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cini$
Ferdi kaza sigortasr, sigorta hukukunun dtirt ana dah olan yangn, nakliyat, hayat vekaza dallan arasrnda tarih agrsrndan en yeni ve uygulama
agrsrndan da en kapsamh sayrlan sigorta tiiriidiir.
Ferdi kaza sigortasr iizellikle lg.yiizyrhn baqrnda endiistri ve teknolojiile meydana gelen kazalann doiurdu[u riskleri karqrlamak
geligmesi
nin
r*uctylr dolrnugtur. Ferdi kaza sigortasrmn uygulanmasrna ilk olarak Avrupa'da iizellikle ingiltere'de 1845 yrhnda demiryolu igletmesinin hizmete
girmesiyle baqlanmrg ve zamanla sanayi devrinin giinliik hayatta etkin haIe gelmesiyle geliqimi hrzlanmrqtrrl. 1848'de kurulan ve daha sonra commercial Union ile birleqen "Railway Passengers Insurance Company"i,
1850'de'Accidental Death Indemnity Company" izlemiqtir2'
Ulkemizde sigortacr5k uygulamasr gergek anlamda cumhuriyet dtineminde geligmeye baqlar. Sigorta kurumu cumhuriyetin kuruluqundan sonra
milli sigorta piyasasrmn devlet eliyle olugturulmasr yoluna gidilmesi politikasr neticesinde milli qirketlerin kurulup faaliyete gegmesiyle birlikte kendi do$al iqleyiqine kavugmuqtur. 1924 yrhnda Fransrz Urbain $irketinin katrhmryla Vtittisigorta $irketi; 1927 yrhnda ise Tiirkiye iq Bankasrmn tegviki ve ortakhpr ile Anadolu Sigorta $irketi kurulmuqtur. Bu siireg igerisinde
milli qirketler baqlangqta bugiin ytiriirliikte olan dan farkh olarak on iki
tehlike srmfr esasrna giire diizenlenmiq bulunan tarifeye binaen ferdi kaza
sigortasr akdetmeye ve polige diizenlemeye baqlamrqlardrr3. Ozellikle 1940
'rr" So'li yrllarda ferdi kaza sigortasr teminatr Halk, Anadolu, $ark, istanbul
*
1
2
3
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Umum Sigorta $irketi gibi mi[i sigorta qirketleri tarafrndan yangln, nakliyat ve hayat sigortalarr segenekleri ile birlikte sunulmuqtu#.
Grintimtizde insanlar sosyoekonomik agrdan refah seviyelerinin yiikselmesi ve sigorta kawamrmn bunu korumadaki etkinli[inin ve yararlarrmn
bilincine varmalarr neticesinde;kazalara karqr tedbir almak ve uiramlabilecek kayrplan en aza indirgemek aqrsrndan azami tinem arz eden ferdi kaza sigortasrna hak ettili deferi vererek her gegengtin artrq kaydeden bir sigorta dah haline getirmiqlerdir.
Sigorta hukukunun tinemli ve uygulamasr yaygn dallanndan biri olan
ferdi kaza sigortasr endtistriyel ve teknolojik geliqmelerin insan hayatrna getirdili rizikolann kapsamrmn geniqlifi ve geqitlilifli nedeniyle ihtiyag duyularak geliqtirilen bir kawamdrr. Giintimiizde teknolojik alandaki geliqmelerin
hrzla ivme kazanmasr ve bireylerin bunlardan yararlanmak suretiyle ulaqrm
segeneklerini arttrrmasr neticesinde sigorta hukuku agrsrndanriziko olarak
deperlendirilen kaza kawamr gtinliik hayattaki yerini almrgtrr. Bireylerin can
ve mallanna yrinelik kaza olarak tammlanan tehlikelere birlikte karqr koyma
fikri ferdi kaza sigortasr kawamrmn doSumuna yol agmrgtrr.Bir bireyin kaza
nedeniyle ulradrlr zarann, aynt kazaya maruz kalabilecek ve heniiz zarar
grirmemiq toplumun diler bireylerinin malvarhklanmn katrhmryla katlamlmasrm daha kolay bir hale getirilmesini amaglayan ferdi kaza sigortasr, giinliik hayatta geqitli qekil ve gtirriniimlerde kargrlaqrlabilecekpotansiyel kazalann sonuglanmn tizellikle iktisadi bahrmdan giderilmesine hizmet etmektedir.
it<i btihim qeklinde yaprlan qahgmamrzdasrrasryla;
ilk boltimde, ferdi kaza sigortasrmn rizikosu olan kaza kawamr ele ahnarak,kaza olarak kabul edilen ve edilmeyen fiiller sayrlmrq;ikinci biiltimde ise
Tiirk ficaret Kanunu ile Ferdi Kaza Sigortasr Polige Genel $artlannda diizenlenen ferdi kaza sigortasr teminatlan, kapsamr ve tiirleri ele ahnmrqtrr.
S 1. FERDi KNZASiGORTASINDARiZiKO
T.KAZAB,iZiXOSU
1. Tanrm
Ferdi kaza sigortasrnda rizikoyu teqkil eden kaza kawamr TIK'mn kazaya karqr sigorta krsmrnda tammlanmamrgtrr. Her ne kadar L334. madde
"laif'kenar baghkh olsa da mezkiir madde ferdi kaza sigortasrnrtammlamrq ancak bu tiir sigortasrmn esasrm teqkil eden rizikoyu yani kaza kawamrm aqrklamamrqtrrS.
4

ERERDi, Cemal If.: Sigortacilrfrmrzrn Tarihi, istanbul 1998 s.113.

5

Doktrinde BOZER; kaza kawamr kanun tarafrndan tanrmlanmadr$rndan siizleqmenin taraflanmn kaza kavramr iizerinde serbestge anlaqabilece!'ini ileri srirmektedir. BOZER,
All Sigorta Hukuku, Sigorta Endiistrisi - Sigorta Hukukunun Genel Prensipleri, Tazminat
Sigortasr ve Qeqitleri, Ankara 1965, s.373.
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Kaza hususunda kanuni bir tamm mevcut olmadr$ndan oncelikle giinli.ik dilde srkqa kullamlan kaza kelimesinin siizltik anlamrndan yola grkmak
yerinde olacaktrr.
Kaza genel olarak siizltiklerde can ve mal kaybrna yol agan ktitti olay
olarak agrklanmaktadrrG.
Tiirk Dil Kurumu sdzliigti ise kazayr "bir kimsenin eli ve arzusu olmadan meydana gelen zararh olgu" olarak tammlamaktadrr?.
Tiirk Hukuk Liigatr ise kazayr; "bir irade neticesi olmaksrzrn veya
umulmayan bir hadise dolayrsryla bir kimsenin veya bir qeyin arrzaveya zarara u$ramasr olarak tarif etmektedirs.
Ancakagrkgaanlaqrlaca!"rizerekazakavramrnrnetimolojikanlamrsigorta hukuku agrsrndanyeterli bulunmamaktadrr.
Her ne kadar kaza kavramr TTKtarafindan tammlanmamlD ve kazamn
etimolojik anlamr sigorta hukuku bakrmrndan tatmin edici olmasa da;
FKSPG$.m.2'de yaprlan tammlama sigorta hukuku anlamrnda kaza kavramr ile ne kastedilmek istendi[i agrkgaortaya koymaktadrr.
FKSPG$.m.2kazay; "ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortahnrn
iradesi drqrndatilmesi veya cismani bir bir atrzayamaflrz kalmasr" bigiminde tammlamrqtrr. FKSPG$.m.2'de yer alan bu tammlama aqaffryukarr Krta Avrupasr tilkelerinde kullanrlan poligelerdebulunan tanrmlarrn aynrsrdrrg.
FKSPG$.m.2'deyer alan diizenleme, kaza kavramrmn tammrna; kaza
olarak nitelendirilen olayrn iiltim veya sakathfrn do!'rudan do!"ruya ve baqh baqrna nedeni olduiu hususunun eklenmesi gerektigi ileri siiriilerek eleqtirilmiqtir Zira bedeni aruzayasebebiyet veren olayrn kazamn kendisi, bedeni anzamn kazamn neticesi oldufiunu ifade edilmiqtirro.
Ttirk hukuk doktrininde kaza kawamr geqitli yazatlatca tammlanmaktadrr. $6yle ki;
ATABEK kazayr; sigortahmn iradesi haricinde qedid ve nagihani ve harici bir tesir ile husule gelen bedeni bit zarar olarak tammlamaktadrrll.
6

ULA$, Igrl: Uygulamah Can Sigortasr Hukuku, Hayat ve Kiqisel Kaza Sigortalan, 2. Basr,
Ankara 2002, s.132,dn.2.

