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TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE
DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATA ETKİSİ
COMPENSATION FOR THE LOSS OF SUPPORT IN TRAFFIC ACCIDENTS AND EFFECT OF
SUPPORT DEFECT ON COMPENSATION

ÖZET
Destekten yoksun kalma tazminatı, TBK’nın 53.maddesinde ölüm halinde istenebilecek zararlar içinde düzenlenmiştir. İlgili Kanun’un 53.maddesi, kanundaki yeri
itibariyle haksız fiilden doğan borç ilişkileri içinde düzenlenmiştir. Destekten yoksun
kalma tazminatının, Türk Borçlar Kanunu’ndaki bulunduğu yere bakılacak olursa, haksız fiil nedeniyle bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmiş olması halinde istenebilecek bir
tazminat türü olduğu görülmektedir. Bu açıdan haksız fiilin ne anlama geldiği, kişinin
trafik kazasında kendi kusuruyla ölümüne sebebiyet vermesinin haksız fiil sayılıp sayılmayacağı büyük önem taşımaktadır. Haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen TBK m.
49/1’e göre (BK m. 41/1) “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu
zararı gidermekle yükümlüdür.” Bu hükümden ve Borçlar Hukukunun genel ilkelerinden anlaşılmaktadır ki, haksız fiil,  bir kimseye başka biri tarafından  zarar verilmesi halinde oluşabilir. Dolayısıyla bir kişinin, kendi fiiliyle kendisine zarar vermesi haksız fiilin
oluşmasına yol açmaz. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminat kapsamı KTK’nın 91.maddesinde “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere..” ifadesi
ile düzenlenmiştir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, sigortacının sorumluluk
kapsamı işletenin motorlu aracın işletilmesi ile üçüncü kişilere verdiği zarar ile sınırlıdır, işleten sorumluysa sigortacı da sorumludur. Desteğin kendi kusuru ile ölümü durumunda, mirasçıları işletenden nasıl tazminat talep edemeyeceklerse, sigortacıdan da
talep edemeyeceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Haksız Fiil, Desteğin
Kusuru, Sigortacının Sorumluluğunun Kapsamı.
ABSTRACT
Compensation for loss of support is regulated in Article 53 of the TCO within
the scope of compensations that can be claimed in case of death. Article 53 is regulated
among debts arising from tortious acts. Compensation for loss of support, considering
its place in the Turkish Code of Obligations, seems to be a type of compensation that
can be claimed if a person’s death was caused by a tortious act. In this case, it is of great
importance what the wrongful act means and whether causing the death of a person
through her own fault in a traffic accident will be accepted as a wrongful act. Article 49
of the Turkish Code of Obligations provides the general principle for indemnification
under Turkish law and states that “Whoever damages someone else with an unlawful and
culpable act is obligated to compensate that damage.” In this case, a tort occurs in the
case of harming someone else. If a person injures self-harm by own act, the tort does
not occur. According to Article 91 of the Highway Traffic Law, the scope of liability of
the insurer is limited to the damage caused by the operator to third parties due to the
operation of the motor vehicle. In case of death of the support by their own fault, the
heirs cannot claim compensation from the operator and cannot claim compensation
from the insurer..
Keywords: Compensation for the Loss of Support, Tort, Faultiness of Support,
Scope of Insurer’s Liability.
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Giriş:
Destekten yoksun kalma tazminatı, TBK’nın 53.maddesinde düzenlenmiştir. Esasen söz konusu husus Türk Borçlar Kanunu’nda
“ölüm” kenar başlığı içerisine dahil edilmiştir. Buradan çıkarılacak sonuç, destekten yoksun kalma tazminatının ölüm halinde istenebilecek
bir tazminat türü olduğudur. TBK’nın 53/1-3 maddesinde destekten
yoksun kalma tazminatı “Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu
sebeple uğradıkları kayıplar.” olarak tanımlanmıştır. Destekten yoksun
kalma tazminatı; ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin, ölüm sonucu ortadan kalkması sebebiyle destek alanların
uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilme
bakımından, ilgili kişilerin ölen kimse ile arasında kanuni veya akdi bir
bakım yükümlülüğü, mirasçılık ya da akrabalık ilişkisi olması gerekmemektedir. Zira, destekten yoksun kalma tazminatı, ölenden intikal eden
bir hak olmayıp doğrudan doğruya desteğini yitiren kişinin kendisinde
doğan, asli ve bağımsız bir haktır. Destekten yoksun kalma zararları,
yansıma bir zarardır. Bu durumda ölen desteğin kusuru, destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek ilgililere ne ölçüde sirayet edecektir?
Örneğin desteğin, trafik kazası sonucu ölmesi olayındaki kendi kusuru,
söz konusu tazminata etkisi  bakımından önem taşımaktadır. Kural olarak, sigortalı işleten hangi oranda sorumlu ise, sigortacı da aynı oranda
sorumludur.
I. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ TANIMI
Desteğin ölümü halinde, ilgililer TBK m.53 hükmüne dayanarak
destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmektedir. Hukuk literatüründe, destekten yoksun kalmanın yapılan tanımlamalarına bakıldığında, genel olarak desteğin ölümü neticesinde, ilgililerin bu destekten
mahrum kalması sebebiyle uğradığı zararların giderilmesi anlamı taşıdığı görülmektedir. Zarar verici olay sonucu bir kimsenin ölümüyle
birlikte, ilgili kişiler ölenin desteğinden, ekonomik olarak yardımından
yoksun kalabilmektedir. Ölen kişinin destek ve yardımından yoksun kalanların uğradıkları bu zarara destek kaybından doğan zarar denilmekte206 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2022 �
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dir1. Destekten yoksun kalma tazminatı, destek görenlerin, desteğin ölümü nedeniyle uğradıkları zarara ilişkindir2. Bununla birlikte destekten
yoksun kalma tazminatı, desteğin ölümüyle birlikte destekten yoksun
kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir haktır3.
Destekten yoksun kalma tazminatı, destek öldüğünde, ölenin sağlığında
destek olduğu veya ileride destek olacağı kişileri korumayı, desteğin ölümünden önceki sosyal, ekonomik durumlarını mümkün olduğu ölçüde
sürdürebilmelerini sağlayan, ölüm sebebiyle uğramış oldukları zararı,
ölüme sebebiyet verenden tazmin edebilmelerini amaçlayan bir tazminat türüdür4.

1 EREN, Fikret, Eren Borçlar Hukuku Şerhi, Yetkin Yayınları, C.2, ANKARA 2022, s.1268.
2 OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Yayıncılık, C.2, 16.

Bası, İSTANBUL 2021, s. 102, “Destekten yoksun kalma tazminatı, bir şahıs öldüğünde, ölenin sağlığında
destek olduğu veya ileride destek olacağı kimseleri korumayı, desteklerinin ölümünden önceki sosyal ve ekonomik durumlarına uygun hayat sürdürebilmeleri için, ölüm sebebiyle mahrum kaldıkları yardımı, ölüme
sebebiyet verenden tazmin edebilmelerini amaçlayan bir tazminat türüdür. Kanun metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır.
Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik
durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren
kimse TBK’nın 53. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Davalı destekten yoksun
kalmadan ileri gelen somut zararı gidermek zorundadır. Bu nedenle tazminat hesabından önce zarar tutarını
belirlemek gerekir. Bunun yanında amaç zarar görenin malvarlığındaki eksilmeyi giderme olduğuna göre, ölüm
nedeniyle desteğini yitirenin elde ettiği çıkarlar varsa, bunların da zarar tutarından indirilmesi gerekir. Aksi
hâlde zarar görenin malvarlığında olaydan önceki duruma göre bir artış meydana gelmiş olur. Buradaki amaç
zarar görenin malvarlığını zenginleştirmek değil, desteğini yitiren kişiye ölümden önceki yaşam düzeyini sürdürebilme imkânı tanımaktır.” YHGK, E.2021/17-86, K.2021/516, T.20.4.2021 (Kazancı İçtihat Bankası).

3 GÖKYAYLA, Emre, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Seçkin Yayınları, ANKARA 2004, s.46, KILIÇOĞLU, Mustafa, Trafik Kazası, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Haksız Fiil Sonucu Ölümden Doğan
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Bilge Yayınevi, 3.Baskı, ANKARA 2019, s.30, “Davacının uğradığı
zarara bağlı olarak talep ettiği hak, salt miras yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda
kabul edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır.” Yargıtay 17.HD, E.2015/15924, K.2018/8876, T.9.10.2018 (Kazancı İçtihat Bankası),“Destekten
yoksun kalanların meydana gelen zararlarını tazmin hakkı ölenden intikal eden bir hak olmayıp doğrundan
doğruya desteğini yitiren kişinin kendisinde doğan, asli ve bağımsız nitelikte bir haktır.” YHGK, E.2018/1728, K.2020/418, T.16.6.2020 (Kazancı İçtihat Bankası).
4 “Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniy-

le yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır.”(Yargıtay 4.HD, E.2021/2112, K.2021/8548,
T.10.11.2021. Kazancı İçtihat Bankası)
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II. HAKSIZ FİİL UNSURU VE TANIMI
Haksız fiil, kişinin diğer kişilerin hukuken korunan haklarına zarar
verici nitelikteki hukuka aykırı eylemleridir5. Haksız fiil kavramındaki
“haksız” ifadesi hukuka aykırılık anlamını taşımaktadır. Burada esasen
haksız denilmesiyle kastedilen, hukuk düzeni tarafından korunan davranışların ihlalidir6. Fiilin haksızlığı, hukuka aykırılık durumudur. Bir kişi,
hukuk düzeni tarafından zarar meydana gelmesini önlemek amacıyla
konulan kuralları, emirleri ihlal ettiği takdirde hukuka aykırılık durumu
oluşmaktadır7. Haksız fiilden söz edebilmek için öncelikle fiil unsurunun varlığı gerekmektedir. Haksızlığı doğuran fiil, icrai bir harekette
bulunmak şeklinde olabileceği gibi, ihmali bir davranış göstermekle de
işlenebilir8. Haksız fiilin oluşması için işlenen fiilin hukuk düzenince konulan emredici hükümlerin ihlali sonucunu doğurması gerekir. Bu durumda işlenen fiil, hukuka aykırı bir fiil olmalıdır9.
Haksız fiil unsurunun söz konusu olabilmesi için hukuka aykırı bir
fiilin yanında failin kusuru da gerekmektedir. Burada söz edilen kusur
unsuru kast şeklinde olabileceği gibi, ihmal şeklinde de olabilir. Bilindiği
üzere, haksız fiil nedeniyle zarar gören kişinin tazminat talep edebilmesi
için hukuka aykırı fiili işleyen failin kusurunun ispatı gerekir10. Hukuka
aykırı fiili işleyen bir kişinin söz konusu eyleminden sorumlu tutulabilmesi için ayrıca haksız fiil ehliyetinin varlığı da gerekmektedir. Failin fiilinin anlamını, sonuçlarını anlayabilecek durumda olması gerekir. Yani,

