
TÜRKİYE SİGORTA VE RESÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ 

GÜVENCE HESABINA 

                                                      İSTANBUL 

 

TALEP EDEN:Adı Soyadı,T.C.Kimlik No: 

ADRES: 

KONU : Sigortalısı tespit edilemeyen ölümlü trafik kazası kapsamında tazminat talebi 
hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR : 

1- …/…/… tarihinde saat … sıralarında eşim … plakalı aracı ile … caddesinde seyir halinde 
iken sigortalısı tespit edilemeyen araç sürücüsü ışık ihlali yaparak eşimin bulunduğu araca 
çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

2-Kaza soruşturma makamlarına ve kolluğa intikal etmiş,tarafımca da sorumlunun bulunması 
için … Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.Bu kapsamda 
…Cumhuriyet Başsavcılığında …. Soruşturma numaralı dosya ile tahkikat devam etmektedir. 

3-Müteveffa ile …/…/… tarihinde evlendim, kendisi … işinde çalışarak evin geçimini sağlayan 
tek kişi idi.Ev hanımı olmam nedeniyle vefat tarihine kadar kendisinin desteği ile hayatımı 
idame ettirmekte idim.Menfur kaza gerçekleşmese idi geçimimin teminini vefat eden eşim 
sağlayacaktı.Ölümü ile bu destekten mahrum kaldım. 

4-Sigortacılık Kanunun 14’ncü maddesine göre; Sigortalının tespit edilememesi durumunda 
kişiye gelen bedensel zararlar için güvence hesabına başvurmak mümkündür. 

5-Açıklanan nedenlerle sigortalısı tespit edilemeyen araç sürücüsü tarafından kusurlu olarak 
gerçekleştirilen kaza nedeniyle kaybettiğim eşimin maddi ve manevi desteğinden yoksun 
kalmam nedeniyle Sigortacılık Kanunun 14’ncü maddesine göre zararımın güvence 
hesabından karşılanmasını saygılarımla talep ederim. TARİH 

 

Talepte Bulunan 

İmza 

Ad Soyad 

 

EKLER : 

1. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği, 

2….. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma evrakları, 



3. İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu, 

4. Müteveffanın sgk hizmet dökümleri, 

5. Aile nüfus kaydı, 

6.Veraset ilamı, 

7. Kaza ilgili diğer belgeler. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2  

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

Davacı : Ertan Yavuz (TC. ………………) 

 Adres:…………………………………….. 

Vekili : Av………………… 

 Adres:……………………………………. 

Davalılar : 1)Yahya Bulut (Araç sahibi) 

 Adres:…………………………………….. 

 2) Kerim Demir (Sürücü) 

Adres:…………………………………….. 

 3) Güvence Hesabı 

Adres:…………………………………….. 

Dava : 1) Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı 
için, fazlaya 

ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca 

belirlenecek maddi tazminatın ( sigorta limiti aşılmamak üzere) işleten ve 
sürücü 



yönünden olay tarihinden ve Güvence Hesabı yönünden temerrüt tarihinden 

işletilecek faizi, (sorumluluklarla orantılı) yargılama giderleri ve avukatlık 

ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline; 

2) Beden gücü kaybının %81 gibi çok yüksek oranda olduğunun 
öğrenilmesinden 

önce sürücü hakkında verilen feragat beyanının iptaline; 

3) İşletenden manevi tazminat isteğimizin saklı tutulmasına karar verilmesi 
dileğidir. 

Harca esas : 2.500 TL. (6100/m.107) 

Açıklamalar: 

1- Kaza: 

16.03.2010 günü 60 HD 926 plakalı araç sürücüsü Kerim Demir, Tokat’ın 
Pazar 

ilçesinden Tokat il merkezine dönerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip 

yoldan çıkarak kavak 

ağacına çarpması sonucu araçta bulunanlar Kamil Demir ve Emrah Alkaya 
hafif, Ahmet Keçeli, Lami 

Mumcu ve davacı Ertan Yavuz ağır yaralanmışlardır. (Kaza tutanağı, ifadeler) 

2- Kusur : 

Trafik kazası tespit tutanağına, tanık ifadelerine, Savcılık soruşturmasına ve 
Tokat 

1.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27.07.2010 gün E.2010/827 K.2010/1092 sayılı 
kararına göre, kazanın 



oluşunda 60 HD 926 plakalı araç sürücüsü Kerim Demir %100 kusurlu 

bulunmuş; mahkemece, 

5237 sayılı TCK m.179/1,2 uyarınca takdiren (5) yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına ve hükmün 

uygulanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, kaza sırasında araçta 
“yolcu” olarak .bulunan 

davacı Ertan Yavuz’un bir kusuru bulunmamaktadır. (Ceza mahkemesi kararı, 
bilirkişi raporu) 

3- Davacının beden gücü kayıp oranı : 

 Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi Özürlü Sağlık 
Kurulu’nun 

27.05.2011 gün 11/167 no.lu raporuyla Ertan Yavuz’un beden gücü kayıp 
oranı % 81 olarak 

belirlenmiştir. (Rapor eklidir.) 