7 TiiRr{ DiL KrtRrlMU rUnr<gr sOzLiiK http://www.tdk.gov.tr
I tiinx rrUKtrK LUGATI,Ankara1998,s.194.
AKTAS, s. 99; tiQSEL, Hilmi: Ferdi Kaza Sigortalan Ders Notu 1998-1999,Ttirk Sigona
Enstitiisti VakfrYayrnlan, TSEV 33, Istanbul 1999 s. 12.
10 AKTA$, s.4b; NEYZi, Ali: Kaza Sigortalan Kaideleri ve Tatbikatr, istanbul 1964, s.54-55.
11 AIABEK, Regat: Sigorta Hukuku, istanbul 1950, s.397.
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BOZER kazayq drqandan, ani, qiddetli, birden ve gayri iradi bir tesirle
bedeni anzarnn meydana gelmesi bigiminde tammlamaktadrrl2.
DAMCI kazayr; sigortahrun iradesi harici vticudun tamamiyesini haleldAr eden ani ve tesadiifr hadiseler olarak tammlamaktadrrls.
KARAYALQIN kaza kawamrm mesuliyet hukuku ve sigorta hukuku
bakrmrndan ayn ayn tammlamaktadrr. Yazara gdre mesuliyet hukukunda
kaza; bir mahn veya qahsrn zarara uiramasrna sebep olan ve ilgili gahsrn
kasdi olmayan bir fiili veya tabiat, eqya yahut ilgili qahrs miistesna olmak
iizere insanlardan yani drg alemden gelen ani bir hadise olarak tammlamakta ve bu tammrn halk diline yerleqmig ve geniq anlamda kullamlan bir
kawamr ifade ettilini belirtmektedir. Yazar sigorta hukuku bakrmrndan
kazayr ATABEK tarafindan yaprlan tamma katrlmak suretiyle yapmaktadrr14.
Sigorta hukuku bakrmrndan ise kazayr sadecebedeni zarara sebep olan
drg hadiseler qeklinde tammlayarak mesuliyet hukukundaki tammrn aksine nispeten daha dar kapsamh bir kawamrn stiz konusu olduiunu ifade etmektedirls.
METEZADE'ye giire kaza kawamryla kastedilen ani ve harici bir olayrn
etkisiyle sigortahmn iradesi drgrnda iilmesi veya cismani bir anzaya maruz
kalmasrdrrl6.
NEYZI kazayr harici bir kuwetin ani ve arzu edilmeyen tesiri ile meydana gelen bedeni sakathklar olarak tammlamaktadrrlT.
Giiriildtfl{i iizere Tiirk hukuk doktrininde yaprlan tammlamalar esas
olarak aym ortak noktalan btinyesinde bulundurarak kazayr "insamn bedeni iizerinde drqandan ansrzrn qiddetli ve bilingsiz bir qekilde oluqan
olay nedeniyle meydana gelen aksakhk hali" olarak tanrmlayarak
FKSPG$.m.2'de yaprlan tammlamaya paralel ve uygun bir diizenleme getirmiqtirl8.

L2 Boz;ER,,1965, s.373.
13 DAilICI,, Adnan: Sigorta Hukuku Ders Notlan, 196?-1968istanbul, s.150.
14 KARAYALQIN, Yagar: Mesuliyet ve Sigorta Hukuku Bakrmrndan Baqhca iqletme Kazalan,Ankara 1960,s.18.
15 KARAYALQIN, s.17.
16 METEZADE, Zihni: Sigorta Rehberi, istanbul ficaret Odasr Yayrn no:1991/15, istanbul
1991,s.65.
r7 BozE]n,1965, s.373;NErzi, s.54-55.
18 ATABEK, s. 397; BOZER, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara 1981, s.26I-262; PEKiNER, Ka'
muran: Sigorta igletmecilild-Prensipleri-Hesap Biinyesi, istanbul 19?4, s.85-86.
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tammlandrKaza kawamrmn yabancr hukuk doktrinlerinde ne gekilde
[r hususunu inceleYecekolursak;
drqanAlman sigorta mevzuatrnd a kaza; sigortahmn viicudu iizerine
durusaphk
bedeninde,
olayrn,
gelen
bir
dan, bilingli olmaksrzrn ve anslzrn
tammlanmakolarak
getirmesi
bozacak qekilde bir aksakhk meydana
;;
tadrr19.
farkh qekilingiliz sigorta hukukunda kaza kawamr gegitli yazarlatca
lerde tammlanmrqtrr. $oYle ki;
Kazagetgekleqmesizatatauirayantarafrndanistenmemigveneden
olunmamr{ otuS'"ttitqt olay olarak tammlanmaktadrr20'
olan iingtiBir baqka taruma giire kaza; iiliim veya yaralanmaya neden
riilmeyen ve beklenmeyen olaydrrzl'
Sonolarakkazabilinmeyenbirnedendenveyabilinenbirnedeninalrve sonuqlaqrlmadrk etkisinden kaynaklanan, beklenmeyen, tingtirtilTeyen
tammlanmrgtrr22'
n tahmin edilemeyen tesadiifr olay olarak
karqrlaqTtirk doktrini ile yabancr doktrinlerde yaprlan tammlamalan
hukukunsigorta
trrdr$mrzda; Tiirk doitrinirrde yer alan tammlann Alman
giiriilmektedir2s'
getirdifi
diizenleme
p.".I"l
bir
yalirn
ve
da yaprlan tanma
yet alan tamm
Doktrinde yaprlan tammlamalar ve FKSPG$'m'2'de
kaynaklanmadan
doirultusun da kiza kawamr; "sigortalmn iradesinden
yahut stirekli veya geurri li" bigimde gergekleqenve sigortalmn tiliimiine
neden olan, beklenmeyen ve dngdriilemeyen zagici olarak yrt"L*".rna
rar verici drq etken" olarak tammlanabilir'
2. Unsurlarr
anlamrnda bir
Doktrinde yer alan bu tammlamalara giire can sigortasr
igermesi
olayrn
yol
agan
kazamn varh$ndan siiz edebilmek igin aksakh!'a
gereken bazr unsurlar bulunmaktadrr'
igin 6nTiirk hukuk doktrininde; bir kazamn varhsndan s6z edebilmek
iradesi drqrnda
celikle viicudun tamamrna yiinelik ani ve kazayauirayamn
ile bedeni h^aolay
denilen
kaza
bu
ve
bir tecaviiziin gergekleqmiqolmasrmn
edilmektedirza'
ifade
gerekti[i
sar arasrnda bir illiyet tag,rn n bulunmasrmn
7.Baskr,
19 KENDER, Rayegin: Ttirkiye'de Hususi Sigorta Hukuku (I), GtizdenGegirilmiq
s'86'
istanbul 200L,s.224; PEKINER,
20 COCI{EREL, H.A-L
: Insurance' London L954,s'99'
zL fvAII,fy, Hardy E.R.: Dictionary of Insurance Law, London 1981 s.1.
zz MORGAhI, T.'W.3portey's Law of Insurance, Eighth Edition, England 1933s'457'
23 PEKiNER, s.86.
24 DAMcr, s.151;TGRA.YALQTN's.18'
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Herhangi zarar verici bir olayrn kaza olarak nitelendirilebilmesi igin
igermesi gereken kurucu unsurlann neler oldufu hakkrnda yabancr hukuk
sistemlerinde ileri stirrilen g<iriiqleri ele alacak olursak;
Amerikan hukukunda; yaralanma veya cihim olaylanmn tamamen drqandan, qiddetli, tesadiifr ve diier biittin sebeplerden balrmsrz olarak gergekleqmesigerekti!.i ifade edilmektedir2s.
ingiliz hukukunda kazamn kurucu unsurlan olarak qiddetle drqarrdan
kaynaklanma, giiriiniir olma ve sigortahmn dikkatsizlili sayrlmaktadrr2G.
Zarar doiuran bir olayr can sigortasr hukuku bakrmrndan kaza olarak
nitelendirebilmek igin gereken Trirk hukuk doktrininde aranan unsurlar srrasryla qunlardrr;
A. Anilik
Bir kazamn varhfrndan siiz edebilmek igin rincelikle ferdi kaza sigortasr vasrtasryla korunulmak istenen rizikoyu teqkil eden olayrn ani bir bigimde ortaya grkmasr gerekir. Kazamn tammrnda yer alan anilik unsuru "bir
anda, bir anhk, bir saniyede" gibi dar anlamda anlaqrlmamah, "bir tek, krsa
devreli, siiresi dakik surette tayin ve tahdit edilebilen" qeklinde deSerlendirilmelidir2T . Kaza sayrlan olayrn ani bir qekilde meydana gelmesinden kasrt
bedeni zararrn krsa bir stire devam eden bir darbenin sonucu gergeklegmiq
olmasrdrr28.Kaza aniden, beklenmeyen bir bigimde meydana gelmelidir. Kazanrn ani olarak meydana gelmesi zaman balamrndan gok beklenilmez olmasr anlamrm tagrmaktadrr2g. insan bedeninin ugradrlr zarara krsa siiren
bu beklenmeyen olay neden olmahdrr. Orne$n yiiksek bir binamn balkon
korkuluf"undan yiiriime iddiasrnda bulunan bir kiqi bu deneme srrasrnda
aqaflryadriqersekaza her ne kadar aniden gergekleqmiqolsa da beklenilmezlik unsuru sriz konusu degildir. Zira iddianln esasr dtigme veya diigmeme
tizerine kuruludur. Bu nedenle bu olayr ferdi kaza sigortasr teminatr kapsamrna almak miimki.in defildir. Buna karqrhk teli kopan bir asansOrdekabinin'diiqmesi neticesinde bir kiqi riliir veya sakat kalrrsa, telin kopmaya baqlamasryla kabinin tamamen diiqmesi arasrnda en azrndan on dakikahk bir
zarr;.artgegsebile bu olay gok krsa siirede gergeklegmemeklebirlikte beklenilmezlik unsurunu igerdiiinden kaza kapsamrna girmektedir.
Anilik unsuru kazamn uzun bir stire igerisinde meydana gelmesini iinlemek amacryla tammda yer alan bir unsurdur. Kaza kavramrm hastahk
25 TAYLOR, Irwin M.: The Law of Insurance, SecodEdition, New York 1968s.44.
26 PRESTON, Sidney/COLh[VAUTL Raoul P: The Law of Insurance, SecondEdition, London 1961 s.308-309.
27 NEYzi, s.56.
28 B'ozEB,,1965, s.BZ4.
zg SnnCiCt, Erdolan: Ferdi Kaza, SD 19??,5.213, s.82 vd. s.82.
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kawamrndan ayrran en iinemli ozelti$ de insan bedeninde meydana gelen
zararlr- bu krsa siireli ve ani olarak nitelendirilen olaydan kaynaklanmasrdrr3o.
Yrlan veya baqka bir hayvamn rsrnp sokmasr, yiiksek bir yerden diiqme,
alrr bir qey kaldrrmaktan iitiirii adale kopmasr kazalarda anilik unsurunun
en tipik biqimde ortaya grktrg iirnekleridir'
Anilik unsuru bedeni zararrn meydana gelmesinde deiil, kaza sayrlan
olay bakrmrndan arandrfrndan ani bir qekilde meydana gelen olay neticesinde irusule gelen bedeni bir zarann da kendisini aniden gtistermesi gerekmemektedir. Kazamn neticesinin yanibizzat bedeni sakathgn ani veya tedricen meydana gelmesi iinemli delildir. Kimi zaman aniden gergekleqenve riyazikoyuieqkit eden olayrn neticesinde ortaya grkan bedeni zarar kendini
hal,r.q y"rpi gtisterebilir. FKSPG$'nin 3. maddesinde kaza olarak sayrlan
neticegelen
kazamn
meydana
bigimde
bir
ani
t"rien biii olan zehirlenme
sinde bedeni zarannda aniden defil bir siire sonra yavaq yavaq meydana
geldigi en tipik iirneklerdendir3l.
B. Drgarrdan ve $iddetli