5 GÖKCAN, Hasan Tahsin, Hukukumuzda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Seçkin
Yayıncılık, 4.Bası, ANKARA 2015, s.21.
6 KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 24.Bası, ANKARA 2020,
s.359, von Tuhr/ANDREAS, Borçlar Hukuku, C.1-2, 2.Baskı, ANKARA 1983, s.361.
7 TEKİNAY, Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku,
Filiz Kitabevi, 7.Bası, İSTANBUL 1993, s.476.
8    GÖKCAN, s.22, GÖKYAYLA, s.97.
9    GÖKCAN, s.22, EREN, s.1209.
10 GÖKCAN, s.28 vd. Yargıtay 17.HD, E.2020/1185, K.2021/1340, T.15.2.2021 (Kazancı İçtihat
Bankası), OĞUZMAN/ÖZ, s.82, von Tuhr/ANDREAS, s.381.
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haksız fiil ehliyetinin bulunması hususunda, failin ayırt etme gücünün
olması gerekir11.
Haksız fiilin oluşması hususunda gereken unsurları açıklarken, zarar
unsuruna da değinmekte yarar vardır. TBK’nın 49.maddesinde belirtildiği üzere, sorumluluğun söz konusu olabilmesi için hukuka aykırı bir
fiille başkasına zarar verilmesi şartı aranmaktadır. Buradaki zarar, bir eksilmeyi ifade eder. Haksız fiilden sorumlu olmanın ve bunun sonucunda
bir borç doğmasının sebebi, zararı giderme yükümlülüğüdür12. Haksız
fiili gerçekleştiren kişi, bu fiilinin sonucunda zarar görende meydana gelen eksilmeyi gidermek, zarar görenin fiilden önceki şartlarını sağlamak
borcuna girmiştir13.Bunun yanında failin haksız fiilden sorumlu olması
için, haksız fiil ile oluşan zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yukarıdaki unsurların varlığı halinde haksız fiilden söz edilebilir ve zarar gören
kişinin zararının giderilmesini talep etme hakkı doğar. Yargıtay kararlarıyla da kabul edildiği üzere, haksız fiilin unsurlarından biri olan zarar,
zarar görenin malvarlığında rızası dışında meydana gelen bir azalma ile,
zarar söz konusu olmasaydı mevcut hali arasındaki farktan ibarettir. Bu
durumda zarar gören bakımından zarar, haksız fiilin işlenmesiyle gerçekleşmiş kabul edilmektedir14.

11 GÖKCAN, s.30, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.496, REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, 25.Bası, İSTANBUL 2014, s.173, YCGK, E.2020/3-38,
K.2020/516, T.10.12.2020 (Kazancı İçtihat Bankası), OĞUZMAN/ÖZ, s.61.

12 KILIÇOĞLU, Ahmet s.386.
13 KILIÇOĞLU, Ahmet, s.387.
14 “Haksız fiiller meydana geldikleri anda hukuki sonuç doğurur ve zarara neden olanların zararı tazmin borcu

haksız fiil tarihinde ortaya çıkar. Haksız fiilin unsuru olan zarar, zarar görenin malvarlığında rızası dışında
meydana gelen azalma ile, zarar verici fiil olmasa idi bulunacağı durum arasındaki farktır ve zarar haksız
fiilin meydana gelmesi ile gerçekleşmiş sayılır.Zarar verenin ve diğer sorumluların zararı tazmin yükümlülüğü
herhangi bir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın olay tarihinde doğar.” YHGK. E.2021/17-86, K.2021/516,
T.20.4.2021. (Kazancı İçtihat Bankası)    
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III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEP
EDEBİLME ŞARTLARI
A. Hukuka Aykırı Bir Fiil ile Desteğin Ölümü
Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilme bakımından her
şeyden önce failin hukuka aykırı bir fiili bulunmalıdır. Nitekim TBK
m.49/1’e göre “Hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı
gidermekle yükümlüdür.” Kişinin hukuken koruma altında olan hakkını,
emredici hukuk kurallarına aykırı bir şekilde ihlal etmek, hukuka aykırılık olarak nitelendirilir15. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için de hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir16. Hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmiş olması, destekten
yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için tek başına yeterli değildir.
Bununla birlikte, desteğin ölmüş olması şarttır. Desteğin çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, desteğin sağlığına kavuşması için
masraf yapılması gibi durumlar, destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı vermez17. Bilindiği üzere desteğin ölümü dışındaki ihtimallerde istenebilecek tazminat türü destekten yoksun kalma tazminatı olmayıp, tazminat talebi bu durumda bedensel zarar sonucunda oluşabilecek
tedavi giderleri ve iş gücü kaybına ilişkin olacaktır18.
B. Hukuka Aykırı Fiilden Bir Zararın Doğması
Hukuka aykırı bir fiile desteğin ölümü neticesinde, destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilme imkanının olması için aynı zamanda
destek görenler bakımından bir zararın doğumuna da ihtiyaç vardır. Burada söz edilen zarar niteliği itibariyle, yansıma bir zarardır19. Destekten
15 EREN, s.1181, OĞUZMAN/ÖZ, s.14, KILIÇOĞLU, Ahmet, s.364.
16 GÖKYAYLA, s.89.
17 GÖKYAYLA, s.91.
18 KESER, Yıldırım, “Karayolları Trafik Kanunu Kapsamında Desteğin Tam Kusurlu Olması Halinde
Destek Görenlerin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilmesi Sorunu”, YÜHFD, C.XVIII,
2021/1, (s.170-192), s.174, KILIÇOĞLU, Mustafa, s.35.
19 SEVEN, Vural, “Sigorta Güvence Hesabı’nın Kapsamı ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Sayı:157-158, Eylül-Ekim 2017, (s.31-61), s.55.
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yoksun kalma tazminatı, desteğin ölümü neticesinde oluşan zararı değil,
destek görenlerin, ölüm sonucunda uğradıkları maddi zararları karşılamaktadır20. Söz konusu zararın yansıma zarar olduğunu belirtmekle birlikte, ilgili zarar türünün tanımına da değinmekte yarar vardır. Yansıma
zarar, hukuka aykırı bir fiil sonucu zarar gören kişiden başka bir şahsın
da bu fiil yüzünden uğradığı kazanç kaybı zararıdır21. Özetle tazminat
konusu zarar, destekten elde edilen ve elde edilmesi muhtemel yardımlardan mahrum kalma durumudur
C. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının
Bulunması
Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek bakımından,
hukuka aykırı bir fiile ölüm meydana gelmesi gerektiğini, söz konusu
haksız fiil neticesinde bir zararın doğması gerektiğini belirtmiştik. Bununla birlikte, tazminat talep edebilmek için fiil ile zarar arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. İlliyet bağı, sorumluluğun asli şartı,
tazminat hukukunun temel ilkesi olarak görülür. Fiil ile zarar arasında
illiyet bağı bulunmadığı takdirde bir şahsın söz konusu zararlardan sorumlu olması düşünülemez. İlliyet bağı, zararla zararı doğuran davranış
veya olay arasında sebep-sonuç bağının olması anlamındadır. Öğretide,
gerçekleşen zararla sorumluluğun bağlandığı olay veya davranış arasındaki sebep-sonuç ilişkisine illiyet bağı denilmektedir22.   Bir zararla fiil
arasında uygun illiyet bağının bulunduğunu kabul edebilmek için hayatın olağan akışına göre söz konusu fiilin bu zararı meydana getirebileceği
sonucuna ulaşmak gerekecektir23. En nihayetinde, desteğin ölümü neticesinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için desteğin
ölümü ile meydana gelen olay arasında illiyet bağı bulunmalıdır. İlliyet
bağına değinmişken şu hususu belirtmekte yarar vardır. KTK m.86/1’de
20 GÖKYAYLA, s.64.
21 ÇAKIRCA, İrem Seda, Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı, Vedat Kitapçılık, İSTANBUL
2012, s.69, OĞUZMAN/ÖZ, s.43, KILIÇOĞLU, Ahmet, s.391.
22 EREN, s.1103, OĞUZMAN/ÖZ, s.45, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.567, GÖKCAN, s.32.
23 OĞUZMAN/ÖZ, s.46.
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işletenin sorumluluktan kurtulabileceği haller düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmüne göre: “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs
sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru
bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.” Burada incelenmesi gereken durum, desteğin ağır kusuruyla ölümü durumunda, söz
konusu durumun illiyet bağını kesip kesmeyeceğidir. Yukarıda değindiğimiz üzere, destekten yoksun kalma zararı esasen yansıma bir zarardır.
Söz konusu zararı yansıma zarar olarak nitelendirdiğimizde, desteğin
kendi ağır kusuruyla ölümü durumunda zarar gören, aynı zamanda hukuka aykırı fiili gerçekleştiren konumundadır. Zarar görenin ağır kusuru
ise, KTK m.86’da belirtildiği gibi kurtuluş kanıtı niteliğindedir. Varılan
bu sonuca göre, desteğin ölümüne yol açan kazadaki kusurunun, ağır
kusur olarak kabul edilmesi halinde sigorta şirketinin destekten yoksun
kalma tazminatından sorumluluğu bulunmamaktadır24.
D. Hukuka Aykırı Fiilin Kusurla İşlenmesi
Haksız fiil sorumluluğunun bir diğer unsuru kusurdur. Kusur, hukuka aykırı bir davranışın sonucudur. Bir davranışın kusurlu olarak nitelendirilmesi durumunda, bu davranışın hukuk düzenince konulan emredici hukuk kurallarına aykırı olduğu söylenmektedir25. Kusur, kanunen
kınanan hareketlerden oluşan haksız fiillerdir26. Bir kişinin eylemlerin24 Bu yönde bkz. “Hükmedilecek destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesi aşamasında, destek araç

sürücüsünün %75 oranındaki kusurunun, zarar görenin birlikte (müterafik, ortak) kusuru olarak kabul
edilmesi ve -ağır kusur olarak kabul ediliyorsa KTK.m.86/I uyarınca tazminat talebinin tümden reddedilmesi- ağır kusur olarak kabul edilmiyorsa, KTK. m.86/II ve TBK.m.52/I (BK.m.44/I) uyarınca tazminat
miktarında destek araç sürücüsünün kusuru (%75) oranında veya yargıcın uygun göreceği buna yakın bir
oranda bir indirim yapılması gerektiği ..” ALTOP, Atilla, “TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ
SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ’NİN
05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.2012/7391 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,
”Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, C.8, Sayı: Özel, (s.151-184), s.174.

