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6. Ceza Dairesi         2018/961 E.  ,  2020/3280 K. 

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi 

SUÇ : Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma 

HÜKÜM : Mahkumiyet 

 

Y**** *** verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre 
dosya görüşüldü: 

26/11/2015 tarih ve 2015/232 sayılı olan iddianame ve içeriğinin gerekçeli kararın iddia kısmında 
farklı bir içeriği olan 15.07.2015 tarih ve 2015/2393 sayılı iddianame olarak gösterilmesi mahallinde 
düzeltilmesi olanaklı maddi hata olarak kabul edilmiştir. 

I- Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün 
incelenmesinde; 

15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı 
Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin, infaz aşamasında 
gözetilmesi olanaklı görülmüştür. 

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli 
kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları 
yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun 
olarak ONANMASINA, 

II- Sanık hakkında yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelemesine gelince; 

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, 
gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve 

yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

Ancak; 



1- Olay günü yakınanın sevk ve idaresindeki ... plakalı motorsikletle seyir ettiği sırada, sanığın 
kullandığı ... plakalı kiralık araç ile çarpıştığı, bunun üzerine sanığın kullandığı araçtan sanık ve kimliği 
tespit edilemeyen şüphelinin indikleri ve yakınanın üzerine yürümeleri üzerine yakınanın korkup 
panikleyerek motorsikleti ile kaçmaya başladığı ancak sanığın yakınanı aracıyla takip edip önünü 
kestiği, sanığın yakınana bıçak gösterip "Arabaya bin bıçaklarım" dediği, yakınanı zorla araca bindirip 
araç içerisinde yakınana vurarak darp edip araçta meydana gelen hasar bedeli olarak 5.000 TL para 
istediği, daha sonra diğer şüpheli ile birlikte yakınanı tenha bir yere götürüp araçtan indirerek 

yakınanı darp etmeye devam etmeleri üzerine korkan yakınanın, bankamatikten 200 TL para çekerek 
sanığa verdiği, sanığın da 10 TL parayı müştekiye "Yemek yersin" diyerek geri verip "Haftaya 1.000 TL 
ayarla" diyerek ayrıldığı olayda; yakınanın yaralanmasının alınan doktor raporu ile sabit olduğu, 
16.03.2015 tarihli "Görgü ve Tespit Tutanağı" başlıklı belgeye göre araçta meydana gelen hasarların 
tespitinin yapıldığı, maddi hasarlı trafik kazası ile ilgili taraflar arasında ve/veya resmi düzenlenen 

herhangi bir trafik tespit tutanağı dosyada izlenemediği ancak kaza sonrası sanığın aracına ait bazı 
resimlere yer verildiğinin anlaşılması karşısında; 

... plakalı motorsiklet ve ... plakalı aracın karıştığı kazaya ilişkin olarak herhangi bir trafik kaza tespit 

tutanağı tutulup tutulmadığı, resen araştırılıp, saptanması halinde getirtilerek incelenip; aykırı 
durumda sanığın ve yakınanın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında sanığa ait araçta oluşan maddi 
hasarı onarım bedeli saptanıp, sanık ve diğer şüphelinin olay sonrası talep ettikleri meblağ ile örtüşüp 
örtüşmediği belirlendikten sonra sonucuna göre, sanığın eyleminin yağma suçunda daha az cezayı 
gerektiren hal başlıklı 5237 sayılı TCK'nin 150/1. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı da 

tartışılmak suretiyle, hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile 
yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi, 

2- Kabule göre de; 

a- 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı 
Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde değişiklik yapıldığından yeniden takdiri 
lüzumu, 

b- Sanık ...'ın, yakınan ...'ten aldığı 200 TL paranın 10 TL'sini 'Yemek yersin' diyerek yakınana iade 
ettiğinin anlaşılması karşısında; yakınana, soruşturma evresindeki kısmi iade nedeniyle sanık hakkında 
bu suçtan TCK'nin 168/1. maddesinin uygulanmasına muvafakat edip etmediği sorularak 5237 sayılı 
TCK'nin 168/1-3. maddesinde tanımlanan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama olanağının 
tartışılması gerektiğinin düşünülmemesi, 

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş 
olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, CMK'nin 
307/4. maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 05.10.2020 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi. 

T.C. 

Yargıtay 

6. Ceza Dairesi 

 

Esas No:2018/961 

Karar No:2020/3280 



K. Tarihi: 

 

 

6. Ceza Dairesi         2018/961 E.  ,  2020/3280 K. 

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi 

SUÇ : Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma 

HÜKÜM : Mahkumiyet 

 

Y**** *** verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre 
dosya görüşüldü: 

26/11/2015 tarih ve 2015/232 sayılı olan iddianame ve içeriğinin gerekçeli kararın iddia kısmında 
farklı bir içeriği olan 15.07.2015 tarih ve 2015/2393 sayılı iddianame olarak gösterilmesi mahallinde 

düzeltilmesi olanaklı maddi hata olarak kabul edilmiştir. 

I- Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün 
incelenmesinde; 

15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı 
Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin, infaz aşamasında 
gözetilmesi olanaklı görülmüştür. 

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli 
kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları 
yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun 
olarak ONANMASINA, 

II- Sanık hakkında yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelemesine gelince; 

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, 
gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve 
yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

Ancak; 

1- Olay günü yakınanın sevk ve idaresindeki ... plakalı motorsikletle seyir ettiği sırada, sanığın 
kullandığı ... plakalı kiralık araç ile çarpıştığı, bunun üzerine sanığın kullandığı araçtan sanık ve kimliği 
tespit edilemeyen şüphelinin indikleri ve yakınanın üzerine yürümeleri üzerine yakınanın korkup 
panikleyerek motorsikleti ile kaçmaya başladığı ancak sanığın yakınanı aracıyla takip edip önünü 
kestiği, sanığın yakınana bıçak gösterip "Arabaya bin bıçaklarım" dediği, yakınanı zorla araca bindirip 
araç içerisinde yakınana vurarak darp edip araçta meydana gelen hasar bedeli olarak 5.000 TL para 
istediği, daha sonra diğer şüpheli ile birlikte yakınanı tenha bir yere götürüp araçtan indirerek 

yakınanı darp etmeye devam etmeleri üzerine korkan yakınanın, bankamatikten 200 TL para çekerek 
sanığa verdiği, sanığın da 10 TL parayı müştekiye "Yemek yersin" diyerek geri verip "Haftaya 1.000 TL 
ayarla" diyerek ayrıldığı olayda; yakınanın yaralanmasının alınan doktor raporu ile sabit olduğu, 
16.03.2015 tarihli "Görgü ve Tespit Tutanağı" başlıklı belgeye göre araçta meydana gelen hasarların 



tespitinin yapıldığı, maddi hasarlı trafik kazası ile ilgili taraflar arasında ve/veya resmi düzenlenen 

herhangi bir trafik tespit tutanağı dosyada izlenemediği ancak kaza sonrası sanığın aracına ait bazı 
resimlere yer verildiğinin anlaşılması karşısında; 

... plakalı motorsiklet ve ... plakalı aracın karıştığı kazaya ilişkin olarak herhangi bir trafik kaza tespit 

tutanağı tutulup tutulmadığı, resen araştırılıp, saptanması halinde getirtilerek incelenip; aykırı 
durumda sanığın ve yakınanın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında sanığa ait araçta oluşan maddi 
hasarı onarım bedeli saptanıp, sanık ve diğer şüphelinin olay sonrası talep ettikleri meblağ ile örtüşüp 
örtüşmediği belirlendikten sonra sonucuna göre, sanığın eyleminin yağma suçunda daha az cezayı 
gerektiren hal başlıklı 5237 sayılı TCK'nin 150/1. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmadığı da 
tartışılmak suretiyle, hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile 
yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi, 

2- Kabule göre de; 

a- 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı 
Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde değişiklik yapıldığından yeniden takdiri 
lüzumu, 

b- Sanık ...'ın, yakınan ...'ten aldığı 200 TL paranın 10 TL'sini 'Yemek yersin' diyerek yakınana iade 
ettiğinin anlaşılması karşısında; yakınana, soruşturma evresindeki kısmi iade nedeniyle sanık hakkında 
bu suçtan TCK'nin 168/1. maddesinin uygulanmasına muvafakat edip etmediği sorularak 5237 sayılı 
TCK'nin 168/1-3. maddesinde tanımlanan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama olanağının 
tartışılması gerektiğinin düşünülmemesi, 

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş 
olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, CMK'nin 
307/4. maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 05.10.2020 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi. 

T.C. 

Yargıtay 

17. Hukuk Dairesi 

 

Esas No:2020/614 

Karar No:2020/2716 

K. Tarihi: 

 

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı 
davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ..., ... vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 



-K A R A R- 

Davacılar vekili, 02.06.2012 günü motorsiklet sürücüsü davacıların oğluna davalıların sürücü, işleten 
ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması ile meydana gelen çift taraflı trafik kazasında davacıların 
oğlu ... 'in vefat ettiğini, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek şimdilik 
20.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının tüm davalılardan, 50.000,00 TL manevi tazminatın 
sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi talebini artırmıştır. 

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulü ile davacı anne için 
13.385,00 TL maddi tazminatın, davacı baba için 12.249,00 TL maddi tazminatın davalılar ..., ... ve ... 