4- Maddi tazminat isteği : 

02.01.1992 d.lu davacı Ertan Yavuz 16.03.2010 kaza tarihinde henüz (18) 
yaşında 

olup, bu kaza sebebiyle %81 gibi çok yüksek oranda sakat kalmakla, geleceği 
kararmış; çalışamaz, bir 

meslek ve kazanç elde edemez duruma düşmüştür. Bu nedenle, Borçlar 
Kanunu’nun 46.maddesine ve 

6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine dayanılarak, fazlaya 
ilişkin haklar saklı 

kalmak üzere, yargılama sırasında toplanacak delillere göre, tazminat hesap 
raporuyla ortaya çıkacak 



zarar miktarının davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz. 

 www. 

TazminatHukuku. 

com 
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5- Sürücü hakkında tazminat isteminden vazgeçme beyanımızın iptali dileği: 

a) Davacının % 81 oranında beden gücü kaybına ilişkin 27.05.2011 günlü 
Sağlık Kurulu 

Raporunun öğrenilmesinden önce, davacının Tokat C.Savcılığı 2010/2579 
no.lu Soruşturma 

dosyasındaki 27.06.2010 günlü ifadesinde ve Turhal Sulh Ceza Mahkemesi 
2010/453 Talimat no.lu 

tutanaktaki 07.02.2011 günlü ifadesinde, “kazayı yapan sürücü Kerim 
Demir’den olaydan dolayı 

şikâyetçi değilim. Kendisinden maddi ve manevi herhangi bir zarar tazmini 
talebim de yoktur. Zaten 

para verecek herhangi bir maddi durumu da yoktur” şeklindeki ifadesi kesin bir 
feragat niteliği 

taşımamakla birlikte, Güvence Hesabı tarafından tazminat isteğini ret nedeni 
olarak ileri sürülmüş 

olması karşısında, eğer bu kesin bir feragat niteliği taşıyorsa, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 111.maddesi 2.fıkrasına dayanılarak ve 818 sayılı Borçlar 

Kanunu’nun 23.maddesinden 



de yararlanılarak, davacının feragat sayılması olası beyanının iptali istenmiştir. 
(C.Savcılığı 

soruşturma dosyasındaki ve talimat tutanağındaki davacı ifadeleri) 

6- Güvence Hesabı’ndan istek : 

Davalı tarafa ait 60 HD 926 plâkalı aracın 16.03.2010 kaza tarihi itibariyle 
geçerli 

poliçesi bulunmadığından tazminat ödenmesi için Güvence Hesabına 
başvurulmuş ise de, sürücü 

hakkındaki şikâyetten vazgeçme beyanı, kesin feragat olarak nitelenerek 
tazminat isteğimiz 

reddolunmuş bulunmakla, hesaplanacak tazminat tutarının olay tarihindeki 
sigorta limitine kadar olan 

kısmı için Güvence Hesabı’nın tazminat ödemekle yükümlü tutulmasına ve 
temerrüt tarihinden 

itibaren faiz işletilmesine karar verilmesini istiyoruz. (Güvence Hesabı’nın ret 
yazısı) 

Yasal neden ; 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu m.14, 6100 sayılı 

Hukuk Yargılama Yasası m.107 ve ilgili diğer maddeler ve tüm ilgili mevzuat 

hükümleri. 

Kanıtlar : Ceza mahkemesi dosyası, Savcılık Soruşturma dosyası, kaza 

tutanakları, trafik 

kayıtları, kusur raporu, nüfus kaydı, maluliyet raporu, Güvence Hesabı yanıtı, 
tanık, 



bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt. 

 

Sonuç ve İstek : Sunulan nedenlerle: 

1) Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı için, 

fazlaya ilişkin 

haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca 
belirlenecek maddi tazminatın 

işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden ve Güvence Hesabı yönünden 
temerrüt tarihinden 

işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve 
zincirleme davalılardan 

tahsiline; 

2) Beden gücü kaybının %81 gibi çok yüksek oranda olduğunun 
öğrenilmesinden önce 

sürücü hakkında verilen feragat beyanının iptaline; 

3) İşletenden manevi tazminat isteğimizin saklı tutulmasına karar verilmesini, 
davacı 

adına ve saygı ile dilerim…/../…. 

 Davacı Vekili 

 Av……………… 

Eki: Delil listesi ve ekli belgeler : 

1)Tokat 1.Su0lh Ceza Mahkemesi 27.07.2010 gün E.2010/827 K.2010/1092 

sayılı kararı 



2)Davacının C.Savcılığınca alınan 25.06.2010 günlü ifadesi 

3)Davacının talimatla alınan 07.02.2011 günlü ifadesi 

6)Sağlık Kurulu Raporu 

7) Davalı Güvence Hesabı’nın tazminat ödemeyi reddeden yazısı 

8)Trafik kazası tespit tutanağı 

9) Kazayı yapan sürücünün ve kaza geçiren kişilerin karakol ve savcılıktaki 
ifadeleri. 