25 EREN, s.641. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 492. KILIÇOĞLU, Ahmet, s.404,
GÖKCAN, s.27, OĞUZMAN/ÖZ, s.55.
26 von Tuhr, s.378.
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den sorumlu tutulabilmesi için de kusurun varlığı gerekmektedir. Bilindiği üzere kusur, sorumluluk hukukunun temel kavramlarındandır27.
Bununla birlikte kusursuz sorumluluk hallerine değinmekte de yarar
vardır. KTK m.85’te düzenlenen durum tehlike sorumluluğu olarak, kusursuz sorumluluk hallerinden biridir. “Bir motorlu aracın işletilmesi bir
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına
sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu
aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” Söz konusu kanun maddesinden
de görüleceği üzere, işletenin sorumluluğu tehlike sorumluluğu esasına
dayanan, kusursuz sorumluluk hallerinden biridir.
E. Ölen Kişinin Destek Olma Durumu
Destek, bir kişiye sürekli ve düzenli bir şekilde bakan ve hayatın
olağan akışına göre ileride de bakması ve destek olması muhtemel kişiyi ifade eder28. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilme bakımından da ölen kişi ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden
düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekmektedir29. Bilindiği üzere,
destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalanın şahsında

27 EREN, s.643.
28 OĞUZMAN/ÖZ, s.103, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.620, GÖKYAYLA, s.98,
EREN, s.1276, “ B.K.’nun 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir
durumu hedef tutar ve ne hısımlığa ve ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanmaz, sadece ona
eylemli ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olayların olağan
akışına göre eğer ölüm vuku bulunmasaydı, az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse
de destek sayılır. O halde, destek sayılabilmek için bakımın ( yardımın ) eylemli olması ve ölümden sonra da
düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür. Öte yandan, ölüm gününe kadar desteklik
etmemiş olmakla beraber ilerde bakım gücüne kavuşarak belli nitelikteki bakımı yine eylemli ve düzenli olarak
yerine getirmesi beklenen kimse de destek addolunur” (YHGK, 1979/4-1528 E. 1982/412 K. 21.4.1982 T.
Kazancı İçtihat Bankası)
29 “Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse 6098 Sayılı Kanun’un 53. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendine
( 818 Sayılı BK’nın 45. maddesinin 2. fıkrası ) dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak,
destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında
maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.” Yargıtay 4.HD, E.2021/9664, K.2021/4167,
T.5.7.2021 (Kazancı İçtihat Bankası), KILIÇOĞLU, Mustafa, s.36.
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doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir haktır30. Açıklanan sebeple, ölen kişiyle destekten yoksun kalan arasında herhangi bir şekilde
mirasçılık durumu, akrabalık veya hukuki bir ilişki bulunması gerekmemektedir31. Destek sayılabilme bakımından, yardımın eylemli olması ve
ölüm gerçekleşmeseydi düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ           
HUKUKİ NİTELİĞİ
Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek bakımından, ilgili
tazminat türünün hukuki nitelendirmesini yapmak önem arz etmektedir. Desteğin ölümüyle birlikte esasen destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için ilgili şartlar gerçekleşmişse, ilgililerin tazminat
isteme hakkı olmakla birlikte, destekten yoksun kalmanın hukuki niteliği gereği bu nitelendirmenin ilgililere nasıl sirayet edeceği, tazminatın
akıbeti bakımından önemlidir. Destekten yoksun kalma tazminatının
niteliğinden bahsederken özellikle söz konusu tazminatın bağımsız bir
tazminat talebi olması, maddi tazminat talebi olması ve zarar türleri içerisinde yansıma zarar türünde olması üzerinde durulması gerekmektedir.
Destekten yoksun kalma tazminatı, TBK.  m.53/a-3 bendinde düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmünde “ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar” şeklinde destekten yoksun kalma
30 GÖKYAYLA, s.45, “Destekten yoksun kalanların meydana gelen zararlarını tazmin hakkı ölenden intikal

eden bir hak olmayıp doğrudan doğruya desteğini yitiren kişinin kendisinde doğan, asli ve bağımsız nitelikte bir
haktır. Ölenle ya da mal varlığı ile bir bağıntısı bulunmadığı için bağımsız bir talep hakkı yaratır, Bu nedenledir ki ölen kimse ile destekten yoksun kalan arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü, mirasçılık
ya da akrabalık ilişkisi bulunması gerekmemektedir.” (YHGK, E.2021/17-86, K.2021/516, T.20.4.2021,
Kazancı İçtihat Bankası), SEVEN, s.56.

31 “Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre destekten yoksun kalma tazminatı desteğin mirasçısı olarak
geride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur.” (YHGK,
E.2011/17-142, K.2011/411, T.15.6.2011, Kazancı İçtihat Bankası), Benzer yönde bkz. “Tazminat alacaklısının ölenin mirsçısı olup olmamasının önemi yoktur. Bu nedenle ölenin mirasçısı olmayan veya mirası
reddetmiş olan bir kimse de bu tür bir tazminatı isteyebilir.” (GÜRSOY, Kemal Tahir, Destekten Yoksun
Kalma Tazminatı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.29, S.1, 1972, s.146).
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tazminatının içeriği belirtilmiştir. Burada irdelenmesi gereken husus,
desteğin ölümüyle birlikte ilgililere geçen bu hakkın niteliğidir. Bilindiği
üzere destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek bakımından öncelikle desteğin ölümü gerekmektedir. Desteğin ölümüne bağlı olarak
ilgililere geçen bu hak asli ve bağımsız niteliktedir. Tazminat talebinin
bağımsız olmasının bazı sonuçları da vardır. Bunlardan biri; destekten
yoksun kalma tazminatı isteme hakkı ölenden ilgililere aktarılan bir hak
olmayıp, doğrudan doğruya destek görenlerin kişiliklerinde doğmaktadır32. Tazminat talebinin bağımsız olmasının bir diğer sonucu ise destekten yoksun kalma tazminatının ölüm sebebiyle ortaya çıkan zarardan
bağımsız olmasıdır. Buna göre, ölen desteğin sağlığında yapmış olduğu
ileriye yönelik tasarruflar, destek görenlerin ölüm neticesiyle birlikte talep edebilme imkânı oluşan, destekten yoksun kalma tazminatı hakkına
etki etmez33.
Destekten yoksun kalma tazminatı niteliği itibariyle, maddi tazminat türüdür. TBK.   m.53 hükmünde belirtildiği gibi, ölen desteğin
ölümüne bağlı olarak destek görenlerin uğrayacağı kayıplardan bahsedilmektedir. Bu kapsamda anlaşılması gereken, destekten yoksun kalma
tazminatına hükmedilirken ölen desteğin vücut bütünlüğüne yönelik
zararların giderilmesi değil, destek görenlerin ölüm nedeniyle uğradığı malvarlığı zararlarını gidermek amaçlanır34. Desteğin ölümüne bağlı
32 GÖKYAYLA, s.45, KILIÇOĞLU, Ahmet, s.531, ALTOP, s.162, KILIÇOĞLU, Mustafa, s.28, CEBE,
Sinan Memet, Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları, Seçkin
Yayıncılık, 1.Baskı, ANKARA 2019, s.74.

