
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 17.6.2019 Tarihli 2016/15151 Esas 
Numaralı 2019/7629 Kararında,  
 

Yaralanmalı trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve 
manevi tazminat  talepli davaya ilişkin kararın Temyiz incelemesi neticesinde 
verdiği ilamında, 
 KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, Aksaray Ankara Karayolu Sapmaz Köyü 
mevkiinde davadışı ...'ın kullandığı işleteni davalı ... Turizm Seyahat San ve Tic. 
Ltd. Şti olan araç şarompole devrildiğini, kaza neticesinde tek taraflı, ölümlü ve 

yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, ...'ın kullandığı araçta desteğin 
yolcu olarak bulunmakta olup kaza nedeni ile herhangi bir kusuru 

bulunmadığını, kaza sonucu ...'ın ölümü ile eşi ...'ın dul, 2 yaşında olan kızı ... ve 
14 yaşında olan oğlu ... ve 15 yaşında olan oğlu ...'in yetim kaldığını, ... için 
5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 10.000,00 TL maddi 

ve destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline, müvekkillerinin 
her biri için ..., ..., ... ve ... için ayrı ayrı 50.000,00 TL olmak üzere toplam 
200.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalı ... Turizm Seyahat San. Ve Tic Ltd. Şti. den tahsiline karar 
verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini toplam 
197.544,42 TL'ye yükseltmiştir. 
Birleşen davada dava dilekçesinde, meydana gelen kazada ... Turizm'e ait aracın 
şarampole yuvarlandığını destek ...'ın vefat ettiğini, kazada otobüs sürücüsünün 
kusurlu olduğunu, murisin yolcu olarak bulunduğunu ve bir kusuru 
bulunmadığını, aracın ... Turizm'e ait olduğunu ve ... Sigorta A.Ş.'ye ZMSS 
poliçesi ile sigortalı olduğu, Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/316 

esas sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat davası açıldığını, ancak aracın 
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının davalı ... Sigorta 
A.Ş.'ye ait olduğunu, bu şirkete de davanın ihbar edildiğini iddia ederek, 
öncelikle davanın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/376 esas dosyası ile 
birleştirilmesine, bu dosyada bilirkişi tarafından hesaplanan ... için 5.609,84TL, 
... için 8.000,75TL, ... için 40.595,10TL, ... için 143.338,73TL maddi ve destekten 

yoksun kalma tazminatının ihbar tarihi olan 17/08/2015 tarihinden itibaren 
yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 
Somut olayda, taşıma esnasında kazanın meydana geldiği sabit olup, aracın 
kaza tarihini kapsayan taşımacılık mali sorumluluk sigortasının birleşen dava 
davalısı ... Sigorta A.Ş nezdinde ölüm ve sakatlanma kişi başına 268.000,00 TL 
teminat limitli poliçeyle yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, kazaya 
karışan aracın zorunlu taşımacılık mali sorumluluk sigortasının bulunması, trafik 
(zmss) sigortacısına ancak taşımacılık mali sorumluluk sigortası limitinin 



üzerinde bir zararın tespiti halinde limitin üzerinde kalan kısım yönünden 
başvurulabileceği, bilirkişi raporunda belirlenen tutarın (toplam 197.544,42 TL) 
taşımacılık mali sorumluluk sigortası limitini (268.000,00 TL TL) aşmadığı 
gözetildiğinde kazaya karışan aracın trafik (ZMSS) sigortacısı ... Sigorta A.Ş'ye 
karşı açılan davanın maddi ve hukuksal olgular değerlendirilerek sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere yanılgılı değerlendirme sonucu 
hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir. 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulüyle hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davalı ...Ş'ye geri verilmesine 17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi” 
şeklinde karar verilmiştir. 
 

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 19.12.2019 Tarihli 2018/5799 Esas 

Numaralı 2019/12277 Kararında,  
 

Yaralanmalı trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve 

manevi tazminat  talepli davaya ilişkin kararın Temyiz incelemesi neticesinde 
verdiği ilamında, 
“--- Mahkemece, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya 
kapsamına göre, davalı ... Sigorta A.Ş.'ye karşı açılan manevi tazminat 
davasından davacı vekilinin feragat etmiş olması nedeni ile bu davalıya karşı 
karar verilmesine yer olmadığına, davacı vekilinin manevi tazminat isteminin 
kısmen kabulüyle kazanın oluş şekli, tarafların kusur oranları, manevi tazminatın 
sebepsiz zenginleşme teşkil etmemesi ilkesi ile hakkaniyet dikkate alınarak 
takdiren 25.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiilin meydana geldiği 
07/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ile davalı 
... Tekstil Tic. A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya 
verilmesine, davacı vekilinin maddi tazminata ilişkin taleplerinin yargılama 
sırasında karşılanmış olduğu anlaşıldığından,buna ilişkin talebin konusuz kalmış 
olması nedeniyle, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hükmün 
davalılar ... Tic. A.Ş ve ... vekili tarafından temyizi üzerine, Daire'nin 2015/6423 
E. 2017/12234 K sayılı ilamı ile karar bozulmuş, mahkemece bozma ilamına 
uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı ... Sigorta AŞ'ye karşı açılan 
manevi tazminat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı 
tarafın maddi tazminat talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı 
tarafın davalılardan ... ve ... Tekstil San.ve Dış Tic. A.Ş'ye yönelik manevi 
tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 15.000,00 TL manevi tazminatın 
07/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... ve 
... Tekstil San.ve Dış Tic. A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, 



hüküm davacı vekili ile davalı ... Tekstil Tic. A.Ş vekili tarafından temyiz 

edilmiştir. 
SONUÇ : Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda 
inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin 
temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekili ile davalı ... Tekstil Tic. 
A.Ş vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya 
uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,50 TL kalan 
onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 
988,75 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... Tekstil Tic. A.Ş.'den 
alınmasına, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.” şeklinde karar 
verilmiştir. 
 