10) Kaza yapan aracın ruhsatname sureti 

11) Tedavi belgeleri 

 İlgili yerlerden istenecek dosya, belge ve bilgiler: 

1)Tokat 1.Su0lh Ceza Mahkemesi 2010/827 esas no.lu dosyası 

2)Davacının tedavi belgeleri (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık ve Uygulama 

Hastanesinden) 

 www 

 Tarih : ../../…. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 3 

GÜVENCE HESABI’NA 

 

İSTEMDE BULUNAN :  

VEKİLLERİ : Av.  

MÜTEVEFFA  (TC xxxxxxxxxxx) 

(İstemde bulunanın oğlu) 



SİGORTASIZ KAZALI 
ARACIN PLAKASI : 89 H 1453 

KONU : Destekten yoksun kalınması nedeniyle uğranılan zararın 

telafisi istemimizi içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR : 

1. Müvekkilimin murisi Mustafa YÜZÜGÜLMEZ, 13.04.2023 günü motosikletle 

Kemer, Çamlıkule mahallesinde seyir halinde iken, Mustafa HIZLI’in sevk ve 
idaresindeki, Züleyha ŞİMŞEK’a ait 89 H 1453 plakalı kamyon (EK-3), 

müteveffa Mustafa YÜZÜGÜLMEZ ve arkadaşı Berkecan KİBAR’nın üzerinde 
bulunduğu motosiklete arkadan çarparak altına almıştır. Mustafa olay yerinde, 
arkadaşı Berkecan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Geride 
babası müvekkil Şakir YÜZÜGÜLMEZ, annesi Asuman PARILDAK ve kardeşi 
Feride YÜZÜGÜLMEZ kalmıştır. Mirasçılık belgesi suretini dilekçemiz ekinde 
(EK-1) sunulmuştur. 

2. Olay sonrasında sürücü Mustafa HIZLI, taksirle birden fazla kişiyi öldürmek 

suçundan tutuklanmış, olayla ilgili soruşturma Antalya C. Başsavcılığının 
2023/39467 sayılı soruşturma dosyasında devam etmektedir. 

Olay sonrasında tutulan kaza tutanağında sürücüye tali, müvekkillerin üzerinde 
bulunduğu motosiklete asli kusur verilmişse de; dosyaya sonradan giren 
kamera kayıtlarına göre Mustafa HIZLI asli kusurludur. (EK-2) Kamera 

kayıtlarında, Mustafa HIZLI’in hızla gelerek motosikleti altına aldığı, motosikleti 
fark etmediği ve durmadığı açıkça görülmektedir. 

3. Müteveffanın, maruz kaldığı trafik kazası sonrasında kaza yerinde ölmüş 
olduğunun tespitine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/39467 
sayılı soruşturma dosyasında hazırlanan otopsi tutanağını da dilekçemiz 
ekinde (EK-4) sunmaktayız. 

4. Müvekkilimiz ve müteveffanın annesi ayrı olup müteveffa, 2002 doğumlu 
kardeşi Feride ve babası müvekkille birlikte “Kuruçay Mah. 2016/52 Sk. No:7/2 
Kemer / ANTALYA” adresinde ikamet etmekteydi. 



Müvekkil Şakir YÜZÜGÜLMEZ Berlin Belediyesinde Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak taşeron firmada çalışan işçidir. Müteveffa Mustafa 
YÜZÜGÜLMEZ ise 7. sınıfta (ortaokul 2. sınıfta) okulu bırakmış, işbu kazada 
hayatını kaybedene kadar çeşitli işlerde çalışmış, çıraklık yapmıştır. 

Kazadan bir süre önce Kemer Kuruçay’da bulunan Serkan BAKKAL isimli 

şahsa ait “Çiçekli Market” isimli işyerinde işe başlayan müteveffa bu kazada 
hayatını kaybetmemiş olsaydı bu iş yerinde çalışıyor ve evin geçimine katkı 
sağlıyor olacaktı. 

Müteveffanın bu kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle müvekkil Şakir 
YÜZÜGÜLMEZ, müteveffanın desteğinden mahrum kalmıştır. 

5. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Kurumunuza başvurma zorunluluğu hâsıl 
olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Başvurumuza ilişkin incelemenin yapılarak, mevzuat 
uyarınca 

belirlenen limitler dâhilinde, müteveffanın desteğinden yoksun 

kalan müvekkilin zararının tazmini hususunda gereğini 
saygılarımla ve vekaleten talep ederim. 28.04.2023 

İstemde Bulunan 

Şakir YÜZÜGÜLMEZ 

Vekili 

Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ 

EKLERİ: 1. Manavgat 55. Noterliği’nin 27.04.2023 tarihli 
12153 yev. no’lu mirasçılık belgesi 
2. Kaza tutanağı (Evrak aslı Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasındadır.) 
3. Kazalı 89 H 1453 plakalı aracın ruhsatı (Evrak aslı Antalya CBS 2023/39467 
Sor. dosyasındadır.) 
4. Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasında hazırlanan 

otopsi tutanağı ve ölüm şerhi müzekkeresi (Aslı Antalya CBS 2023/39467 Sor. 



dosyasındadır.) 
5. Vekâletname 

 