33 GÖKYAYLA, s.47.
34 GÖKYAYLA, s.54. SEVEN, s.55, Benzer yönde bkz. “Evvelemirde bu, maddî bir tazminattır. Bununla,
dolayısıyla de olsa bir üçüncü kişinin ölüm yüzünden uğradığı maddî bir zararın giderilmesi söz konusudur.”
(GÜRSOY, s.145), Destekten yoksun kalma tazminatı Borçlar Kanununun 45/II. ( 6098 Sayılı TBK m.
53 ) maddesinde düzenlenmiş olup “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum
kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun
kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki
sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yani haksız bir eylem
sonucu desteğini yitiren kimse BK’nın 45/II. ( 6098 Sayılı TBK m. 53 ) maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Davalı destekten yoksun kalmadan ileri gelen somut zararı gidermek zorundadır.
Bu nedenle tazminat hesabından önce zarar tutarını belirlemek gerekir. Bunun yanında amaç zarar görenin malvarlığındaki eksilmeyi gidermek olduğuna göre..” (Yargıtay 17.HD, E.2016/13685, K.2019/7556,
T.13.6.2019. Kazancı İçtihat Bankası)
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olarak oluşan zarar; desteğin ölümü olmayıp, ölümle desteğin yardım
olanağının ortadan kalkmasının destek görenlerin malvarlığında oluşturduğu eksilmelerdir35.
Bununla birlikte destekten yoksun kalma tazminatının hukuki niteliği değerlendirilirken, doğrudan zarar, dolaylı zarar ve yansıma zarar
kavramlarının da açıklanması gerekmektedir. Esasen doğrudan zarar,
hukuka aykırı bir fiile uğrayan kişinin bu fiile bağlı olarak araya herhangi bir sebep girmeksizin uğradığı zarardır. Bundan anlaşılması gereken,
doğrudan zarar gören, zarara sebebiyet veren fiile bağlı olarak ortaya çıkan hak ihlallerini bizzat yaşayan kişidir36. Dolaylı zarar ise, doğrudan
zararın aksine, hukuka aykırı fiilin mağdur üzerindeki etkisi için doğrudan zarara bağlı olarak, ek bir sebeple mağdurun zarara uğramasıdır37.
Yansıma zarardan söz edebilmek için bir başka kişinin doğrudan doğruya zarara uğraması lazımdır38. Buna ek olarak, doğrudan zarar gören
kişi ile sorumlu kişi arasında hukuki veya akdi bir ilişki olması mümkün
olabilecek iken, yansıma yoluyla zarar gören kişi ile sorumlu kişi arasında herhangi bir sözleşme veya hukuki ilişki mevcut değildir39. Destekten
yoksun kalma tazminatının ilgililer bakımından hangi zarar türüne bağlı
olarak ortaya çıktığı konusunda öğretide çeşitli görüşler bulunmaktadır.
Ancak hâkim görüş, destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olduğu yönündedir40.
35 GÖKYAYLA, s.54, SEVEN, s.56, “Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki
yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.”
(YHGK, E.2017/17-1089, K.2019/294, T.14.3.2019. Kazancı İçtihat Bankası) Benzer yönde bkz.
“Desteğin ölümü yüzünden kendisine bakılan kimsenin bu bakımdan kısmen veya tamamen yoksun kalması
lâzımdır. Bu yoksun kalma maddî bir zararı ifade eder.” (GÜRSOY, s.155).
36 ÇAKIRCA, s.67, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.565.
37 ÇAKIRCA, s.68, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.566.
38 ÇAKIRCA, s.69.
39 SÜZEN, Begüm, Yansıma Yoluyla Zararların Tazmini Taleplerine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi
Bakımından Zarar Yerinin Tespiti, “İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi”, C.8, S.1, 2021,
s.(295-328), s.300.
40 KAYIHAN, Şaban, “Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında (ZMMS = Trafik Sigortası) Sigorta Ettirenin
Kendi Tam Kusuru ile Vefatı Halinde Mirasçıların Üçüncü Kişi Sıfatıyla Müteveffanın Sigortacısına Başvurmaları Durumuna İlişkin Hukuki Düşünceler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, Sayı 1, (s.251-264), s.257, ALTOP, s.173, SEVEN, s.55, OĞUZMAN/ÖZ, s.102,
KILIÇOĞLU, Ahmet, s.392, GÖKYAYLA, s.58, KILIÇOĞLU, Mustafa, s.39, SÜZEN, s.303.
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Yansıma zararının tanımını yaparken söz edildiği üzere, yansıma
zarar ortaya çıkması için bir başka kişinin doğrudan doğruya zarara uğraması gerekmektedir. Desteğin ölmesi, ölene karşı işlenen haksız fiil sonucu destek bakımından doğrudan doğruya bir zarardır. Buna karşılık,
desteğin ölümünün destek görenler bakımından ortaya çıkardığı zarar,
yansıma bir zarardır41. Destek görenler doğrudan doğruya haksız fiile
uğramamasına rağmen, ölen desteğin doğrudan doğruya uğradığı haksız fiil neticesinde zarar görmüşlerdir. Buna ek olarak, destekten yoksun
kalma zararının en önemli özelliği, zarara uğrayanın, haksız fiile uğrayan
desteğin değil, desteğin ölümüne bağlı olarak zararı oluşan destek görenlerin olmasıdır42.
Açıklandığı gibi, destekten yoksun kalma tazminatının hukuki niteliğiyle ilgili olarak, TBK. m.53 hükmünde düzenlendiği şekliyle, ilgili
tazminat türünün; asli ve bağımsız olduğunu, maddi tazminat türü olduğunu ve zarar türleri bakımından yansıma zarar olduğunu söyleyebiliriz.
V. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE KARAYOLLARI
MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI UYARINCA SİGORTACININ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YÖNÜNDEN SORUMLULUĞUNUN
KAPSAMI
Öncelikle inceleme konumuz olan trafik kazalarıyla da ilgili olarak
KZMSSGŞ43 kapsamının belirlenmesinde yarar vardır. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, KTK’nın 91 ile 101.maddeleri arasında yer almaktadır. İlgili sigorta türü öncelikli olarak trafik kazası sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları karşılama amacı
taşıdığı gibi bir yandan da araç işletenin kaza sonucu oluşacak ekonomik
41 SEVEN, s.55.
42 GÖKYAYLA, s.64, CEBE, s.76, “Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle
yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sahip oldukları sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır.” (Yargıtay 4.HD, E.2021/5788,
K.2021/7342, T.21.10.2021. Kazancı İçtihat Bankası)

43 RG. Tarih:14.05.2015, Yürürlük Tarihi:01.06.2015, Sayı:29355.
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kaybını önleme amacı taşımaktadır44. KZMSS sigortalının maddi zararlarını karşılamaktadır, manevi zararlar teminat kapsamında değildir45.
Söz konusu maddi zarar, kişiye ilişkin olarak ölüm veya yaralanma sonucunda doğan bir zarar olabileceği gibi, eşyaya ilişkin bir zarar da olabilir46.
KZMSS kapsamına, KTK. m.3 hükmünde “motorlu araç” olarak
ifade edilen araçlar girmektedir. Motorlu araçtan anlaşılması gereken;
karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya elverişli ve makine gücü ile
çalışan araçlara, motorlu araç denir47. Bu durumda, KZMSS kapsamında motorlu araçların olduğu, buna karşılık motorsuz araçlar ve motorlu
bisikletlerin KZMSS kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmelidir.
KTK’nın 102.  maddesinde yer alan düzenlemeye de dikkat çekmek gerekir. İlgili hükme göre, insan taşıyan römorklar da KZMSS kapsamında
değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, insan taşımayan römorkların da
verdiği zararlardan dolayı işletenin KTK’nın 85.maddesine göre sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

44  KAYIHAN, s.254.
45 “KTK. m.92/1-f: – Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar. a) İşletenin;

bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, b) İşletenin; eşinin,
usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına
gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı
şeye gelen zararlara ilişkin talepler, d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali
sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki
kazalardan doğan talepler, e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, f) Manevi tazminata ilişkin talepler. g) (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
h) (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, i) (Ek: 14/4/2016-6704/4 md.) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve E.:2019/40;
K.:2020/40 sayılı Kararı ile) j) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek
şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri, k) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş
durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar, l) (Ek:9/6/2021-7327/19 md.) Hasar sebebiyle trafikten
çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri, m) (Ek:9/6/20217327/19 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde
ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek
binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.”

46 KAYIHAN, s.255.
47 EREN, s.769, OĞUZMAN/ÖZ, s.201, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.527.
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Bununla birlikte, işletenin ve sigortacının sorumluluğunun kapsamı bakımından, motorlu araçların sorumluluk alanının da belirlenmesi
gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 1.maddesinde kanunun
amacı, “karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri
belirlemektir.” şeklinde ifade edilmektedir. Buna ek olarak ilgili Kanunun
ikinci maddesinde açıkça belirtildiği gibi, bu Kanun karayollarında uygulanır. Bundan çıkarılacak sonuç, KZMSS kapsamına dahil olan bir zarardan söz edebilmek için, zararın karayollarında gerçekleşmesi gerekir.
Sigortacının KZMSS kapsamında sorumlu tutulabilmesi açısından
önemli olan bir diğer husus, KZMSS’nin Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmasıdır. Bundan anlaşılması gereken, KZMSS kapsamında, karayolunda, motorlu araçların sebep olduğu ve Türkiye’de gerçekleşen bir
zarardan sigortacı sorumlu tutulabilmektedir.
İşletenin ve bu sebeple sigortacının sorumluluğu için, motorlu bir
taşıt karayolunda zarara sebebiyet vermeli, bu zarara motorlu aracın işletilmesi neden olmalı, aracın işletilmesi ile zarar arasında uygun illiyet
bağı bulunmalıdır48. Bilindiği üzere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince araç işletenin sorumlu tutulabilmesi için, motorlu aracın işletilmesi
bir zarara sebebiyet vermelidir49.  
48 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.525 vd, OĞUZMAN/ÖZ, s.205, EREN, s.1617, Yar-

gıtay 3.HD, E.2020/3391, K.2021/6158, T.8.6.2021. “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85.
maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, motorlu araç işletenin sorumluluğu, tehlike sorumluluğu olarak
kabul edilmiştir. Motorlu bir aracın işletilmesi niteliği itibariyle bir tehlike ve dolayısı ile zarar ihtimali taşıdığından, davalı şirketin sorumluluğu, tehlike sorumluluğudur. Tehlike sorumluluğunda, tehlikeli nesne veya
işletme ile gerçekleşen zarar arasında uygun illiyet bağının ispat edilmesi sorumluluk için yeterlidir.” (Kazancı
İçtihat Bankası)