Bir Etki

cismani zatarasebep olan olayrn can sigortasr agrslndankaza sayrlmagesr igin sigortahmn drqrndan ve ani qiddette bir etkiyle meydana gelmesi
rekir. Kazamn harici bir miicbir sebepten ileri gelmesi gerektipi ileri siirtilmektedir32. Beden iizerindeki drqandan gelen etki vurma gibi aktif veya
dtiqme gibi pasif nitelikte olabilir.
Kaza drqandan gelen bir olayrn neticesinde de$I de ferdi kaza sigortagerhsrmn qahsrndan, drnefin mevcut bir fiziksel bir bozuklu!-u nedeniyle
varhkazamn
geklegmiqsebu durumda ferdi kaza sigortasr kapsamrndabir
olarak kalp krizi gegiren
Srrdan bahsedilemez. Bu durumun en tipik iirnefli
gebir qofiirtin o srrada kaza yapmasmr veya bir kimsenin beyin kanamasr
girerek kayrktan diiqiip bo[ulmasrm verebiliriz'
ingiliz poligelerinde kazamn drqa'dan kaynaklanmasr unsurunun yam
srra gtizle gtirtitti" olmasr qartr aranmasrna rafrnen bizim polige genel qartlanmrzda g<izlegiiriilebilme unsurunun varhfr kazamn meydana gelmesinde ay'ca qlrt ko'ulmamrqtrr. FKSPG$ etkinin drqarrdan gelmesini qart koqmakla birlikte kazamn neden olduiu zaralnda mutlaka drqarrdan giiriilebilir nitelikte olmasr qartrm aramamrstrr'
Biiylece zehirli gaz teneffiisii, ilag yerine hataen zehirli bir madde igmek
ile drqandan gelen bir etsibi drj kaynakh ancak grizle giirrilemeyen olaylar
3 0 BOZER, 198L, 262,BOZER, 1965, s.374; ULA$' s'170'
3 1 DAMCI, s.151.
3 2 DAMCI, s.15f .
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kiyle ig organlarda meydana gelen ig kanama ve sinir krizi gibi anzalar da
kaza olarak kabul edilerek ferdi kaza sigortasrmn kapsamrna ahnmrq, bunun neticesinde de ingiliz hukukundaki uygulamadan daha yerinde bir dtizenleme getirilmiqtirss.
Kazamn drgandan giddetli bir etkiyle gergekleqmesindenmaksat cismani
zararLr drgandan gelen bir zorlu kuwet neticesinde vukuu bulmasrdrrga.
ingiliz ferdi kaza sigortasr poligeleri genel gartlarrnda yer alan kaza tammrnda qiddet unsuru ile kastedilen ferdin kaza ile kendi iradesi drgrndan
ani bir etkiyle karqrlaqmasrdrr. Zira kazalann daima bir kiipek tarafrndan
rsrnlmak bigiminde qiddet unsuru igererek gergekleqmedi['ini belirtmektedirler. Gergekten de giddet kavramrmn iginde daima anilik unsuru bulunmasrna ra["men aniden ortaya grkan olaylarda daima qiddet hali varolmayabilir. Bu nedenle kaza kawamrnln tammlanmasrnda sadeceanilik unsuruyla yetinilmiq olunmasrnda yarar vardrr; aksi halde giddet unsurunun katr
bir bigimde aranmasr neticesinde ani gaz yayrlmasrndan, kasti olmayarak
ilag yerine zehirli bir madde igmekten kaynaklanan hastahk ve iiliim halleri teminat drqr brrakrlacaktrrSs.
$iddet unsuru anilik unsurunun yanr srra kazayr hastahktan ayrran bir
baqka dnemli husustursG. Zfta hastahklara neden olan mikroplarda insan
viicuduna her ne kadar drqandan gelerek ig ve drq organlara zarar veriyor
olsa da mikroplarrn vticuda giriqi srrasrnda giddet unsuru siiz konusu olmadr[rndan ve hastahk insan biinyesinin dahilinde oluqan patolojik bir hal oldupundansT mikroplarrn yol agtrflr zararlart kaza olarak de['erlendirmek
miimkiin olmayacak sadecebir hastahfrn varhfrndan siiz edilecektir. Ancak
drqandan qiddetle gelen bir kuwetin neticesinde dahilen veya haricen bir
uzvi sakathfln meydana gelmesi halinde kazadan bahsedilebilirs8.
C. Sigortahmn

iradesi Drgrnda Gergeklegme

Kazamn ve bunun yol agtrlr bedeni sakathklann meydana geliqinde insamn iradesi kesinlikle yer almamahdrr. Kiqinin kendi iradesi ve arzusu ile,
bilingli olarak bedenine zarar vermesi hali kaza olarak kabul edilemez. Ancak kazalann btiyiik goiunluiunun kiqinin dikkatsizli[i ve ihmalinden doiduiu gerge[i karqrsrnda aflrr hata haricinde ihmal ve tedbirsizlik neticesinde
gergekleqenolaylar da kaza olarak kabul edilmektedirse. Buna karqrhk kiqi
33
34
35
36
37
38
3e

AKTA$, s. 4g;r{ARAtrALQrN,s.44;iiqsnr,, s.13.
I{ARAYALqIN, s. 18.
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uLAg, s.171.
BozER, 1g6b,s.B?4;
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tarafrndan kendinde bedenselzararlar yaratmaya yiinelik bilingli dawamqlan rizikonun kasten gergekleqtirilmesi hali olarak kabul edilerek ferdi kaza sigortasr teminatr drqrndabrralolmaktadrr. intihar, dtiello ve organlann bilerek
sakatlanmasr gibi durumlarda zarar kasten verildi[inden bir kazamn varhflrndan siiz etmek mtimkiin de!'ildir. Kazamn oluqumunda insan iradesinin
bulunmamasr unsurunun aranmamaslrun nedeni kasdi hareketlerin tinlenmesinin amaglanmasrdrr.Zira, zarar verici bir olayrn kaza olarak kabul edilmesinde anilik ve haricilik unsurlanmn yaru srra sigortahmn iradesinin bulunmamasrmn gart kogulmasrmn temelinde kiqinin iradesiyle meydana gelen
ancak aJrruzamanda ani ve harici kazalann varh[r yatmaktadrr. Yangn, deprem veya benzeri bir olayda camm kurtarma gibi bir zantret hali olmaksrzrn
binadan aqa[n atlamayr insamn iradesiyle gerqeklegtirdili aym zamanda anilik ve haricilik unsurlanm igeren kaza hallerine ijrnek olarak verebiliriz.
Kazamn insan iradesi drqrnda geliqmesi unsurunun varh$na raimen
kazamn insan iradesiyle gergekleqtirilip de istisnaen kaza sigortasrmn sa[ladrlr teminatm kapsamrna dahil edilen haller de bulunmaktadrr. insan iradesinden kaynaklanan kazalann teminat kapsamrnda deferlendirilmesinde
esas ahnan kriter, kazaya yol agan olayda kiqinin kagrmlmaz bir tehlikeyle
karqr kargrya kalmasr ve bu tehlikeden kurtulabilmek igin baqka bir segenelinin mevcut olmamasrdrr.
Yukanda verdi[,imiz iirnekte de belirtildiff. iizere, yangrn tehlikesine maruz kalan kiqinin ciddi anlamda bir zararethaliyle karqr karqr olmasr nedeniyIe camru kurtarmak igin binamn penceresindenaqa$ya atlamasr veya freni
patlamrq bir arabadan drgan atlamasr veya boiulmakta olan birini kurtarmak
igin denize dalmasr her ne kadar insam iradesiyle gerqeklegtirilmig olaylar oIsa da anilik ve haricilik unsurlanmn varhs ve en tinemlisi baqka y<indehareket etme imkAmm ortadan kaldrran bir zaruret halinin bulunmasr bu gibi
olaylann kaza olarak deferlendirilip teminat kapsamrna dahil edilmesine neden olmaktadrr. FKSPG$.m.5/d bendi de bu hususa yrinelik getirdiii dtizenleme ile tehlikede bulunan qahrs ve mallan kurtarmak amacryla sigortahmn
kendisini bile bile tehlikeye atmasr durumunda meydana gelecekkazamn iradi olmasrna ra$men teminata dahil olacalrm ifade etmiqtir.
O. Ottim Veya CismaniZarar
insamn iradesi ve bilingli hareketi drqrnda ani ve qiddetli olarak geliqen
olay o insamn viicut biitiinlti!'tine ytinelik ve bedeni bir zarar dofurucu nitelikte bir tecaviiz oldu[u takdirde bir kazamn varhlrndan siiz edilebilir.
Kaza sayrlan olayrn insan bedenine zarar vermesinden kasrt; sigortah kiqinin saihk durumunun bozulmasr, bedeni hareketlerinin azalmasr veya tamamen zail olmasrdrlo. Bedeni sakathk sa!'h[rn organik olarak bozulmasr,

