayolu, demiryolu ve havayolu taşımalarında kullanılan CIP teslim şeklinde satıcının taşınacak eşya için sigorta yaptırması
zorunludur. Bunun dışında taraflar sözleşme serbestisi doğrultusunda
taşınacak eşya için sigorta yaptırılmasını kararlaştırabilirler.
Taşıma sigortası nedeniyle sigortalı ve taşıma sözleşmesi nedeniyle
de gönderilen olan alıcının yükte oluşan hasarı usulüne uygun olarak taşıyan/taşıyıcıya bildirmesi gerekmektedir (TTK m. 889, TTK m. 1185,
CMR m. 30, TSHK m. 126/IV). Yükte oluşan zararın tazmini noktasında usulüne uygun olarak yapılmayan bildirim taşıyan/taşıyıcı lehine
karinelerin doğmasına yol açacak böylelikle oluşan zararın taşıyandan/
taşıyıcıdan tazmin edilmesi güçleşecektir.
Bu durumun taşıma sigortasına etkisi ise sigortacının halefiyeti
noktasında toplanmaktadır. Sigorta sözleşmesinde sigortalı olan alıcının gönderilen sıfatına sahip olduğu durumda, taşıma hukuku kuralları
gereği yapması gereken bildirim külfetini yerine getirmemesi, rizikonun
gerçekleşmesi sonucunda ona halef olan sigortacının, taşıyandan/taşıyıcıdan zararı tazmin etmesini zorlaştıracaktır.
54 Kılıçoğlu, s. 420. Yargıtay 11. HD.’nin 4.3.1986 tarihli, 1986/1010 E., 1986/1117 K. sayılı içtihadı da bu

şekildedir: “Sigorta şirketinin kendi sigortalısına rücu hakkı, sigorta ettirenin olay sorumlusu ile anlaşarak
onu ibra etmiş olması ile doğmuştur. Bu itibarla iki yıllık zamanaşımı süresinin davacının rücu hakkının ihlal
edildiğini ve sigorta ettirene müracaat hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlatılması gerekir.
Nitekim dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. (Bkz. Y. 11. HD. 12.5.1985 gün ve 1985/36353776 sayılı kararı Y.K.D. Kasım 1985 sayı 15 sh. 165 vd)” (Ulaş, s. 290). “Sigorta şirketinin kendi sigorta
ettirenine rücu hakkı, sigorta ettirenin olay sorumluları aleyhine dava açıp onlarla anlaşarak bir miktar tazminat alması ile doğmuştur. Sigorta ettirenin açtığı davadan feragat ettiği tarih 7.05.1981`dir. Davacı sigorta
şirketinin bu durumu öğrendiği tarih ise yukarıda açıklandığı gibi cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmiş
olduğu tarih olan 21.7.1981 tarihidir. İki yıllık zamanaşımı süresinin davacının rücu hakkının ihlal edildiğini
ve sigorta ettirenine müracaat hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlatılması icap eder.” Yargıtay 11.HD. 12.6.1985, 1985/3635 E., 1985/3776 K. (www.sinerjimevzuat.com).
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TTK m. 1472/2 ve TTK m. 1448 ile getirilen yükümlülükler sonucunda sigortalı sigortacının halefiyetini ihlal etmemek zorundadır. Aksi
takdirde bu maddelerde düzenlenen yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. TTK m. 1472/2’nin yaptırım açısından daha kapsamlı olduğu düşünüldüğünde sigortalı halefiyet ile kazandığı hakları tehlikeye düşürecek
davranışların sonucunda sigortacının uğradığı zararı tazmin etmek zorunda kalacaktır. Bu sorumluluk neticesinde gönderilenin eşyada oluşan
hasara ilişkin yapacağı bildirim taşıma hukuku kuralları dışında sigorta
hukuku açısından da sonuçlar yaratacaktır. Bildirim külfetinin yerine getirilmemesi sigortacının halefiyetini kullanmasını zora sokacaktır. Zira
bildirim külfetinin yerine getirilmemesi neticesinde yükün taşıma belgelerine ya da sözleşmeye uygun şekilde gönderilene(sigortalıya) teslim edildiği karinesi doğacak ayrıca deniz taşımalarında oluşan zararın
taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul olunacaktır.
Dolayısıyla sigortacının taşıyıcı/taşıyana karşı açacağı davada sigortacı
bu karinelerin aksini ispat etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda davayı kazanma olasılığı düşecektir. Bu nedenle taşınan eşyada oluşan zıya
ya da hasarın bildiriminin zamanında yerine getirilmemesi sigortacının
halefiyetini ihlal eden bir durumdur. Sigortacının bu sebepten ötürü bir
zarara uğraması durumunda sigortalı olarak gönderilen TTK m. 1472/2
ve TTK m. 1448 gereğince sorumlu olacaktır.
Sigortacı, sigortalı gönderilenin yükte oluşan hasarı ya da zıyaı
bildirilmesi ihtimali sonucunda halefiyet yolu ile tahsili mümkün
olabilecek miktarı sigortalıdan talep ve dava edebilir. Sigortalı,
sigortacıya karşı halefiyeti ihlal etmeme borcunu gereği gibi ifa etmiş
olsaydı alacaklının uğramayacağı bu zarar müspet zarardır. Sigortacının
bu durumda taşıyıcı/taşıyandan ne kadar tazminat alabilecek idiyse
sigortalı gönderilenden alabileceği tazminatın üst sınırını da bu miktar
oluşturur. Halefiyetin ihlali sebebiyle meydana gelen zararı ispat
yükümlülüğü tazminat davasını açan davacı alacaklıya, yani sigortacıya
aittir TBK m. 114/2, TBK m. 50/1) Borca aykırılıktan kaynaklanan
sorumluluk, kusura dayanan bir sorumluluktur. Sigortalının halefiyeti
ihlal eden hareketinden ötürü sigortacıya karşı sorumlu olabilmesi için
kusursuzluğunu ispat edememesi gerekir(TBK m. 112). Bu durumda
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gönderilenin sigortacıya karşı sorumlu olabilmesi için yükteki zıyaı
ve hasarı bildirim külfetine uymamasında kusursuz olduğunu ispat
edemez durumda olması gereklidir. Bu sorumluluğa ilişkin sigortacının
gönderilene açacağı davanın kaynağı sigorta sözleşmesi olduğundan,
dava iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. İki yıllık zamanaşımı süresinin
başlangıç tarihi ise sigortacının sigortalı gönderilen tarafından halefiyet
hakkının engellendiğini(yükteki zıyaı ve hasarı bildirim külfetine
uyulmadığını) öğrendiği tarih olarak kabul edilmektedir.
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