49 KILIÇOĞLU, Ahmet, s.503, EREN, s.765, OĞUZMAN/ÖZ, s.204, “Karayolları Trafik Kanunu’nun
85/1. maddesine göre; bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir
şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya
bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi hâlinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün
sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Aynı maddenin 5. fıkrasında da “İşleten
ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin
kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” amir hükmüne yer verilmiştir. Kanun bu madde ile zarardan
öncelikle araç işletenini sorumlu tuttuğundan..” (YHGK, E.2017/17-1710, K.2021/817, T.22.6.2021, Kazancı İçtihat Bankası)
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Sigortacının kaza neticesinde oluşan zarardan sorumlu tutulabilmesi için aracın KZMMS kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.
Bilindiği üzere KZMMS, motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi
sırasında, bir kimse zarara uğrarsa o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı
olan sorumluluğunu poliçe kapsamında karşılamayı amaçlayan ve trafikte bulunan araçlar bakımından yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür. Sigortacıya başvurabilmek için KZMMS olması gerekmekle birlikte, araç işletenin ortaya çıkan zarardan sorumlu olması gerekmektedir.
Bilindiği üzere, işleten sorumluysa sigortacı da sorumludur50. İşletenin
sorumluluğunun kapsamı KTK’nın 85/1 maddesinde belirlenmiştir.
Buna göre, işleten KTK’nın 85/1 maddesine göre bir zarardan sorumlu
tutulamıyorsa, sigortacı da bu zarardan sorumlu tutulmamalıdır51. Sigorta şirketinin sorumluluğu ile ilgili olarak inceleme konusuyla sınırlı
değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere, destekten yoksun kalma tazminatı bakımından, sigorta şirketinin sorumluk durumu
incelenmelidir.  
Açıklandığı üzere destekten yoksun kalma tazminatı, TBK.  m.53’te
ölüm halinde istenebilecek tazminat şeklinde düzenlenmiştir. KZMSS
kapsamında sigortalı bir aracın karıştığı trafik kazası sonucu, söz konusu kaza bir kişinin ölümüne sebebiyet vermişse bu durum Karayolları
Trafik Kanunu’nun 85/1 maddesinde düzenlendiği haliyle, KZMSS
kapsamındadır. Zira, 2918 sayılı KTK’nın 91.maddesine baktığımızda, “İşletenlerin, bu Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan
sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigor50 Benzer yönde bkz. “İşletenlerin, KTK.m.85 vd.’nda düzenlenmiş sorumluluklarını zorunlu sigorta limitlerine
kadar karşılanmakla yükümlü olan ZMMS sigortacısının, sigortalı işletenden daha fazla bir sorumluluğun
olabilmesi kesinlikle mümkün değildir; kendisinden sigorta tazminatı talep edenlere karşı işletenin yapabileceği
tüm savunmaları kendisi de yapabilecektir.” (ALTOP, s.173), “Görülmektedir ki, zorunlu trafik sigortası,
araç işleteninin üçüncü kişilere verdiği zararlardan doğan sorumluluğunu sigorta güvencesi kapsamına almaktadır. Eş söyleyişle, işleten “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü kişilere verdiği zararlardan
dolayı “kendi sorumluluğunu” sigorta ettirmektedir. Bu hüküm uyarınca, işletenin sorumlu tutulduğu hallerde,
zorunlu trafik sigortacısının da sorumluluğu ortaya çıkmakta; işletenin sorumlu tutulamadığı hallerde, sigortacısının da sorumluluğu söz konusu olmamaktadır.” (YHGK, E.2011/17-13, K.2011/191, T.15.4.2011.
Kazancı İçtihat Bankası).
51 YHGK, E.2021/86, K.2021/516, T.20.4.2021. (Kazancı İçtihat Bankası), Benzer yönde, ALTOP’a
göre: “İşletenlerin, KTK.m.85 vd.’nda düzenlenmiş sorumluluklarını zorunlu sigorta limitlerine kadar
karşılanmakla yükümlü olan ZMMS sigortacısının, sigortalının sorumlu olmadığı durumlarda sorumlu
tutulabilmesi olanaksızdır, Diğer bir ifadeyle sigortalıdan talepte bulunma hakkı olmayanlar, ZMMS
sigortacısından da herhangi bir talepte bulunamazlar.” s.178.
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tası yaptırmaları zorunludur.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Söz
konusu madde de “85.maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukların” ifadesiyle kastedilen zarar türlerinden biri de madde metninde
açıkça görüleceği gibi “bir kimsenin ölümü” halidir52. Varılan bu sonuca
göre, destekten yoksun kalma tazminatının ölüm halinde istenebilecek
bir tazminat türü olduğundan hareketle, destek görenlerin söz konusu
tazminat talebinden işletenin sorumluluğu oranında sigortacının da sorumlu olması gerekmektedir53.
VI. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATA ETKİSİ
Destekten yoksun kalma tazminatında, destek ve destek gören kavramlarının tanımı önem taşımaktadır. Destek, tazminat talep etme hakkı olan kişiye, sürekli ve düzenli bir şekilde bakan ve ileride de bakma
ihtimali olan kimseye denilmektedir54. Bir kişinin veya kişilerin geçimini kısmi olarak veya tamamını sağlayan, ölüm olayı gerçekleşmeseydi
sağlamaya devam edecek olan kişiye destek denilmektedir55. Yapılan
52 KTK.  m.85/1: “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs
tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan
zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”
53 Benzer yönde bkz. “KTK.m.91/I ve ZMSS Genel Şartları m.1 uyarınca, ZMMS, işletenlerin, KTK.m.85
vd.’nda düzenlenmiş sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere yapıldığından ve KTK.m.92’de işletenin ve/veya araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanların isteyebileceği destekten yoksun kalma tazminatlarının kapsam dışı olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediğinden, trafik kazasında ölen araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanların prensip olarak işletenin mali mesuliyet sigortacısından destekten yoksun
kalma tazminatı talep edebilecekleri..” (ALTOP, s.174).
54 EREN, s.1276, OĞUZMAN/ÖZ, s.103, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.620, GÖKYAYLA, s.98, “Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK’nın 45/II. maddesine dayanarak uğradığı
zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen
ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir. Borçlar
Kanunu’nun 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef
tutar ve ne hısımlığa ne de Kanun’un nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır; sadece eylemli ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm
vuku bulmasaydı, az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. O halde, destek
sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür.” (YHGK, E.2017/17-1315, K.2017/1239, T.1.11.2017, Kazancı İçtihat Bankası)
55 GÖKYAYLA, s.98, Yargıtay 4.HD, E.2021/5788, K.2021/7342, T.21.10.2021. “Destek kavramı, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi umulan bir bakım ilişkisini gösterir. Eylemli ve düzenli olarak bir kimsenin geçimini
kısmen veya tamamen sağlayacak biçimde ona yardım eden veya olayların olağan akışına göre eğer ölüm gerçek1eşmeseydi az veya çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. Bu manada,
bir başka kişiye fiilen bakan, onu geçindiren veya ileride bakma, geçindirme ihtimali bulunan kişi, destektir.”
(Kazancı İçtihat Bankası)
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2022 �

221

www.izmirbarosu.org.tr

tanımlara bakıldığında görülmektedir ki, destek kavramından söz edebilmek için; destek, ölmeden önce bir kimsenin geçimini sürekli ve düzenli bir şekilde sağlamalı, ölüm gerçekleşmeseydi ilgili kişilerin geçimini sağlamaya devam etmelidir. Bununla birlikte destek gören yönünden
bir tanım yapılması da gerekmektedir. Destek olarak nitelendirilebilen
kimseden, ölüm olayı gerçekleşmeden önce düzenli ve sürekli bir şekilde yardım gören, destek ölmeseydi bu yardımı görmeye devam etmesi
muhtemel kişiye destek gören denilmektedir56. Kişinin, destek gören
olarak nitelendirilip tazminata hak kazanabilmesi için desteğin ölümü
sonucunda, sürekli ve düzenli bir yardımdan mahrum kaldığının ispatı
yeterlidir57. İlgili başlık altında incelenecek husus, desteğin kusurunun
ilgililerin talep etme hakkı bulunduğu destekten yoksun kalma tazminatına etkisidir.
Sigorta Şirketi’nin sorumluluğu, sigortalının sorumluluğu oranındadır. Bu durumda, sigortalının sorumluluğunun bulunmadığı durumlarda, sigortacının da sorumluluğu bulunmamaktadır. TBK’nın 52/1
maddesine göre: “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen
kaldırabilir.” Destekten yoksun kalma tazminatında zarar görenin kim
olduğu bu bakımdan önemlidir. İlgili tazminat türünde esasen ölen destektir, ancak ölüm sonucu tazminat talep edebilme hakkı bulunan kişi
destek görendir58. Destekten yoksun kalma tazminatında, zarar görenin
56 GÖKYAYLA, s.129.
57 GÖKYAYLA, s.130, REİSOĞLU, s.221, “Destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden son-

ra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür. Bununla birlikte destekten yoksun
kalan kimse devamlı ve gerçek bir ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye
uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli
olarak baktığı davacı, ölüm yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, ihtiyaç
içerisinde bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılır.” (YHGK, E.2021/17-86, K.2021/516, T.20.4.2021, Kazancı İçtihat Bankası)

58 GÖKYAYLA, s.251, SEVEN, s.56, Yargıtay 21.HD, E.2017/4376, K.2019/1029, T.18.2.2019. “Destekten yoksun kalma tazminatı; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinin 3. bendinde düzenlenmiş
olup, “...... halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmini gerekmektedir”. Bu maddeye göre, haksız fiilin doğrudan doğruya muhatabı olmayan, ancak bu haksız fiil nedeniyle
ortaya çıkan ...... olayından zarar gören ya da ileride zarar görmesi güçlü olasılık içinde bulunan kimselere
tazminat hakkı tanınmıştır.” (Kazancı İçtihat Bankası)
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kusuru denilmekle anlaşılması gereken, desteğin kusurudur59. TBK’nın
52/1 maddesi göz önüne alındığında varılan sonuç; zarar gören destek,
kendisi tazminat talep edebilme hakkına sahip olsaydı, kendi kusuruna
denk gelen miktarda tazminattan indirim yapılmakta ise, destek görenler lehine hükmedilecek tazminattan da desteğin kusuru oranında indirim yapılmalıdır60. Destekten yoksun kalma tazminatının zarar türleri
içinde yansıma zarar olarak nitelendirildiğini belirtmiştik. Bu özelliğine
bağlı olarak destek yoksun kalma tazminatında, desteğin ölümü sonucu
oluşan zarar nasıl destek görenlerin şahsında oluşuyorsa, desteğin kusuru ve bunun sonucu olarak tazminattan yapılacak indirim de destek
görenlere yansımalıdır61.
Desteğin ölümüne neden olan olayın haksız fiil unsurlarını taşıması
gerekmektedir. Haksız fiil sorumluluğunun düzenleyen TBK m. 49/1’e
59 GÖKYAYLA, s.251, ALTOP, s.169.
60 GÖKYAYLA, s.252, KAYIHAN, s.258, ALTOP, s.176, “Dava destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi

tazminatın tahsili istemine ilişkindir.Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde araç işleteninin bu zarardan sorumlu olacağı
düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün ( desteğin ) ölümünden işletenin sorumlu olduğu, dolayısıyla davacıların işletenden talepte bulunma haklarının bulunduğu kabul edilmelidir. Yansıma yoluyla zarar görmüş
olan destek tazminatı isteyenlerin, kendisine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olmaları mümkün değildir. Nitekim BK’nun 44/I. maddesi, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz ilkesine
dayanmaktadır. Zararın artmasına veya doğmasına sebep olan kişi sonuçlarına da kendisi katlanmalıdır.
Diğer bir deyişle, nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın yansıma yoluyla destek görenleri
etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin kusurlu davranışlarının da aynı şekilde destek görenlere yansıyacağının
kabul edilmesi gerekir. Zira zarara uğramamak için gerekli özeni göstermeyen veya hatta zararın meydana gelmesini isteyen kimse, bu hareket tarzının sonuçlarına katlanmalı ve bu davranışının zararın meydana
gelmesinde oynadığı role, etkisine ve derecesine göre zararı kısmen veya tamamen üzerine almalıdır. Çünkü
kendi kusuruyla sebebiyet verdiği ya da artmasına neden olduğu zararın ödettirilmesini istemek Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olacaktır.” (YHGK,
E.2017/17-1315, K.2017/1239, T.1.11.2017, Kazancı İçtihat Bankası)