40 BozER,, 196b,s.g7g.
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uzvi faaliyetlerinin zayrflamasr ya da tamamen yok olmasr demektiral. insan bedenindeki zarar olayr gegici veya kahcr sakathk veya iiltirn ve hastahk halleri olarak kargrmrza grkabilir.
Gergekleqen kazamn iiliim veya herhangi bir cismani zarara neden olmasr unsurunun aranmasrnn temelinde do!'al nedenlerden kaynaklanan
hastahk hallerinin kaza kawamrndan ayrrt edilmesi saiki yatmaktadrr. Zira ferdi kaza sigortasr poliqesi sadecekaza hallerini teminat altrna almayr
amaglamaktadrr.
Yargrtay 1L. HD; 28.06.1996tarih, E.1996/3239,K.I996/4799 sayrh karannda;
"Ecel kawamr terminoloji yiintinden bir trp bilimi kavr.amr olmayrp, dini bir kawamdrr.......Trp biliminde ecel ile iihim kavramrna yer verilmeyip,
iiliim olayr do!'al ve zorlamah riliim olarak ikiye ayrrlmrqtrr.......Doial <iltim,
vadesi gelmiq, belli bir iimrti yaqamrq kigilerde herhangi bir hastahk olmadan meydana gelen iiltim halidir......Zorlamah riltm; normal Ohim zamam
gelmeden herhangi bir sebep etkisi ile bir kiginin dlmesi hali olarak tammlanmaktadrr. Bu tiir 6liim kaza sebebiyle oluqan iihimti de kapsamaktadrr....
Bu agrklamalar karqrsrnda sigorta poligesinde yer alan ecel ile iiliim
kavramrndan, trp biliminde yer alan doial rihim kavramr ile eqanlamh olarak kullamlmak amacryla sigortacrhk uygulamasrnda kullamldrlr sonucu
ortaya grkmaktadrr. Zira sigorta poligesinde kaza ile oluqacak rihim, ecel ile
oluqacak tiliimden farkh bir riziko qekli olarak kabul edilmiqtir.
Kazaile iiltim halinin ise sigorta poligesi genel qartlannrn 2. maddesinde deginildipi iizere ani ve harici bir drq etkinin sebep oldufu iiliim hali olduiu tartrqmasrzdrr". demek suretiyle kazamn sebep olabileceii zararh sonucuna ve meydana gelen 6liim olayrmn ferdi kaza sigortasr teminatr kapsamrnda deferlendirilebilmesi igin gereken unsurlanna deiinmektedir+2.
Yabancr iilkelerde qok neticesinde ortaya grkan sinirsel ve psikolojik bozukluklar ferdi kaza sigortasr teminatr drqrnda tutulmaktadrr43. Buna karqrlrk modern adli trp cismani zarart geniq yorumlayarak kaza neticesinde
meydana gelen ve gahqmayr engelleyecek derecede ciddi olan psikolojik bozukluklan da teminat kapsamrna almaktadrr44.
Organik bir sebebedayanan sinir bozukluklanmn kaza kavramrna dahil edilmesi gerekmektedir4s.
41 NEYzi, s.bs.
42 ULA$, s.L72-L78.
43 ArmAg, s. 44, dn.b; iiesEl,,
".t+.
44 AKTA$, s.44,dn.6.
45 B'OZE,P-,1965, s.373.; FARNER, Ilans / VILLANOVA, J6rome: Uassurance Contre Les
Accidentset La Responsibilit6Civile,5. Edition, Lausanne 1972,s.9.
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Sinir bozukluklanmn sinirlerdeki organik anzalardan ileri gelmek kaydr ile
bedeni sakathk olarak kabul edilecekken, korku ve telaq gibi tamamen ruhi kaynakh sinir bozukluklanm ise bedeni anza olarak addetmek miimkiin de[ildirao.
Cismani zarar goiunlukla beden iizerinde husule gelen anza, bir cismin
etkisi ile adale yrrtrlmasr, pargalanmasr, kemi[in lunlmasr, yaramn agrlmasr
bigiminde meydana gelir. Bu gekilde gergekleqenbir cismani zaraYrnvarh$nr tespit etmenin kolayhEr karqrsrnda gaz lle zehirlenme, boiulma, soiuktan
donma, giineq garpmasr, ig kanama gibi sigortahmn bedeninde bir zatat do'
Suran ama varh$mn drqandan tespiti gok zor olan haller de bulunmaktadrr'
Bu gibi dummlar her ne kadar bir kemik krnlmasr, bticek sokmasr, k<ipek
rslrmasr gibi kaza olarak kabul edilen ve drqandan gdzlemlenmesi kolayca
mtimkiin olan olaylar olmasa da organlann faaliyetlerini krsmen veya tamamen sekteye uirattrpr igin cismani zararolarak telakki edilerek ferdi kaza sigortasr kapsamrna ahnmaktadrr4?.Bu ba!'lamda cismani zararrnmutlaka drqandan grirtilebilir nitelikte olmak zorunda olmadrlr sonucuna vanlmaktadrr. Ornelin, kafaya gelen qiddetli bir darbe drqanda grizle gflrtiliir bir iz brrakmamasrna raimen beyinde kanamaya veya ciddi bir hasara yol agabilir,
aym qekilde kann b<ilgesineydnelmiq bir darbe drqanda belli belirsiz bir iz brrakmakla beraber mideyi eiddi bir bigimde zedelemig olabilir. Ornek verilen
durumlar gdzle giiriili.ir nitelikte olmasa da cismani zarara neden olmalarr
nedeniyle kaza olarak kabul edilir ve teminat kapsamrna dahil edilir.
Bedeni zararlardan hangilerinin kaza sigortasryla karqrlanacafr hususunda tartrqrlan bir baqka noktada viicudun suni bir parqasrmn zarara u$ramasr halinde teminattan yararlamp yararlanamayacaSdrr.
Viicudun suni bir pargasrmn zararauiramasr da maddi bir zarar teqkil
etmekte ve stiz konusu suni pargamn viicuda srkr surette baflanmrq olmasr
halinde ona yOnelik bir zarann da sigorbamn kapsamrna dahil olmasr gerekmektedira8. Zira vticudun takma bir krsmrnrn hasar uframasr da bir mal zararr olarak telakki edilir. Ancak bazr hallerde hal ve qartlarrn icabrna gtire
ve bilhassa suni krsmrn viicuda srkr surette baph bulunmasr durumunda
belli bir miktar tazminat tidenebili#e.
E. Fiil ile CismaniZararArasrnda

