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Sağlık giderleri teminatı Genel Şartları A.5.b bendinin son cümlesi ‘Sağlık giderleri teminatı 
Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin 
ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98 inci maddesi 
hükmü gereğince sona ermiştir’ ifadesi olan sigorta şirketi ve Güvence Hesabının 

sorumluluğunun sona ermesine KTK 98. Maddesine bağlanmıştır. Ancak Kanun koyucu Genel 
Şartlar de yer alan bu düzenleme doğrultusunda KTK 98. Maddesinde değişiklik yapmış 
‘geçici bakıcı giderleri ve geçici iş göremezlik tazminatı madde kapsamına alınmadığı, açıkça 
SGK tarafından karşılanacağı ve Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabının sorumluluğunun 
sona erdiği’ yönünde değişiklik yapılmadığından Genel Şartlar A.5.b bendi yürürlüğe 
girmemiştir. Yasal düzenleme bulunmadığından 98.madde hükmü dışında kalan teminatlar 

(belgesiz sağlık giderleri, geçici bakıcı gideri ve geçici iş göremezlik tazminatı) bakımından 
sorumlulukları devam edecektir. Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesi genel şartlar 
değişikliğinden önce halen yürürlükte bulunan KTK’nın 98.maddesinin kapsamının 
belirlenmesi bakımından vermiş olduğu 27/03/2014 tarih, 2013/ 4616 E. ve 2014/4465 K. 
sayılı kararında “2918 sayılı Yasa’nın 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderlerinden 
Sosyal Güvenlik Kurumu, yasa kapsamı dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair 
giderlerden varsa trafik şirketi yoksa Güvence Hesabı ve her iki halde de diğer haksız fiil 
sorumlularının (işleten ve sürücü gibi) sorumlulukları devam edecektir” yönünde karar 
vermiştir. Yukarıdaki açıklamalar ile geçici iş göremezliğe yönelik istinaf talebi yerinde 

görülmemiştir. 

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 26.4.1995 Tarih ve 122/430 Sayılı kararı  

Cismani zarar kavramına; ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğu ve hastalığı gibi hallerde 
girdiğinden, henüz sekiz aylık çocuklarının trafik kazası sonucu yaralanması üzerine, ana ve 
babanın, uygun illiyet bağı ve hukuka aykırılık koşulları gerçekleşmiş olduğu için, manevi 
tazminat davası açabilmeleri gerekir. 

Haksız eylemde zararı ispat etmek, bu zararı iddia edene düşerse de, küçük çocuklarının iki 
ameliyatla iyileşmemiş olması ve üçüncü ameliyata gerek duyulması olayında olduğu gibi, 
yeni ve artan masrafların yapılması gerekeceğinden hâkim, gerçek zarar miktarını halin 
olağan gelişimine ve zarara uğrayan tarafın yaptığı tedbirleri gözönüne alarak, adalete uygun 
şekilde tayin zorundadır.  

Hukuk Genel Kurulu - 2013/379 karar 



Trafik sicilinde malik görünen kişi, karine olarak aracın işleteni sayılmaktadır. Bunun sebebi, 

trafik kazasında sorumlu olan şahsın kolayca belirlenmesi ve zarar görenin zararının en kısa 
sürede giderilmesini sağlamaktır. Belirtmek gerekir ki, sicilde malik olarak görünen kişi her 
zaman aracın işleteni olmayabilir. Bu durumda, araç sahibi, aracın üzerinde fiili hakimiyeti 
bulunmadığını, araç için bir başkasının harcamalarda bulunduğunu veya araç üzerindeki 
ekonomik çıkarın bir başkasına ait olduğunu, işleten sıfatının bulunmadığını kanıtlayabilirse 
sorumluluktan kurtulabilir. 

 

Asliye Hukuk Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi  2016/1061 E.  ,  2018/10491 K. 

Taraflar arasındaki manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın 
kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili ve davalılar … ve … vekili tarafından 
süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

-KARAR- 

Davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu aracın, yolcu olduğu 
minibüsten inen ve karşıya geçmek isteyen müteveffa …’a çarpması 
neticesinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ceza yargılamasında alınan rapora göre 
davalı sürücünün kazada tali kusurlu olduğunun belirlendiğini, davacı …’nın eşinin ölümü ile 
desteğinden yoksun kaldığını, diğer davacıların müteveffanın oğlu ve kızı olduklarını, 
davacıların manevi zarara uğradıklarını beyanla şimdilik 1.000,00 TL destekten yoksun kalma 
tazminatının, 100,00 TL cenaze giderinin ve davacı … için 15.000,00 TL, diğer davacılar için 
10.000,00’er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar 

verilmesini talep ve dava etmiştir. 
 

Davalılar … ve … vekili, kusura ve talep edilen manevi tazminat miktarına itiraz ederek 
davanın reddini savunmuştur. 
Davalı …Ş. vekili, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; manevi 
tazminat bakımından açılan davanın kısmen kabulü ile … bakımından 5.000,00 TL, … 
bakımından 3.000,00 TL, … bakımından 3.000,00 TL … bakımından 3.000,00 TL olmak üzere 
toplam 14.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 08/10/2013 tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar … ve …’dan müştereken ve müteselsilen tahsil 
edilerek davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, destekten yoksun kalma 
bakımından açılan davanın kısmen kabulü ile 222,75 TL.tazminatın davalılardan müştereken 
ve müteselsilen tahsil edilerek davacılara verilmesine, davalı … ve … bakımından olay tarihi 
bakımından 08/10/2013 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, diğer davalı 
…yönünden ise dava tarihi olan 10/07/2014 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, 

fazlaya ilişkin istemin reddine, cenaze giderleri bakımından açılan davanın kabulüne 662,50 
TL’nin tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacılara 

verilmesine, Davalı … ve … bakımından olay tarihi bakımından 08/10/2013 tarihinden itiraren 
yasal faiz yürütülmesine, diğer davalı …Ş. yönünden ise dava tarihi olan 10/07/2014 



tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve 

davalılar … ve … vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin 
tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi 
raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına 
göre, davalılar … ve … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar 
vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi 

tazminat istemine ilişkindir. Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak 
sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu 
para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir 
fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin 
zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına 
göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin 

duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın 
tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre 
değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de 
karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. 

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve 
ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay 
tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi 
gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370) Yukarıda açıklanan ilkeler 
ışığında, Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep 
hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa 
giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte 
olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir 
sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde 
hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi 
tazminatın bir miktar az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminata 
hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir. 

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar … ve … vekilinin temyiz 
itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 762,54 TL kalan onama 

harcının temyiz eden davalılar … ve …’dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davacılara geri verilmesine 13.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
 

 

 



 

 