61 GÖKYAYLA, s.252, KAYIHAN, s.258, ALTOP, s.173, Yargıtay 17.HD, E.2015/1624, K.2017/8004,
T.20.9.2017. “TBK 51-52.maddeleri kusursuz sorumluluk hallerinde takdir edilecek tazminatlarda da indirim sebebi olabilecektir. Nitekim KTK’nın 86/2 maddesinde de işletenin sorumluluğuna bağlı olarak tazminat takdir edilirken zarar görenin kusurunun indirim sebebi olarak nazara alınacağı hükme bağlanmıştır.
Destek tazminatı, destek olan adına ileri sürülen bir talep olmayıp bağımsız bir talep ise de bizzat zarar görenin tazminat talep etmiş olması halinde ortaya çıkacak hukuki sonuçtan daha farklı bir hukuki durum yaratılamayacağından desteğin fiil ve davranışları, TBK 51 ve 52.maddeleri gereğince destek görenlerin tazminat
talepleri bakımından gözönünde bulundurulmalıdır. Zarar gören destek, kendisi tazminat talep etme imkanına sahip olsaydı kusur sebebiyle tazminatta indirim yapılacak idiyse, destek görenler lehine takdir edilecek
tazminatta da indirim yapılmalıdır. Nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın yansıma yoluyla
destek görenleri de etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin tazminattan indirime sebep olacak davranışları da aynı
şekilde destek görenlere yansır.” (Kazancı İçtihat Bankası)
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göre (BK m. 41/1) “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar
veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” denilmektedir. Bu hükümden
ve Borçlar Hukukunun genel ilkelerinden anlaşılmaktadır ki, haksız fiil;
başkası tarafından bir kimseye zarar verilmesi halinde oluşabilir. Buna
göre, bir failin fiili sonucunda başka bir kişiye zarar verilmesi durumda
diğer şartları da varsa haksız fiil oluşacaktır. Bu durumun sonucu olarak
haksız fiilin faili ile mağduru farklı kişiler olacaktır. Bir kişinin kendi fiili
ile kendisine zarar vermesi sonucunda haksız fiilin oluşması mümkün
değildir ve bu durum Borçlar Hukuku ilkeleriyle de bağdaşmaz. Desteğin kendi kusuruyla kendi ölümüne sebebiyet vermesi halinde ise, ortada bir fail olmadığı gibi herhangi bir haksız fiil de mevcut değildir. Kişinin kendi kusuruyla ölümüne sebebiyet vermesi durumunda haksız fiil
unsuru oluşmadığına göre, destek görenlerin destekten yoksun kalma
tazminatı talep etme hakkının da bulunmadığı sonucuna varılacaktır.
Buna ek olarak, desteğin kendi asli kusurlu fiili nedeniyle ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle kendi kusurlu fiili açısından hukuki sorumluluğu doğmayacağı gibi, araç işletenin sorumluluğunu sigorta eden Sigorta
Şirketi’nin de sorumluluğu doğmayacaktır.
Destekten yoksun kalma tazminatında, desteğin trafik kazasında
ölümü sonucunda, destek görenler ilgili tazminat talebini sigorta şirketlerine iletmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, KTK’nın
86.maddesinde yer alan düzenlemedir62. İlgili kanun maddesinden de
görüleceği üzere, zarar görenin ağır kusuru işleten bakımından sorumluluktan kurtulma imkânı doğurmaktadır. Buna bağlı olarak, destekten
yoksun kalma tazminatında da zarar görenin kusuru durumunda, desteğin kusuru anlaşılmakla birlikte, desteğin kusuruna denk gelen miktarda
sigortacının da sorumluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir. Destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olmasının sonucu olarak zarar
görenin kusurunun tazminat için önemli olmasının nedeni, tazminat talebinin yöneltildiği tazminat sorumlusunun da sorumluluğunun sınırını
belirlemesidir63.  
62 KTK m.86/1:“İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse
sorumluluktan kurtulur.”

63 BAYSAL, Başak, Zarar Görenin Kusuru, 12 Levha Yayıncılık, 1.Bası, İSTANBUL 2012, s.264.
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14.05.2015 tarihinde Resmî Gazete’de64 yayımlanarak, 01.06.2015
tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, 12.08.2003 tarihli Genel Şartları
yürürlükten kaldırmıştır. İlgili Genel Şartların A.3 maddesinin 1.fıkrasında: “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında,
üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel
Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta(Ek ibare:RG-4/12/2021-31679)teminat
limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü
şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile
sınırlıdır.” denilmektedir. Buna ek olarak KTK’nın 85/1 maddesinde65
belirtildiği gibi zarar gören üçüncü şahıslar, sigortalının KTK’nın 85/1
maddesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortacıdan tazminat talep
edebilecektir. Zarar gören üçüncü şahıslar, KTK’nın 85/1 maddesi kapsamında sigortalıya başvurabildiği ölçüde sigortacıya başvurabilecekler,
sigortalıya karşı ileri süremeyecekleri tazminat taleplerini sigortacıya
karşı da ileri süremeyeceklerdir66.
Bununla birlikte, Yeni Genel Şartların “Teminat Dışı Kalan Haller”
başlığı altında A.6 maddesinde sigorta teminatı dışında kalan hallerden
biri de “destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna
denk gelen tazminat talepleri” dir. Destekten yoksun kalma tazminatında, desteğin tam kusurlu olması durumunda, bu hususun tazminata etkisi için 2015 yılında “Trafik Sigortası Genel Şartları” düzenlenmiştir,
bununla birlikte 2016 yılında KTK’da değişiklikler yapılarak desteğin
tam kusurlu olması durumunda destek görenler bakımından bu durumun tazminata etkisinin ne olacağı 92.madde içerisinde düzenlenmiştir.
64 Sayı:29355
65 KTK m.85/1: “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zara-

ra uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs
tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan
zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

66 YHGK, E.2021/86, K.2021/516, T.20.4.2021, (Kazancı İçtihat Bankası), KAYIHAN, s.257, ALTOP, s.175.
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KTK’nın 92.maddesinde yer alan düzenlemelerle ilgili olarak Anayasa
Mahkemesi’nin kararı67 ile KTK m.92/i bendinin iptaline karar verilmiştir68.
Değinildiği üzere, 14.04.2016 tarihinde kabul edilen 6704 sayılı
yasa ile KTK’nın zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlarını düzenleyen 92.maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişikliklerle birlikte 92.maddeye “g) Hak sahibinin kendi kusuruna
denk gelen tazminat talepleri, h) (Ek: 14/4/2016–6704/4 md.) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
i) (Ek: 14/4/2016–6704/4 md.) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” eklenmiştir. Buna ek olarak AYM tarafından KTK m. 92/(g), (h), (i) bentleri incelenmiş, sonucunda ise (i)
bendinin iptaline, diğer bentler için yapılan itirazların reddine karar verilmiştir70. Ele aldığımız konu bakımından incelenmesi gereken husus,
KTK.m.92/g bendidir. Değinildiği üzere, AYM tarafından ilgili kanun
hükmüne yapılan itiraz, hak sahibinin kendi kusuru sonucunda uğradığı zarara kendisinin katlanması gerektiği, kişinin kendi kusuruna denk
gelen zararların sigorta kapsamı dışında olmasının Anayasa’ya aykırı
olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir71. Bu durumda örneğin; meydana
gelen trafik kazasında, ölen desteğin kusuru %70 oranında ve karşı araç
sürücüsünün %30 oranında ise, desteğin kusuruna denk gelen tazminat
talepleri bakımından, şayet destek bu tazminatı istemiş olsaydı, kusuru
oranında TBK’nın 52/1 maddesinde değinildiği gibi indirim olacağına göre, destek görenler bakımından da desteğin kusuruna denk gelen
miktarda tazminattan indirim yapılmalıdır. Buna ek olarak, böyle bir
durumda sigortacının sorumluluğu sigortalının sorumluluğuyla sınırlı
olduğundan, desteğin kusuruna denk gelen oranda sigortacının da ilgili
tazminat bakımından sorumluluğu bulunmayacaktır.
69