llliyet

Ba[r

Sigortacrmn tazminat tideme yiiktimltiliipiintin siiz konusu olabilmesi
igin kaza ile sigortahmn bedeninde meydana gelen zarar arasrnda bir illiyet
ba$r bulunmahdrrso.
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illiyet ba[nmn varhsm kabul edebilmek igin kazamn sigortahmn iiliimiine veya bedeninde ve saihk durumunda gahqmasrm engelleyen aksak[klara neden olmasr gerekmektedir. Beklenmedipi halde gergekleqen ve
iiliim veya sakatlanmaya yol agan kaza bu sonucun yalnn sebebi olmahdrrsl.
illiyet baprmn tespiti her zaman kolay olmayabilir. Bedendeki zararrn
oluqumunda kazadan baqka unsurlarda etkili olmuq olabilir. Bunun en tipik
iirnepi iinceden yakalamlmrg olunan bir hastahfnn varh$drr. Bu gibi durumlarda zararLrr kaza neticesinde gergekleqti$ni yani aralanndaki illiyet
ba$mn varhsm belirlemek oldukga gtigtiir.
orneiin sigortah kaza tincesi frtrk olduf"u halde gok bariz qekilde ortaya grkmamrg oldulundan farkrnda olmayabilir. Kaza fitrfrn ortaya grkmasrna ve sadecefitrk halinden dolayr sigortahmn bir cismani zarara u['ramasrna sebep olursa bu cismani zararr kazaya ba!'lamak doiru olmaz. Qiilnkii
biinyede fitrk hali olmasaydr aym kaza sigortahda herhangi bir cismani zarara neden olmayacaktrr. Cismani zarar bir hastahk olan frtrktan kaynaklanmrqtrr. Bu nedenle kaza ile cismani zarar araslnda tam bir illiyet bafr
bulunmamaktadrr. Buna karqrhk baqlangrgta sigortahmn biinyesi safhkh
olmasrna rapmen kaza neticesinde fitrk ortaya grkmrqsa bunu hastahk olarak depil kazamn neden oldupu bir cismani zarar olarak kabul etmek gerekir. Bu durumda kaza ile cismani zarar arasrnda illiyet balrnn varh[rndan
stiz etmek mtimkiindtir.
Bu hususta bir baqka iirnek verecek olursak;
Kazayrmiiteakip ciddi bir ameliyat gerekse ve sigortah bu ameliyat srrasrnda anestezi nedeniyle tilse, kaza hali devam etti$nden ameliyata ra[men bir kesilme hali siiz konusu olmadr[rndankaza ile iiltim arasrnda illiyet bafln olduiu kesindir. Buna karqrhk kazada sigortah aya$m krrsa ve
kaldrnldrfr hastanede baqka bir hastadan mikrop kapma suretiyle mikrobik
bir hastahktan 6lse iiliim doirudan do$ruya ve baqh bagrna kazadan deiil
mikrobik hastahktan olmuqtur. Bu nedenle kaza ile iiliim arasrnda bir illi
yet balr bulunmamaktadrr.
Kaza ile meydana gelen zarann arasrnda illiyet baSmn bulundu$unu
ispat yiikii sigortahya ait bulunmaktadrr.
II. KAZASAYII,AN SOMUT IIALLER
Kazakawamrmn gtinltik hayattaki gok geniq anlamr, ferdi kaza sigortalannda kaza olup olmadrklan tartrqmah bazr durumlara agrkhk getirmek
amacryla polige genel qartlannda kaza sayrlan ve sayrlmayan haller srmflandrrmasr iginde iizellik gristeren bazr ihtimallerin ele ahnmasrm zorunlu
krlmaktadrr.
51 NEYzi, s.bg.
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FKSPG$ bu zorunluluktan hareketle iincelikle 3. maddesinde de hangi
hallerin kaza sayrlacafr hususunu diizenlemektedir. $iiphesiz siiz konusu
maddede kaza olarak sayrlan hallerin ortak iizellip'i doktrinde tingtiriilen ve
yukanda srrasryla agrklanan unsurlan igeriyor olmalandrr.
FKSPG$.m.3'de diirt bent halindekaza olarak sayrlan haller qunlardrr;
a. Birdenbire ve beklenilmeyen bir qekilde intigar eden gazlarrn teneffiisiinden,
b. Yamklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmasr ve kopmasrndan,
c. Yrlan ve haqerat sokmasr neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
d. Isrnlma neticesinde meydana gelen kuduzdan miitevellit vefat hali
veya cismani arrzalardrr.
ULA$; FKSPG$'nin 3. maddesinde kaza olarak sayrlan bu hallerin srmrlayrcr olarak kabul edilmemesi, sayrlanlar drqrnda oluqan ve genel tamm
iginde kalan hallerinde kaza kapsamrnda kabul edilmesi gerektipini ileri
siirmektedirs2.
Kanaatimce FKSPG$.m.3'te belirlenen kaza hallerini srmrlayrcr olarak
kabul ederek bunlann drqrnda kalan halleri kaza olarak telakki etmemek
bir noktada yerinde olmayacaktrr. $iiyle ki; genel gartlann 2. maddesinde
yaprlan genel kaza kawamrna uyan ve zarar verici herhangi bir olayr kaza
olarak kabul etmeye neden olan unsurlan igeren ancak 3. maddede kaza
olarak qdr zikredilmemig olaylarla kargrlaqrlmasr miimktindiir. Bu durumda
genel tamma uyan ve kaza kavramrmn unsurlanm banndrran ancak genel
qartlarda kaza olarak sayrlmamrg difer hallerinde kaza olarak kabul edilmesi FKSPG$ kapsamrnda deferlendirilmesi gerektifiinin daha yerinde bir
yaklaqrm olaca$ diiqiincesiyle ULA$'la aym kanaati paylagmaktayrm.
III. KAZA SAYILMAYAN IIALLER
3. maddesinde hangi hallerin kaza olarak kabul edilecep'ini diizenleyen
FKSPG$ bu maddenin hemen ardrndan 4. maddesinde de hangi hallerin kaza sayrlamayacafr.m ifade ederek zarar do!.urucu bir olayrn kaza olup olmadrfl ve sigorta teminatrmn kapsamrna girip girmediii hususunda bir tartrqmaya yer vermeyecek kadar agrk ve yahn bir diizenleme getirmektedir.
FKSPG$ trpln di!'er polige genel qartlan gibi iince sigortamn kapsamrm
sonra aksi sdzleqmeylekararlaqtrnlabilen rizikolan daha sonrada mutlak istisnalan agrklarken bunun yamn srra 4.maddedekaza sayrlmayan halleri aynca
diizenlemek suretiyle bir anlamda mutlak istisnalan geniqletmigolmaktadrr5s.
52 ULAS, s.182.
53 ACiNAhI, Hilmi: Sigortaya Giriq, istanbul 1998, s. 110.
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FKSPG$.m.4'te sayrlan kaza sayrlmayan haller qunlardrr;

a. IIer nevi hastahklarla bunlann neticelerinin
ve narazi bir
halin tevlit ettifi vefat hali veya cismani artzalar: Bu istisna ferdi kaza sigortasr poligesi ile hastahk sigortasr poligesini birbirinden ayrran en
<inemli farktrr. Bu nedenle btiyle iinemli bir hususun mutlak surette himaye
drqr kalan hallerden biri olarak diizenlenmesi daha dopru bir yaklaqrm olacaktrr.
b. Sigortanrn gtimultine giren bir kaza neticesinde vukua gelmedi$i takdirde, suhunetin, donma, giineg garpmasr ve korfestion gibi
tesirlerinin tevlit etti!.i vefat hali veya cismani anzalar: Donma, giineq garpmasr ve konjestion gibi tesirlerden meydana gelen tiliim veya cismani zarann do!'rudan doiruya bir kaza sonucunda olmadr[-r husususun ispatr gok zordur ve bu ispat yriktimldliifii sigortacrya aittir. isvigre poligesinden
aynen aktanlmrq olan bu son derece kangrk ve sigortacr agrsrndan iginden
grkrlmasr zor duruma poligede yer verilmiq olmasrmn sigortacr lehinde bir
durum yaratmadrpr aksine teminatrn gok srnrrh olarak verildi[i yolunda bir
tedirginlik yarattrpr agrkgaortadadrrs4.
c. Herhangi akil ve ruh hAleti ile olursa olsun intihann ve intihara tegebbiistin tevlit ettipi vefat hali veya cismani arrzalar: intihar
veya intihara teqebbiis kesin istisnalar arasrnda yer almasr gereken bir halken kaza sayrlmayan haller arasrnda diizenlenmigtir. Oysa ingiliz poligelerinde her tiirlti intihar ve intihara teqebbris hali sonucunda meydana gelen
iiltim ve cismani zararnt teminat drqr olduSu kesin olarak ifade edilmiqtirss.
intihar konusunda iinemli olan husus ispatrndaki gtigliiktiir. intihar
olayrmn ispatr sigortacrya aittir.
d. AgikAr sarhoglufun, sigortanrn giimuliine giren bir kazanrn
icap ettirmedi$i
ahvalde uyugturucu madde kullanmanrn, ilag ve
zararl; madde almanrn tevlit ettifi vefat hali veya cismani arrzalar56: Frkradaki ilag ve zararlt madde almamn do["uraca!,rdltm veya cismani zarardan maksat, bunlann kiitii ve zararh netice doiuracafrm bile bile
alrnmasrdrr. Hataen ahnan bir ilag veya zararh maddeden kaynaklanan
dltim veya cismani zararlatr himaye drqr saymamak gerekir.
e. Sigortanrn gtimuliine giren bir kazanrn icap ettirmedi$i cerrahi miidahalenin (ameliyatrn) ve her tiirlii gua tatbikinin tevlit ettifi vefat hali veya cismani anzalar: Bu frkrada yer alan diizenlemenin

54 Ar{TA$, s.66.
55 Ar{TA$, s.66.
56 Y.11.HD, 25.L2.1996T, 1996/6398-91?6sayrh karannda; "rizikonun srrf aEikar sarhoqluk
sebebiyle oluqmasr halinde genel aqrtlar gerefince teminat drqrnda kalacaf,rna" htikmetmiqtir. ULA$, s.182-183.
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de mutlak surette himaye drqr kalan hallerden biri olarak telakki edilerek
FKSPG$.m.5'e dahil edilmesi daha yerinde olabilirdi.

rv. FKspc$ ir,n nimayn DISrBrRAr(rr,aNnizixor"An
FKSPG$, 2. maddesinde bu tiir sigortamn rizikosunun teqkil eden kaza
kawamr tammlandrktan sonra olasr bir kawam karmaqasrm tinlemek amacryla 3. maddesindebu tamm uyannca kaza sayrlan halleri ve 4. maddesindeise
kaza sayrlmayan halleri tek tek belirtmektedir. Ancak FKSPG$ bu dtizenleme
ile yetinmeyerek higbir surette ferdi kaza sigortasr sdzleqmesinekonu edilemeyecekhususlarr 5. maddedeve aksine bir dtizenleme olmadr[r takdirde ferdi kaza sigortasr srizleqmesiyaprlabilecek rizikolan 6. madde de saymaktadrr.
FKSPG$.m.5 ve 6'mn kapsamlannda 10.12.1999tarihinden itibaren
gegerli olmak tizere; Miisteqarhk tarafrndan 09.12.1999tarihinde dnemli
bir deliqiklik yaprlmrqtrr. Bu degiqiklik tjncesinde ferdi kaza sigortasrmn
mutlak istisnalarrnr diizenleyen 5. maddenin (e) frkrasrnda deprem, yanarda! piiskiirmesi ve heyelan mutlak surette teminat drgr kalan rizikolar olarak diizenlenmekteyken; yaprlan deliqiklikle bu rizikolar ferdi kaza sigortasrmn mutlak istisnalarr olmaktan grkartrhp 6. madde kapsamrna ahnmrq
ve siizleqmedebelirtilmek kaydryla teminat altrna ahnmalarr saElanmrqtrr.
1. Mutlak