Sigorta A.Ş'den davalı ... bakımından dava diğer davalılar bakımından kaza tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı anne ve babanın her biri 
için 15.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 02/06/2012 tarihinden itibaren işletilecek 
yasal faizi ile birlikte davalılar ... 

ve ... 'tan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar ..., ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, 
değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar ..., ... vekilinin yerinde görülmeyen 
sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine 

ilişkindir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı 
doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat 
yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların 
kullanılması sırasında koruyucu tertibatları kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de 

yolcu olarak seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması zararın doğmasına 
veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde 
iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme sahiptir. 
Bu nedenle ilgili şahsın kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması halinde müterafik kusuru 
bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim 
yapılıp yapılmaması gerektiği hususu değerlendirilmelidir. 

Somut olayda, davalı tanığı, davacıların murisinin başında kask olmadığını, kaskın motorsikletin 
arkasında olduğunu beyan etmiş olup davacıların desteği olan motosiklet sürücüsünün künt kafa 
travması sonucu vefat ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece müterafik kusur 
tartışılmamıştır. Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) 
maddesi gereğince sürücü murisin kask durumundan dolayı müterafik kusurunun bulunup 

bulunmadığı ve tazminattan Dairemiz uygulamalarına göre %20 oranında indirim yapılıp yapılmaması 
gerektiği hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulmasına karar 
vermek gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ..., ... vekilinin sair temyiz 
itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ..., ... vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçen davalılar yönünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek 
halinde temyiz eden davalılar ..., ...'a geri verilmesine 05/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



T.C. 

Yargıtay 

17. Hukuk Dairesi 

 

Esas No:2020/614 

Karar No:2020/2716 

K. Tarihi: 

 

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı 
davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ..., ... vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

-K A R A R- 

Davacılar vekili, 02.06.2012 günü motorsiklet sürücüsü davacıların oğluna davalıların sürücü, işleten 
ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması ile meydana gelen çift taraflı trafik kazasında davacıların 
oğlu ... 'in vefat ettiğini, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek şimdilik 
20.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının tüm davalılardan, 50.000,00 TL manevi tazminatın 
sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi talebini artırmıştır. 

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulü ile davacı anne için 
13.385,00 TL maddi tazminatın, davacı baba için 12.249,00 TL maddi tazminatın davalılar ..., ... ve ... 

Sigorta A.Ş'den davalı ... bakımından dava diğer davalılar bakımından kaza tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı anne ve babanın her biri 
için 15.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 02/06/2012 tarihinden itibaren işletilecek 
yasal faizi ile birlikte davalılar ... 

ve ... 'tan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar ..., ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, 
değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar ..., ... vekilinin yerinde görülmeyen 
sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine 

ilişkindir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) maddesine göre zarar gören, zararı 
doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat 
yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 



2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların 
kullanılması sırasında koruyucu tertibatları kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de 

yolcu olarak seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması zararın doğmasına 
veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde 
iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme sahiptir. 
Bu nedenle ilgili şahsın kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması halinde müterafik kusuru 
bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim 
yapılıp yapılmaması gerektiği hususu değerlendirilmelidir. 

Somut olayda, davalı tanığı, davacıların murisinin başında kask olmadığını, kaskın motorsikletin 
arkasında olduğunu beyan etmiş olup davacıların desteği olan motosiklet sürücüsünün künt kafa 
travması sonucu vefat ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece müterafik kusur 
tartışılmamıştır. Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. (818 sayılı BK 44.) 
maddesi gereğince sürücü murisin kask durumundan dolayı müterafik kusurunun bulunup 

bulunmadığı ve tazminattan Dairemiz uygulamalarına göre %20 oranında indirim yapılıp yapılmaması 
gerektiği hususları tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulmasına karar 
vermek gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ..., ... vekilinin sair temyiz 
itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ..., ... vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçen davalılar yönünden BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek 
halinde temyiz eden davalılar ..., ...'a geri verilmesine 05/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

18/4513 E. 2020/1397 K. 

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInPinterest 

T.C. 

Yargıtay 

17. Hukuk Dairesi 
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K. Tarihi: 

 

 

17. Hukuk Dairesi         2018/4513 E.  ,  2020/1397 K. 

 

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı 
davacılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar 
vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 



-K A R A R- 

Davacı vekili; davacıların desteği ...'ın sevk ve idaresindeki motorsiklet ile geçirmiş olduğu tek taraflı 
kaza neticesinde vefat ettiğini, soruşturma sonucunda desteğin tam kusurlu olduğundan bahisle 
takipsizlik kararı verildiğini, motorsikletin davalı tarafından sigortalandığını, aracın müteveffanın 
çalıştığı işyerine ait olduğunu ve hak sahipleri lehine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Sigorta 
Kanunu hükümlerine göre talep hakkı doğduğunu, davacıların destekten yoksun kalan üçüncü kişi 
konumunda olduklarını ve desteklerinin kusurundan sorumlu tutulamayacaklarını belirterek 
45.000,00 TL maddi tazminatın başvuru tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini 
talep etmiştir. 

Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir. 

... 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.11.2017 tarih, 2017/15 - 2017/667 sayılı ilamında toplanan 
deliller ve tüm dosya kapsamına göre; kaza tarihinden önce yürürlüğe giren 6704 sayılı yasa ile 2918 
sayılı kanun madde 92 ye eklenen i bendi uyarınca dava konusu talebin teminat dışına çıkarıldığı 
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; karara karşı davacılar vekili tarafından istinaf yoluna 
başvurulmuş, ... Bölge Adliye Mahkemesince davacılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine 
karar verilmiş;Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 
vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda, Bölge Adliye Mahkemesince 
esastan verilen nihai kararda dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından 
uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi,HMK'nın 371.maddesinin 
uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun Bölge Adliye 
Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile Bölge 
Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, dosyanın ilk 
derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine ve aşağıda 
dökümü yazılı 18,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 13/02/2020 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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17. Hukuk Dairesi         2018/3538 E.  ,  2020/1246 K. 

 



MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 

 

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından 
verilen itirazın reddi kararına karşı, davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine, ... Bölge Adliye 

Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin başvurunun esastan reddine dair kararının Yargıtayca incelenmesi 
süresi içinde davalı vekili tarafından istenmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

-K A R A R- 

Davacı (Başvuran) vekili başvuru dilekçesinde; olay tarihinde ... plaka sayılı motorsiklet ile davacının 
yolcu olarak bulunduğu ... plakalı motosikletin neden olduğu çift taraflı trafik kazasında davacının 
yaralandığını, ... Üniversitesi Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre davacının olay nedeniyle %3 

oranında bedensel güç kaybına uğradığını, karşı taraftaki araç sürücünün yönetimindeki motorsikletin 
...'ı bulunmadığından 3. kişilere verdiği zararlardan ...'nın sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak üzere 5.001,00 TL. maddi tazminatın davalı ...'ndan tahsilini talep etmiş, bilirkişi 
raporuna istinaden talep tutarını 109.561,01 TL'ye yükseltmiştir. 

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur. 

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti'nce; başvuru sahibi ...'nın talebinin kabulüne, 
kabul edilen 109.561,01 TL'nin 18/09/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ...'ndan 
tahsil edilerek başvurana ödenmesine karar verilmiştir.Karara davalı tarafın itirazı üzerine İtiraz 
Hakem Heyeti'nce, Güvence Hesabı vekilinin itirazlarının reddine karar verilmiş, karara karşı davalı 
vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. İstinaf mahkemesince davalı vekilinin istinaf 
başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiş, Bölge Adliye 
Mahkemesi kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. 
Davacının maluliyet oranının belirlenmesi açısından düzenlenen ve hükme esas alınan Dokuz E**** 

*** A**** *** Bölümü öğretim üyelerinden oluşan heyetten alınan raporda, başvuranın Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre %21,2 oranında 
maluliyetinin ve 270 gün iş göremezliğinin bulunduğunun tespit edildiği, davacının daha önce aldığı 
22/02/2016 tarihli Engelli Sağlık Kurulu raporunda, başvuranın kazadan kaynaklı %3 oranında malul 
olduğunun belirlendiği, bu rapor ile hükme esas alınan rapor arasında açıkça ve büyük oranda 
mübayenet bulunduğu anlaşılmakla maluliyet raporları arasındaki çelişki giderilmeden hüküm 
kurulması isabetli olmamıştır. Bu durumda, mahkemece, A**** *** Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nden, 
davacının maluliyet durumuna ilişkin kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 'Çalışma Gücü ve 

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği' hükümlerine uygun, raporlar 
arasındaki çelişkiyi giderecek rapor aldırılarak karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı 
şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 

2-Davalı vekilinin, tahkim yargılaması sonunda başvuran lehine hükmedilen vekalet ücretine ilişkin 
temyiz sebeblerinin incelenmesinde, heyetçe 109.561,01 TL'lik talebin kabulüne karar verilmiş ve 
davacı vekille temsil edildiğinden, lehine A.A.Ü.T'ye göre 11.514,00 TL nispi vekalet ücreti takdir 

edilmiştir. Sigortacılık Yasasının 30/13 maddesi ve 19.01.2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin 13. fıkrasına 
"(13)(Ek:RG-19/1/2016-29598) tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine 
hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye 
mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir." hükmü eklenmiştir. 



Hakem Heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta 
Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT'nin 
13. maddesi gereğince hesaplanan 11.514,00 TL vekalet ücretinin 1/5'i oranında vekalet ücretine 
hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine 
ilişkin ... Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin 2017/862-2018/451 sayılı kararının HMK'nun 
371/1-a maddesi gereğince, BOZULMASINA, dava dosyasının saklama kararını veren ilk derece 
mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, peşin alınan harcın 
istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 11/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