67 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17.07.2020 tarih ve 2019/40 E., 2020/40
K. sayılı karar.
68 KESER, s.188.
69 26.04.2016 Tarih, 29695 Sayılı Resmî Gazete, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kabul Tarihi:14.04.2016.
70 KESER, s.183.
71 KESER, s.185.
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VII. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KUSURUN TAZMİNATA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yargıtay’ın bu konuyla ilgili olarak vermiş olduğu kararlara bakıldığında, önceki tarihli kararlarda desteğin kusurunun tazminata etki
etmeyeceği görüşünün olduğu görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun bu hususta 2012 yılında vermiş olduğu bir kararında durum
şu şekilde açıklanmıştır; “Dava, davalılardan sigorta şirketine zorunlu
mali sorumluluk sigortası ile sigortalanan aracın sürücüsü olan davacıların
desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine
ilişkindir. İşleten ile sigortacının sorumluluğu, hukuki niteliği itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkindir. Destekten yoksun kalma tazminatının konusu,
desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Davacıların ölenin salt
mirasçısı değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları,
ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk
zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin
kusurunun, araç şoförünün desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda
sürücü kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü
kişi konumunda bulunduklarından, davalı sigorta şirketi zarardan sorumlu
olup, davacılar davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı
isteyebilirler.”72.
Yargıtay’ın 2012 yılında verilen benzer görüşlü bir kararında: “Dava,
destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; şoförün
tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan
işletenin ölmesi üzerine mirasçılarının, davalı zorunlu mali sorumluluk
sigortacısından, destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyecekleri noktasında toplanmaktadır. Davacıların, desteklerinin işleteni olduğu
araçta, sürücünün tam kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu,
72 YHGK, E.2012/17-215, K.2012/413, T.27.6.2012, Kazancı İçtihat Bankası.
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vefat etmiş olması nedeniyle, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla,
zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım göstererek dava açabileceğinin
kabulü ile işin esasının incelenmiş olması hukuka uygundur.”73. Söz edilen
kararlarda açıkça görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatı
isteyebilmek bakımından desteğin kendi kusurunun herhangi bir şekilde indirime gidilmesini gerektirmeyeceğini, destek görenlerin zarar gören üçüncü kişi olması sebebiyle desteğin kusurunun ilgili kişilere karşı
ileri sürülemeyeceğinden bahsedilmektedir. Desteğin tam kusuru ile
ölümüne sebebiyet vermesi durumunda bile sigorta şirketine karşı dava
açılabileceğinden söz edilmektedir. Benzer nitelikte olan birçok karar
mevcuttur74.
73 YHGK. 22.2.2012, E.2011/17-787, K.2012/92. (Kazancı İçtihat Bankası), BAYSAL, s.260. Benzer
yönde bkz. “Davacılar, ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava
açtıklarına, ölüm sebebiyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki
kusurun davacılara yansıtılamayacağına, dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmalarının dahi destekten yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali
sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve
olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü
kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketinin sorumlu olacağına karar vermek gerekir. (HGK’nun
15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar,
HGK’nun 16.1.2013 gün ve 2013/17-1791 esas 2013/74 karar sayılı ilamları uyarınca)” (Yargıtay 21.HD,
E.2016/11459, K.2017/4496, T.29.5.2017. Kazancı İçtihat Bankası)
74 Yargıtay 21.HD, E.2014/13651, K.2015/2174, T.11.2.2015. “Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt miras yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan işleten üzerinde doğup ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarda da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı,
desteklerinin ölümü sebebiyle destekten yoksun kalan sıfatıyla -doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır.
Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka etkili olması da düşünülemez.
Şu hale göre; işletenin ve şoförün, ister kendi kusuru ister bir başkasının kusuru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar üzerinde doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek poliçe kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, desteklerinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak
kabul edilemeyeceğinden, destekten yoksunluk zararından kaynaklanan hakkın sigortacıdan talep edilmesi
olanaklıdır.Diğer bir deyişle davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi
sıfatıyla dava açtıklarından, ölüm sebebiyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusur, davacılara yansıtılamaz, dolayısıyla da tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, sürücünün desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği;
2918 Sayılı Karayolları TrafikKanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Genel Şartlarına göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin ve dolayısıyla
sürücünün üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketi zarardan sorumlu olur.” Yargıtay
17.HD, E.2011/1653, K.2012/6943, T.29.5.2012. “Tazminat davasında; davacıların desteği olan kişinin
idaresinde bulunan araçla, yaptığa tek taraflı kazada vefat ettiğini, davalı sigorta şirketinin davacı desteğinin
idaresinde bulunan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olduğunu belirterek ölenin eşi, anne ve babası
olan davacılar için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar ve-
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Yargıtay’ın görüşü bu şekilde olmakla birlikte, daha sonra verilen
kararlarda görüş değişikliklerinin olduğu görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017 yılında vermiş olduğu bir kararda, “Dava
destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminatın tahsili istemine
ilişkindir.Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde araç
işleteninin bu zarardan sorumlu olacağı düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün ( desteğin ) ölümünden işletenin sorumlu olduğu, dolayısıyla davacıların işletenden talepte bulunma haklarının bulunduğu kabul edilmelidir.
Yansıma yoluyla zarar görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin, kendisine
destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olmaları mümkün değildir. Nitekim BK’nun 44/I. maddesi, hiç kimse kendi kusurundan
yararlanamaz ilkesine dayanmaktadır. Zararın artmasına veya doğmasına sebep olan kişi sonuçlarına da kendisi katlanmalıdır. Diğer bir deyişle,
nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın yansıma yoluyla
destek görenleri etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin kusurlu davranışlarının
da aynı şekilde destek görenlere yansıyacağının kabul edilmesi gerekir. Zira
zarara uğramamak için gerekli özeni göstermeyen veya hatta zararın meydana gelmesini isteyen kimse, bu hareket tarzının sonuçlarına katlanmalı
ve bu davranışının zararın meydana gelmesinde oynadığı role, etkisine ve
derecesine göre zararı kısmen veya tamamen üzerine almalıdır. Çünkü kendi kusuruyla sebebiyet verdiği ya da artmasına neden olduğu zararın ödettirilmesini istemek Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen
doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olacaktır.O halde somut olayda
rilmesini talep etmiştir. Bilirkişi raporu doğrultusunda tazminat hükmedilmesi hukuka uygundur.” (Kazancı
İçtihat Bankası) “Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin
tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan
üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm sebebiyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk
zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na
göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları
teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketinin sorumlu olacağına (HGK’nun
15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar
sayılı, HGK nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 esas,2013/74 karar sayılı ilamları uyarınca) göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.” (Yargıtay 17.HD, E.2015/6636,
K.2018/776, T.12.2.2018)
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objektif iyi niyet kurallarına ( TMK m.2 ) göre davacıların murisinin %70
kusuruyla meydana gelen kaza sonucu ölümü nedeni ile davacıların talep
ettikleri destekten yoksunluk tazminatından işletenin sorumlu olmadığı kabul edilmelidir.Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında destekten yoksun kalma tazminatının yansıma zararı olması sebebiyle desteğin
kusurunun davacılara karşı ileri sürülemeyeceği ve bozma kararının yerinde
olduğu görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş kurul çoğunluğu tarafından
benimsenmemiştir.”75.
Bu noktada şunu da belirtmekte yarar vardır. 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren KZMSSGŞ ile birlikte Yargıtay Hukuk Daireleri’nin
vermiş olduğu kararlara bakıldığında Genel Şartlarda yer alan düzenlemelere değinildiği ve desteğin kusurunun destekten yoksun kalma tazminatına etkisinin olduğu belirtilmektedir. Yargıtay 17.HD’nin 2017
yılında vermiş olduğu bir kararda durum şu şekilde ifade edilmektedir;
“Kaza tarihi itibarı ile aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış olması nedeniyle, zorunlu mali sorumluluk sigortasının kaza tarihindeki limitleri dahilinde işletenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu Güvence
Hesabı karşılayacaktır. Güvence hesabının sorumluluğunun kapsamı ise
trafik kazasından önce yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir. Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun
da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı
talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk
riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen des75 YHGK, E.2017/17-1315, K.2017/1239, T.1.11.2017, Kazancı İçtihat Bankası. Benzer yönde bkz. “Zarar

gören destek, kendisi tazminat talep etme imkanına sahip olsaydı kusur sebebiyle tazminatta indirim yapılacak idiyse, destek görenler lehine takdir edilecek tazminatta da indirim yapılmalıdır. Nasıl ki desteğin ölümü
sebebiyle meydana gelen zararın yansıma yoluyla destek görenleri de etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin tazminattan indirime sebep olacak davranışları da aynı şekilde destek görenlere yansır.Somut olayda davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki motorsiklet ile davalının zorunlu trafik sigortalısı olan aracın çarpışması
sonucunda zarar meydana gelmiştir. Bu gibi kazalarda tarafların kusur durumları önemli rol oynamaktadır.
Desteğin kusurunun yansıtılamayacağı durum, desteğin içinde bulunduğu aracın zorunlu mali sorumluluk
sigortacısına karşı olup desteğin kusurunun üçüncü kişi olan davacılara yansıtılamayacağına dair Yargıtay’ın
emsal kararının bu olayda uygulama olanağı bulunmamaktadır.Davalı ortaya çıkan zarardan kendi kusuru
oranında sorumludur. Bu sebeple mahkemece ölenin ve davalının kusur durumunun tespiti ile belirlenecek gerçek zarardan davalının kusuru oranında sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, kusur oranı gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 17.HD, E.2015/1624, K.2017/8004,
T.20.9.2017, Kazancı İçtihat Bankası.)
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tek tazminatı taleplerini sigorta teminat kapsamında olduğuna ilişkin bir
düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat türleri arasında bulunmamasına göre, davacıların güvence hesabından destek tazminatı talep etme
hakları bulunmadığından davanın reddi gerekir.”76.
Yargıtay’ın ilgili kararlarına bakıldığında görülmektedir ki, desteğin
trafik kazasında ölümüne bağlı olarak destek görenler sigorta şirketinden tazminat talep edebilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu zarar
türünün niteliğiyle ilgili olarak yansıma zarar kavramına ve bununla birlikte Genel Şartlarda yer alan düzenlemelere değinilmiş, bu kapsamda
ölen desteğin kusurunun tazminattan indirim sebebi olarak değerlendirilmesi gerektiği ve desteğin kusurunun destek görenlere karşı ileri sürülebileceği belirtilmiştir.
Yargıtay’ın uygulaması bu yönde olmakla birlikte bu hususta 2019
yılında verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ile birlikte tekrar
görüş değişikliğinin olduğu görülmektedir. Söz konusu karara göre,
“Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı
istemine ilişkindir.Davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten
yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığı, ölüm nedeniyle doğrudan
davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağı, dolayısıyla araç sürücüsünün tam kusurlu
olması hâlinde, desteğinden yoksun kalan davacıyı etkilemeyeceğine, 2918
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali
sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği
76 Yargıtay 17.HD, E.2016/14573, K.2017/6035, T.29.5.2017, Kazancı İçtihat Bankası. Benzer yönde bkz.
“Genel Şartların A.6. maddesi (d) bendine göre destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk
riski kapsamında olmakla beraber, destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin teminat kapsamı dışında tutulması nedeniyle, somut olayda %100 kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü
sigortalı murisin tam kusuruna isabet eden destek tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir. Poliçenin
teminat başlangıcı tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nda sigortalının sorumluluk
riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla
beraber, destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna dair bir düzenleme olmadığına göre, açıklanan gerekçelerle davacı eşin davalı sigorta şirketinden destek
tazminatı talep etme hakkı bulunmadığından davanın (talebin) reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne
karar verilmesi, doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 17.HD, E.2016/12177, K.2018/6439,
T.27.6.2018, Kazancı İçtihat Bankası.)
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zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu
olsalar bile, destekten yoksun kalan davacının da zarar gören üçüncü kişi
konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına
karar vermek gerekir.”77. Bununla birlikte, belirtilmelidir ki söz konusu
karar Kurul içerisinde görüş farklılıklarına sebep olmuş ve ilgili karar oy
çokluğu ile alınabilmiştir78.
77 YHGK, E.2017/17-1089, K.2019/294, T.14.3.2019, Kazancı İçtihat Bankası, Benzer yönde bkz. “Dava,

trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Somut olayda, davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki aracın karıştığı tek taraflı kaza sonucu hayatını kaybettiğinden, davacılar
destekten yoksun kalma tazminatı talep etmişlerdir. Davacılar taleplerinin niteliği gereği, davalı trafik sigortası karşısında, zarar gören 3.kişi konumundadırlar. Bu durumda mahkemece, desteğin kusuru davacılara
yansıtılmaksızın, toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, alkollü araç kullanıldığı ve kazanın münhasıran alkolün etkisi altında meydana geldiği şeklindeki
hatalı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 17.HD, E.2016/9535,
K.2019/4290, T.8.4.2019, Kazancı İçtihat Bankası.) Benzer yönde bkz. Yargıtay 17.HD, E.2016/15760,
K.2019/7581, T.14.6.2019, Yargıtay 17.HD, E.2020/468, K.2021/919, T.8.2.2021. (Kazancı İçtihat
Bankası)