Surette Himaye Drgr Kalan Rizikolar

FKSPG$.m.5 ferdi kaza sigortasr siizleqmesinin mutlak istisnalarrm
diizenlemektedir. Bu madde de sayrlan olaylar neticesinde meydana gelen
iiltim ve bedeni zararlar ferdi kaza sigortasrmn sunduiu himayenin kapsamr drqrnda kalmaktadrr. Bu nedenle S.madde de sayrlan bu haller ferdi kaza sigortasrndan muafiyet halleridir.
FKSPG$.m.5 uyannca aqagrdaki haller sigortadan harigtir;
A. Harp ve harp mahiyetindeki
harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan dolan ig kargaqahklar: Bu rizikolar katostrofik nitelikleri sebebiyle en baqtan beri biittin tilkelerde ferdi kaza sigortalarrmn
en baqta gelen istisnalarr olmugtur. Ulkelerin biiyiik goiunlupunda silah altrnda bulunanmwazzaf veya yedek ordu mensuplan ferdi kaza sigortasr himayesi drqrnda tutulmaktadrr.
B. Grevlere, lokavt edilmiE iggi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara igtirak: Bu istisna, sigortacrlann mtimkii'n mertebe poligede az sayrda istisna hiikmiine yer verme qabalarr sonucunda tam istihdam
seviyesine eriqmiq ve buna paralel olarak sigortacrhlr da geliqmiq olan tilkelerde uygulanan ferdi kaza sigortasr poligelerinde yer almamaktadrr. Nitekim bizim FKSPG$ ye kaynakhk etmiq isviqre poligelerinin bugtinkii metninde bu istisna bulunmamaktadrr5T.
57 AKTA$, s. 62.
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Aynca kanuni birer eylem olan grev ve lokavt eylemlerine katrlma haIinin kesin istisnalar arasrnda sayrlmrq olmasr da yerinde bir diizenleme delildir. FKSPG$ diizenlenirken kanunla tamnmamrq olan grev ve lokavt hareketlerinin giiniimiizde kanuni birer eylem olmasr karqrsrnda FKSPG$'de
hala eski diizenlemeye gtire grev ve lokavtrn kesin istisna hali olarak sayrlmasrm dolru bulmamaktayrz.
Bu istisnaya yiinelik son eleqtirimiz; bu frkradaki "halk hareketleri" ifadesinin ilk frkrada; "kavgalara igtirak'deyiminin ise bundan sonraki frkrada yer almasrmn daha yerinde bir diizenleme olacafi hususudur.
C. Ciirfim ve cinayet iglemek veya bunlara teEebbtis: Ciirtim ve cinayet halleri TTK.m.1277'ye giire zaten sigorta edilebilir nitelikte defildir. Zira kanunla yasaklanmrq ve ahlaka aykrn friller sigorta edilemez.Ciiriim ve cinayet iqlemek veya bunlara teqebbiisetmek kanuna ve ahlaka aylan eylemler
olduiunan esasenhimaye drqrdrr ve higbir qekilde himayenin kapsamrna dahil edilemezler.Ancak burada ciirtim ve cinayetlere iqtirakin dofrudan dolruya olmasr qarttrr. Ornelin ciirriim ve cinayeti iinlemek amacryla araya giren
kimsenin yaralamp veya dlmesi polige teminatr drqr bir durum depildir.
Burada iinemli olan bir baqka hususta sigortahmn bizzat bu frilleri iqlemiq olmasrdrr.
D. Tehlikede bulunan eghas ve mallan kurtarmak hali miistesna,
sigortafumn kendisini bile bile a$r tehlikeye maruz brrakacak hareketlerde bulunmasr: ilk fikrada yer alan savaq istisnasr gibi bu istisna da
iilkemizde ve dif'er iilkelerde uygulanan bir kesin istisna halidir. Bu istisnarun en iinemli unsuru; zorunlu bir durum siiz konusu depilken sigortahmn tehlikeye bilerek yani iradesi ile atrlmasrdrr.Bu baf'Iamda teh]ikeden maksat makul bir insamn yaprlmasr halinde netice doiuracafrm kestirebilece[i hallerdir.
Zantret sdz konusu de[ilken tehlikeye atrlmak ne kaza rizikosunun ne de
TTK.m. 1263'dediizenlenen sigorta kawamrmn kapsamrna girmemektedir.
Ancak sigortahmn daha tehlikeli bir durumdan kurtulmak igin daha az
tehlikeli bir baqka tehlikeye baq vurmasr ise teminat kapsamrna girmektedir. Zfta burada zaruret siiz konusudur.
Ornefin sigortah carum kurtarmak igin yanan bir binanrn penceresinde atlarsa ortada bir zaruret hali oldu!'undan polige bu atlama eyleminin sonuglanm himaye eder; ancak sigortah yanan binaya igerde kalan canlan veya mallarr kurtarmamn drqrnda kalan herhangi bir sebeple girerse bu girigin neticelerini polige temin etmez.
E. Seylap: Bu do['al afet katastrofrk sonuglar do!'urabileceli igin himaye drqr brrakrlmrqtrr. ingiliz poligelerinde seylap himaye drqr brralalmamrqtrr. Bu diizenlemenin nedeni; Ingiltere'de hig seylap afetinin giir0lmemesi
veya gtirtilenlerin de katastrofik bir sonuq dofurmamasrdrrs8.
58 Ar{TA$, s.G4.
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F. Niikleer rizikolar:
Niikleer rizikolar tartrgma kabul etmez katastrofik mahiyetleri nedeniyle Ttirk ve isvigre ferdi kaza poligelerinin kesin istisnalarr arasrnda yer alrrken bu husus ingiliz poligelerinde bir istisna htikmti olarak dtizenlenmemigtirse.
G. 3713 sayrh Tbriirle Mticadale Kanunu'nda
lemleri ve buna balh sabotajlara katrlmak:

belirtilen

teriir ey-

Suda boflulmalar sigortamn kapsamrna giren bir kaza neticesinde gergekleqmediEitakdirde sigortadan harigtir.
Yabancr hukuk sistemlerinde FKSPG$'de mutlak surette himaye drqr
kalan rizikolara iliqkin diizenlemeleri inceleyecek olursak;
Amerikan ferdi kaza sigortasr poligesinin genel qartlannda mutlak surette himaye drqr brrakrlan rizikolar qunlardrr;
- Bir kazamn sebep olduiu yara ve kesiklerin neticesi olan enfeksiyonlar harig her tiirlii hastahk ve erifeksiyonlar,
- Harp ve harp halinden veya sigortahmn harpte bulunan bir tilkenin
kara ve deniz kuwetleri hizmetinde bulunduSu srrada,
- Bilingli veya bilingsiz intihar veya intihara tegebbtisten,
- Hava seyahatlerinden ileri gelen,
- Trbbi ve cerrahi miidahalelerden ileri gelen tiliim ve sakatlanmalardrr.
ingiliz ferdi kaza sigortasr poligesi genel qartlannda mutlak surette himaye drgr kalan rizikolar ise;
- Harp, iqgal, harici diiqman harekatr, mtisademeler, dahili sivil harp,
ayaklanma ve ihtilalden,
- Bilingli veya bilingsiz intihar veya intihara teqebbiisten,
- Dtizenli hatlarda gahqan ve bir hava nakliyatr kurulugunun iqlettili
ugaklarda biletli yolcu srfatryla seyahatler drqrnda her nevi hava seyahatlerinde bulunmak, bunlara binmek, bunlardan inmek ve dtiqmekten,
- I&q sporlarrna iqtirak, futbol, buz hokeyi, polo, avcrhk veya dapcrhk,
motorsiklete binmek veya ayakla yaprlan harig her nevi koguldan kaynaklanan iiliim ve sakatlanma halleridir60.
FKSPG$'de dtizenlenen sigortamn mutlak istisnalanna iliqkin tinem
arz eden bir durum siiz konusudur. Bu durum FKSPG$'de himaye kapsamrna dahil edilen rizikolann ve bunlann srmrlandrnlmalan ile ilgili agrklamalann mahkemeler tarafindan vorumlanmasr hususudur.
5e Ar{TA$, s.6b.
60 NEYzi, s.65-66.
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Bu meseleye iliqkin vanlan sonuglar ve benimsenen kurallar gu qekilde
tizetlenebilir;
- Esas ilke sigortahmn korunmasrdrr. Sigortacrmn sattrfr teminatr belirten hiiktimler rizikonun tahakkukunda tereddiide mahal vermemelidir.
Aksi halde sigortahmn lehine yorum yaprlmahdrr6l.
- Riziko sahasr drgrnda kalmasr iingtirtilen haller agrk bir qekilde belirtilmeli ve srmrlarr agrklanarak tek tek tespit edilmelidir, aksi takdirde rizikonun daha geniq bir qekilde sigortacr tarafrndan iistlenildili benimsenir.
- Poligede rizikoyu belirten hiiktim ile muayyen olay himaye drqr brrakrlmrq ancak rizel bir agrklama ile himaye iqi oldu['u belirtilmiqse sigortacrmn sorumlulu["u benimsenir.
- Vaz edilen htiktimlerden hareket edilerek istidlal ile muayyen olaylann veya rizikolarrn sigorta drgrnda brrakrldr!'r kabul edilemez.
Sigorta genel qartlarr genel, soyut ve tek yanh belirlenmiq olmalan nedeniyle genel iqlem qartlanmn tipik tirnegini oluqtururlarG2. Bu nedenle de
genel gartlann bireysel sdzleqmelerin yorumunda uygulanan kurallara grire
yorumlanmasr gerekir63.
Ancak halen genel qartlarrn i.ilkemizdeki uygulamasrnda kullamlan sistem dncelikle kullamlan dilin karmaqrkh[r, metnin anlaqrlmazhlr olmak
iizere geqitli yrinlerden eleqtirilmektedir6a.
Yargrtay; Trirk hukukunda FKSPG$ ile mutlak surette sigorta himayesi drqrnda brrakrlan bu muafiyet hallerinin sigorta poligesinde agrk ve net bir
bigimde belirtilmig olmasr qartrm aramaktadrr. Belirtilmeyen durumlarda
yorum yolu ile muafryet hallerinin geniqletilmesine imkdn tanrmamaktadrr.
Y.11.HD. 28.06.1995T., L996/3239E. ve L996/4799K. sayrh karannda;
"......sigorta ettirenin tertir drgiitti ile giriqtipi gatrqmada rildiipiinti; drgtit
elemanlarrmn iqledili eylemlerin 3713 sayrh kanun ile terdr sugu olarak de!'erlendirildifii bu durumda FKSPG$.m.5'te teriir olarak tammlanan eylemler sigorta teminatr kapsamr drqrnda brrakrlmadr[rna gdre olaydaki iiliim bigiminin sigorta teminatrmn iginde oldupunun kabuliiniin gerekti['i, zira sigorta poligelerinde sigorta ettiren aleyhine getirilen qartlarrn yorum yolu ile
genigletilmesinin mtimkiin olmadrfirm......"ifade etmiqtirGs.
61 6ZEL,
Qaflar: Ulkemizde Sigorta Siizleqmelerinin Yorumu Sorunu, DUHFD, 1998, S.4,
s.268.
6z sAHtiYAR, Mehmet: Sigorta Poligesi Genel Kogullan, BATiDER, 199?, C.XIX, S.2. s.92.
63 I{APLAN, ibrahim: Hakimin SiizleqmeyeMtidahalesi, Ankara 198?. s.?8.
64 BARTU, Nihat: Sigorta Mukaveleleri - Genel
$artlan, istanbul BD, $ubat 1946, yrl. )OL
S.2,s.55.
65 uLAg, s.L83-184.
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2. Aksine SiizleEme Yoksa Himaye Drgr Kalan Rizikolar
FKSPG$'de bazr olaylar ytiksek riziko ihtimali taqrmasr sebebiyle kural
olarak sigorta himayesi drgrnda tutulmuq olmasrna raimen aksine scizleqme
yaprlarak bu rizikolarrnda sigorta himayesi igine ahnabileceli kabul edilmektedir. Aksine siizleqme bulunmadr!,r takdirde himaye drqrnda brrakrlan
bu haller FKSPG$.m.6'dadiizenlenmektedir. G.maddedesayrlan bu istisnalar mutlak nitelikte olmadrlrndan aksine bir anlaqma yapmak ve ek prim
tidemek qartryla himaye kapsamrna ahnabilmektedir.
Aksi kararlaqtrnlmasr mii,rnkiin olan bu haller;
a. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b. Agrk deniz bahkgrhfr ile siirek ve stirgiin avlan, yaban domuzu vesair vahgi hayvan avcrh[r ve ytiksek da!'larda avcrhk,
c. Daflara ve buzullara trrmanma suretiyle yaprlan dapcrhk, kar veya
buz iizerinde yaprlan sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi);
cirit oyunu, engelli binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, giireq, boks,
basketbol,futbol ve yelken sporlarr ile a!'rr ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
d. Her nevi spor miisabakalarr ile stirat ve mukavemet yarrglan66,
e. Havada yolcu srfatrndan baqka bir srfatla uguq,
f . Deprem, yanardaS ptisktirmesi, heyelandrr.
Aksine scizleqmeyaprlabilen bu istisna hallerinde sayrlan faaliyetler az
sayrda sigortah tarafindan yaprlmaktadrr. Bu nedenle normal faaliyetlere
kryasla qok daha tehlikeli oldulu kabul edilen bu hallerin teminat drqr brrakrlmasr ile btiytik bir sigortah grubuna daha ucuz teminat verilmesi imkdnr
yaratrlmrq olmaktadrr. Sonug olarak kesin olmayan bu istisnalann amacr ek
primlerin rizikoyu alrrlagtrncr faaliyetlerde bulunanlara tidettirilerek, rizikolar arasrnda denge unsurunu saSlamaktrr.
$ 2. TIJRK TiCARET KANUNU ir,n ror,igE GENEL $ARTLART
TIYARINCA FERDI KAZASiGORTASI TEMiNATI
I. TIJRK TiCARET KANUNU TIYARINcA TEMiNATIN KAPSAMI
Ferdi kaza sigortasrnda sigorta teminatr rizikonun gergekleqmesisonucu sigortahmn bedeninde meydana gelen sakath[rn derecesine gtire qeqitli
lik arz etmektedir.
TTK. m. 1334lf. 1 uyarrnca sigortacr; sigorta ettirenin kaza neticesinde ijl66 Y.tt.HD, 04.05.1998bt 1998/170?-30?2sayrh karannda; ,,sigorta ettirenin mesle!-inin
sporcu yazrlmrg olmasr halinde genel gartlann 6. Maddesindeki aksine mukavele yaprlmrE
olma koqulunun gergeklegtif'ine" hiikmetmiqtir. ULA$, s.184.
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mesi yahut gegici veya daimi olarak gahqma kabiliyetinden mahrum kalmasr halinde kendisine veya mirasgrlarrna dncedenbelirlenmiq bir meblalr toptan veya iratlar halinde iidemeyi tistlenmektedir'
Stiz konusu madde uyannca sigortacr rizikonun gergeklegmesiylesigortalrya poliqede yazrlt olan bedeli iidemek zorundadrr. Meydana gelen zarann
poligede yazrh olan bedelden az olduiunu ileri siiremez. Ancak ijdenecek
olan sigorta bedeli TTK.m.1336 gerepince tiliim, siirekli veya gegici iq giirmezlik hallerine gtire srmrlandrnlmrqtrr6T.
muacceliyet qartlan ve kapsamr
Sigortacrmn bu yiiktimliiliipiiniin
TTK.m. 1336'da dtizenlenmektedir. TTK.m. 1336'da sigortacrmn poligede yazrh sigorta bedelini ddemek zorunda oldu!'u haller tek tek sayrlmrqtrr.
Ferdi kaza sigortasr teminatr TTK.m.1337 hiiirmti uyannca, siizleqmede
aksine qart olmadrkga poligede yazrh sigorta bedelinden bagka sigortahmn
tedavi masraflanm da kapsamaktadrr.
TTK.m.1336 ve 1337 emredici hiiktim deEildir. Taraflar istedikleri takdirde siizlegmedebazr hususlan teminat drqrnda tutabilir.
1. TTK.n.1336 Hiikmiine

Giire Teminatrn Kapsamr

Kanun, ferdi kaza sigortasrmn sundu$u teminatrn kapsamrm
TTK.m. 1336'da diizenlemektedir. TTK.m. 1336 hiikmii; kaza gergekleqtipinde kazamn doiurabilecepi neticeleri ve bu neticelere giire sigortacrmn poligede belirlenmiq sigorta bedelini iideme qekli ve kapsamrm ortaya koymaktadrr. Siiz konusu madde sigortacrmn tideyeceli sigorta bedelinin kapsamrm
kazamn iiliirn, daimi veya gegici iq giirmezlik halleriyle neticelenmiq olmasrna giire ayn ayn tespit etmektedir.
A- 6ttin

Tbminatr

Ferdi kaza sigortasrnda 6liim olayrmn sigorta teminatr kapsamlnda kalabilmesi igin iiltmiin kaza neticesinde gergekleqmigolmasr gerekmektedir.
Oltirntin kaza neticesinde gergekleqmig oldu!'unu kabul edebilmek igin
TTK.m.1336/f.1 uyannca tiliimiin kazadan hemen sonra derhal veya kaza'
mn gergekleqti[i tarihten itibaren en geg bir yrl iginde meydana gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sigorta teminatr drgrnda kalacaktrr.
GiirtiLldiilti tizere TTK.m.1336/1 uyannca sigortacr kazamn meydana
geldiEi tarihten itibaren azarci bir yrl iginde meydana gelen iiliimlerden sorumludur68.
67 BOZER, 1981, s.266; DOGANAY, ismail: Trirk Ticaret Kanunu $erhi, C.[I, 3. Baskr, An-

kara 1990,s.3265.
BOZER, 1981, s.266; OCAL, Aka": Sigortacrhk ve Sigorta Hukuku Hakkrnda Genel Bilgiler, Ankara 1971,s.34.
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TTK.m. 1336/1-1'deiingdriilen sigortacrmn sorumluluiuna iliqkin azami
bir yrlhk stirenin sigortah veya hak sahipleri aleyhine krsaltrlabilecefi hususunda doktrinde tam bir gtirtig birligi bulunmamaktadrr'
Bir gtirtiqe giire, kanunda iingiiriilen bir yrlhk siire siizleqme ile krsaltrlamaz69.
Difer bir gtiriiqe giire ise TTK.m.1336/1 emredici hiikiim niteli$nde olmadrlrndan sigortacrmn sorumlulupunun devam ettili bir yrlhk siire siiztategme ile krsaltrlabilir; ancak siirenin sdzleqmeile krsaltrlabilmesi veya
bafdaqile
ortadan kaldrnlmasr ferdi kaza sigortasrmn niteli[i
-.*"r,
maz?a.
Ashnda doktrindeki bu gtiriiq ayrrhklan dziinde TTKda ki yanhq diizenIeme ve atrflardan kaynaklanmaktadrr. zfta TTK.m.1336/2}nin;
TTK.m.126 4/41\e emredici htikiim haline getirilip, 1336/1-1 hiiLkmiiniin emki
redici kabul edilmemesi yerinde bir diizenleme de$ildir. Kaldr
TTK.m.1336/2[]re1332 ve 1292 maddelerine atrf yaprlmrq olup bu maddeler
emredici hiikiim niteliiindedirTl.
B. Stirekli ig Giirmezlik