78 YHGK, E.2017/17-1089, K.2019/294, T.14.3.2019, Kazancı İçtihat Bankası, Karşı oy için bkz. “Destek

gören ancak desteğin hak ettiğini isteyebilir. Daha fazlasını alması mümkün değildir. ZMMS sigortacısı, sigortalının üçüncü kişiye verdiği zararları teminat altına alır. Sigortalının kendi kendine verdiği zararlar zmms
kapsamı dışında kaldığı için ayrıca İhtiyari mali mesuliyet sigortası ( kasko ) yaptırma ihtiyacı doğmaktadır.
Aksi halde tek taraflı kazalarda ölüm halinde kasko sigortacısına gidilemeyecek, zmms sigortacısına gidilecektir. Kasko sigortacısı hiç bir zaman öncelikle zmms na gidilmeli, o ödemezse ben öderim itirazında bulunmamıştır.Bir başka husus sürücünün intiharı halinde, mirasçıların hayat sigortası sigortacısından dahi bir
şey istemesi mümkün değilken zmms sigortacısından tazminat istemesinin kabulü de mümkün değildir. Bir
çok kazada sürücünün intihar edip etmediğinin tespiti çok kolay olmayacaktır.Ayrıca, aynı trafik kazasında
sürücünün tam kusuru ile ölmesi ve karşı taraftan birilerinin de yaralanması veya ölmesi halinde, karşı taraf,
sürücünün mirasçılarına karşı dava açabilecek ve bu davada sürücünün mirasçıları kendilerinin üçüncü kişi
olduğu savunmasında bulunamayacaklardır. Aynı olayda ölen sürücünün mirasçılarının, üçüncü kişi sıfatıyla
zmms sigortacısına karşı dava açmalarının kabulü mümkün değildir. Yani aynı dava dosyasında aynı şahısların kendilerine karşı açılan davada mirasçı, kendi açtıkları davada ise üçüncü kişi olmalarının izahının güçlüğü ortadadır.Sayın çoğunluğun destek görenin üçüncü kişi olduğu yönündeki açıklamalarının tamamı, ölenin
kendine veya destek olduklarından başkasına verdiği zararlar için veya başkasının desteğe verdiği zararlar bakımından geçerlidir. Ölen ( destek ) işleten ile kendi zmms sigortacısı arasındaki ilişki için kabul etmek mümkün değildir.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2011 yılından itibaren ölenin mirasçılarını üçüncü kişi sayarken
en son 2017/17-1315 E., 2017/1239 K sayılı 1.11.2017 tarihli kararında bu görüşünden dönerek üçüncü kişi
olmadıklarını, BK. 44/1 ve TMK 2. maddeleri gereğince tazminat isteyemeyeceklerini hüküm altına almıştır.
Anlatılan bu nedenlerle, Yerel Mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun bozma
görüşüne katılmıyoruz.” Benzer yönde karşı oy için bkz. “Ağır kusura rağmen tazminat istenebileceğinin
kabulü halinde sürücünün intihar etmek için aracı uçuruma sürmesi halinde dahi sürücü yakınları yönünden
illiyet bağının kesilmediği ve tazminat istenebileceği sonucuna varılır ki bu, tazminat hukukunun ilkeleriyle
bağdaşmaz.Ölenin ağır kusuruna hiç bir değer atfetmemek bu kusur nedeniyle hiç bir indirim yapmamayı da
gerektirir. Oysa ki yasa koyucu KTK 87. maddede ölenin ağır kusuru sayılmayan aracın hatır için verilmiş
olmasını bile tazminattan indirim sebebi kabul etmiştir. Bu hüküm bile tek başına ölenin ağır kusurunun
sorumluluğu belirlemede önemli olduğunu, illiyet bağını kesebileceğini, işleteni sorumluluktan kurtarabileceğini göstermektedir.Rücu kuralları yönünden bakıldığında ise davacılar murisin mirasçıları olduğundan aynı
sonuca varılmalıdır. Sigorta poliçesi olmadığı ve doğrudan işletene dava açıldığında işleten zarar görenlere
tazminatı ödediğinde kendisine zarar veren sürücüye rücu edebilecektir. Sürücü ölmüş olduğundan mirasçıla-
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Yargıtay’ın farklı tarihlerde verdiği kararlarda farklı görüşlerinin olduğu görülmekle birlikte, özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
20.4.2021 tarihli kararında görüleceği üzere daha önceden olduğu gibi,
desteğin kazanın oluşumdaki kusurunun, destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olarak nitelendirilmesi gereği destek görenleri etkileyeceği ve desteğin kusuru oranında sigorta şirketinin sorumluluğunun
da ortadan kalkacağı üzerinde durulmuştur. “Genel Şartların A.6. maddesinin (c) bendine göre ilgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında
olmayan tazminat talepleri teminat ile Genel Şartlar A.6. maddesinin (d)
bendine göre, destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk
riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun
kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri sigorta teminatı kapsamı dışındadır. Bir başka deyişle sigortacının sorumluluk
kapsamı sigortalısının sorumluluğu ile sınırlıdır. Motorlu aracın işletilmesi
ile meydana gelen trafik kazası ile doğan bir zarar işleten sigortalının sorumluluk riski kapsamında değilse, zorunlu malî sorumluluk sigortasının
da teminat kapsamı dışındadır. Ayrıca destek şahsın kusuruna denk gelen
zararlarda sigortanın teminat kapsamı dışında tutulmuştur. Yüzde yüz
kendi kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü veya işletenin kusurun
tamamı kendisine ait olması nedeniyle desteğinden yoksun kalanların tazminat talepleri de zorunlu malî sorumluluk sigortasının teminatı kapsımı
dışındadır.”79.
Değinilen kararlarda görüleceği üzere, Hukuk Genel Kurulu vermiş olduğu kararlarda öncelikle desteğin kusurunun destek görenlere
yansıtılmasının ilgili kişilerin üçüncü kişi olmasından dolayı mümkün
rına gideceği ve mirasçı olan davacılara başvuracağı için, rücu kurallarına göre öncelikli sorumlu olan sürücü
mirasçılarının, işletenden tazminat isteyemeyeceğini kabul etmek gerekir. Sigorta poliçesi olduğunda ise sigorta
şirketi, işletenin sorumluluğunu üstlendiğinden işletenin sorumlu olmadığı bir konuda sigorta şirketi de sorumlu olmayacaktır.Sonuç olarak somut olayda zarar gören sürücü tam ve ağır kusurlu olduğundan mirasçılar
zarar gören sürücünün ölümüne dayalı tazminat istediklerinden bu kişinin ağır kusuru illiyet bağını kesmekte
ve işletenin sorumluluğu olmadığı için işletenin sorumluluğunu üstlenen davalı sigorta şirketinin de sürücü
mirasçılar olan davacılara karşı tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle davanın reddine dair direnme kararının onanması gerektiği görüşünde olduğumdan, işletenin ve buna bağlı olarak davalı
sigorta şirketinin sorumlu olduğu yönünde oluşan değerli çoğunluk görüşüne katılamıyorum.”
79  YHGK, E.2021/17-86, K.2021/516, T.20.4.2021, Kazancı İçtihat Bankası.
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olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte daha sonra verilen kararlarda
yansıma zarar yoluyla destek görenleri de etkileyeceğini ve hükmedilecek tazminatta bu hususun dikkate alınması gerektiğinden söz etmiştir.
Buna ek olarak, desteğin tam kusurlu olarak ölümüne sebebiyet vermesi
durumunda, destek görenlerin işleteni sorumlu tutamayacağından söz
edilerek, sigortacıyı da sorumlu tutamayacağına değinilmiştir. Hukuk
Genel Kurulu’nun son kararlarına bakıldığında görüş değişikliğinin olduğu ve destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olma özelliğine
vurgu yapıldığı, bu nedenle desteğin kusurunun destek görenler lehine
hükmedilecek tazminat bakımından belirleyici olduğu görülmektedir.
Destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olması sebebiyle, nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın yansıma yoluyla
destek görenleri etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin kusurlu davranışlarının da aynı şekilde destek görenlere yansıtılacağının kabul edilmesi
gerekmektedir.
SONUÇ:
Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için her
şeyden önce haksız fiil sonucunda desteğin ölümü gerekmektedir. Bununla birlikte, desteğin ölümü tazminat talep edebilmek bakımından
tek başına yeterli değildir. Desteğin ölümü sonucunda destek görenlerin
zarara uğraması, ölüm ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı bulunması, ölen kişinin “destek” olarak nitelendirilmesinin mümkün olması
gerekmektedir. Destekten yoksun kalma zararının niteliğiyle ilgili olarak
öğretide farklı görüşler yer alsa da yaygın görüş destekten yoksun kalma
zararının yansıma zarar olduğu yönündedir. İlgili tazminat türünün yansıma zarar olarak nitelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yansıma
zararın oluşabilmesi için başka bir kişinin doğrudan haksız fiile uğraması
gerekir, bunun sonucunda desteğin haksız fiile bağlı olarak ölümü neticesinde zarar gören olarak nitelendirilebilecek kişiler, destek görenlerdir. Esasen destekten yoksun kalma zararının yansıma zarar olmasının
bir diğer sonucu, desteğin ölümü sonucunu doğuran olaydaki kusurunun, destek görenlerin şahsında da doğmasıdır. Zira, destekten yoksun
kalma tazminatının yansıma bir zarar olduğu, desteğin ölümünün des234 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2022 �
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tek görenler bakımından zarar oluşturduğu söylenebiliyorsa, desteğin
kusurunun da destek görenlerin tazminat taleplerine etkisinin olduğu
söylenmelidir. Bununla birlikte, desteğin kendi kusuruyla ölümüne sebebiyet vermesi durumunda destek görenler işleteni sorumlu tutamadığı için KZMMS sigortacısından da destekten yoksun kalma tazminatını
talep edemeyeceklerdir.
Yargıtay’ın destekten yoksun kalma tazminatına hükmederken,
desteğin kusurunun tazminattan indirim sebebi olarak değerlendirilip
değerlendirilmemesi hususunda farklı tarihlerde verdiği farklı görüşte
kararlar mevcuttur. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yukarıda
da yer verilen 20.4.2021 tarihli kararında, görüş değişikliği olduğu görülmekle birlikte, desteğin kusurunun hükmedilecek tazminat bakımından önemli olduğuna vurgu yapılmıştır.
Destekten yoksun kalma zararı, desteğin ölümüne bağlı olarak destek görenlerin şahsında doğan yansıma bir zarar olması sebebiyle, desteğin ölümünü doğuran olaydaki kusurunun destek görenlere de sirayet
etmesi ve hükmedilecek tazminatta desteğin kusuru oranında indirim
yapılması gerekir. Buna ek olarak, yansıma yoluyla zarar görmüş olan
destek görenlerin, kendisine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olması mümkün değildir. Desteğin, kendi asli kusurlu
fiili nedeniyle ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle kendi kusurlu fiili
açısından hukuki sorumluluğu doğmayacağı gibi, araç işletenin sorumluluğunu sigorta eden Sigorta Şirketi’nin de sorumluluğu doğmayacaktır. Sigortacının sorumluluğunun sigortalının sorumluluğu oranında
olması sebebiyle işletenin sorumlu tutulmadığı bir durumda, tazminat
talebi bakımından sigortacının da sorumlu tutulmaması gerekmektedir.
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