Teminatr '

Kaza neticesinde sigortah iyileqemeyecek bigimde sakatlanmrq ise siirekli iq giirmezlik teminatr s6z konusu olur. TTK.m.L336/f.2 uyannca
rXSnig ae ki diizenleme esas ahnarak sakatlanan organ dikkate ahnarak
sigorta bedeli bir takrm oranlamalara tAbi tutulmak suretiyle 6denir'
yoktur.
iq giirmezlik kazamn neticesinde derhal gergekleqirsebir sorun
kazayr
gelmeyip
meydana
Arrcak ]q g6rmezlik kazamn neticesinde derhal
grortaya
sonra
daha
mtiteakiben meydana gelen bir hastahSn neticesinde
karsa sigortacr sorumlu olacak mrdrr?
Zira;
Bu hususta kanunda herhangi bir dtizenleme mevcut def'ildir'
tarihinkaza
iiltimtin
igin
yararlanabilmek
TTK.m. 1336/f.1'de teminattan
den itibaren bir yrl iginde gergekleqmesi qart koqulmuqken; siirekli ig 96rmezlik teminatrna yiinelik olarak TTK.m1336/f.2'de biiyle bir qart ve siireye
yer verilmemigtirT2.
69 ATABEK, s.481;BA$BUCOdI,U, Tarrk Uygulamah Ttirk ficaret Kanunu (Aqrklamalarigtihatlar), 2.Cilt, Ankara 1988' s.1927.
?o ERi$, Giinen: Agrklamah - igtihath Tiirk ficaret Kanunu, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku,Ankara 1990,C'III' s.1443.
?1 ERig, s.1443.
?2 Ancak siirekli ig giirmezlik teminatrmn tAbi oldulu siire FKSPG$'da dtizenlenmektedir' Stitakdirde
rekli iq gtirmeziik hali kaza tarihinden itibaren en geq iki yrl iginde-gergekleqtig{
Bu husigorta leminatr kapsamrnda kalrr, aksi halde sigorta himayesi saflanmayacaktrr'
ahnacaktrr'
ele
aynntrlanyla
bahiste
baghkh
kapsamr
teminatrn
,o, rxsecg uyannca
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C. Gegici Ig Giirmezlik

Teminatr

Ferdi kaza sigortasr kapsamrna giren bir kaza neticesinde meydana gelen sakathk gegici nitelikte ise gegici iq giirmezlik hali siiz konusudur. Gegici ig giirmezlik halinde TTK.m.1336/f.3 uyannca sigortacr sigortahya poligede yazrh azami stire boyunca dnceden belirlenmiq gtindelik tazminatr 6demektedir.
Ferdi kaza sigortasr ile himaye saflanmak istenen kaza sigortahmn
doirudan doiruya hastalanmasrna neden olmuqsa bu hal gegici iq gtirmezlik hali gibi mtitalaa edilerek gtindelik tazminat iidenmesini gerektirmektedir. Gegici iq giirmezlik haliyle egdepertutulan hastahk kawamrndan kasrt
kaza olayr ile illiyet bafr olan hastahktrr. Zirakaza olayr ile ilgili olmayan
hastahk hali ferdi kaza sigortasr teminatr drqrnda olup hastahk sigortasrmn
konusunu teqkil etmektedir.
2. T'TK.n.1337 Htikmiine

Gtire Teminatrn Kapsamr

TTK.m. 1337; aksine siizleqmebulunmayan hallerde sigortacrmn sigortahmn iyileqmek igin yaptr[r tedavi masraflanm da iidemekle ytikiimlii oldu!'u dtizenlemesini getirmektedir. Sigorta poligesinde aksi kararlaqtrnlmadrkga hekim ve ilag masraflan ferdi kaza sigortasr ile karqrlanmaktadrr.
TTK.m.1337 hiikmii kaza tazminatr drqrnda tedavi masraflanmn da
tidenece['ini diizenlemekle birlikte, sigortacrmn sorumlulup-una iliqkin stire
ve mebla! hususunda herhangi bir dtizenleme getirmemiq ve bu hususlarrn
belirlenmesini taraflara brrakmrgtrr.
Tedavi masraflarrmn temini hususunda ferdi kaza sigortasrna hakim
olan ilkeler geqerli delildir. Tedavi masraflannrn temini ile srmrh olmak
iizere ferdi kaza sigortasr tazmini karakter taqryan bir zarar sigortasr gdriiniimtindedir. Bu nedenle zarat sigortasrna hakim olan ilkeler uygulanmaktadrr. Biiylece aqkrn sigorta, eksik sigorta, gifte sigortaya iliqkin hiiktimler
ferdi kaza sigortasrnda da uygulanabilmektedir.
Tedavi masraflanmn temini yiiniinden ferdi kaza sigortasrmn bir zarar
sigortasr olarak kabul edilmesinin bir difer sonucu da rizikonun gergekleqmesi sonucunda gergek ve somut zararln yani sadecetedavi masraflanmn
sigortacrdan istenebilmesi ve bu masraflar igin aynca rizikonun gergekleqmesinden sorumlu tutulan qahsa baqvurulamamasrdrr. Biiylece TTK.m. 1301
uyannca sigortacr iidedili tazminat miktan oramnda sigortahsrmn halefr
olup zarara neden olan 3. gahsa riicu edebilecektirTs.

?3 OMAG, Merih Kemal: Tiirk Hukukunda Sigortacrmn Kanuni Halefryeti (TTK.m.1301),
Istanbul 1983.s.103.
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rr. rnnni KA^ze,siconrlsr ror,iqn GENEL$ARTLARILryARINCA
rnuiNenN KAPsAIvrr
rKsPG$ 8. maddesindediirt bent halinde; tiltim, stirekli iq giirmezlik, gegici iq gtirmezlik ve tedavi giderleri olmak iizere dijrt geqitteminat sunmaktadrr.
r. 6ltim Teminatr
Oltim hali ferdi kazasigorta poligelerinin en baqta gelen ve en iinemli teminatrdrr. Sigortahmn kazaneticesinde hayatrru kaybetmesi halinde ferdi kaza sigortastmn sundu[-u 6ltim teminatr FI(SPG$.m. 8/A da drizenlenmektedir.
FKSPG$.m.8lA;kazaolarak nitelendirilen bir olay veya genel qartlard.a
kaza olarak sayrlan hallerden birinin gerqekleqmesineticesinde sigortahnrn
derhal veya kazamn gergekleqti$ tarihten itibaren bir yrl iginde vefat etmesi halinde sigorta bedelinin lehdara, poligede lehdar giisterilmemiqse kanuni hak sahiplerine iidenmesini iing<irmektedir7a'
FKSPG$.m.8/A, TTK.m .1336/f.7 hrikmiine paralel bir diizenleme getirmektedir. Ancak tiltim halinde tazminat ddeneceiini s<iylemeksuretiyle ferdi kaza sigortasrm bir tazminat sigortasr gibi gtisteren TTK.m'1336/f'1 hiikmiinden daha do[ru ve isabetli bir bigimde FKSPG$.m'8/A itliim halinde sigorta bedelinin tidenece$ne iqaret etmektedir. Ferdi kaza sigortasrmn hufuki nitelili haklunda yanhq deferlendirmelere yol aqacak nitelikte olan
TTK.m.133-6/f.1htikmtinde yer alan bu yamltrcr kullamm FKSPG$.m.8/Aile
dtizeltilmeye gahgrlmaktadrr.
FKSPG$, 8/Ahiikmiiniin bir yrlhk stireyi tingdrmesinin nedeni iiltim ile
kaza arasrndaki illiyet baf,rnrn ortaya konmasr gereksinimidir. Oltim kazadan hemen sonra derhal gergekleqmiqse;rihim ile kaza arasrnda illiyet ba[rmn varoldufu ve teminat ydntinden higbir tereddtidtin bulunmayacaflr agrkqa ortadadrr. ancat< ohimtn her zaman kazadan hemen sonra gerqekleqmedlgi do"olnlar stiz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda atayabaEka etkenler
gilerek iiltim ile kaza arasrndaki illiyet bafrmn tespitini gtigleqtirebilir. Biiyl"ebir gtiqltikle karqrlaqmamak igin kaza tarihinden sonra gergekleqen ciliimiin bir yttht lir siireyle?5 krsrtlanmasr diizenlemesi getirilmiqtir.
Bir yrlhk stire bakrmrndan FKSPG$. m. 8/A ve TTK. m. 1336/f.t hiiktimleri birbirine paralel diizenlemeler getirmektedir'
ingiliz sigorta hukuku uygulamasrnda bu stire genellikle iig ayken5azr
qirketler bu stireyi altr ve on iki aya kadar uzatmaktadrr; buna karqrhk Isvigre sigorta hukuku uygulamasrnda ise bu stire kaza tarihinden itibaren
iki Yrldrr76.
?4 ATABEK,s.341;BoZER, 1981,s.266;ooc^nNey, s.3265;ERi$, s'1442;OCAL, s'34'
?5 BozER, s.266;6cAL, s.34.
76 AciNAN, s.105;AKTA$, s.47.
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2. Siirekli

Iq Giirurezlik

Tbminatr

Sigortahmn kaza neticesinde daimi olarak sakatlanmasr ve iq giirememesi durumunda ferdi kaza sigortasrmn sundu$u teminatrn kapsamr
FKSPG$.m8lB'de iingiiriilmektedir.
Buna giire; sigortah kaza neticesinde derhal veya kazamn gergeklegti[i
tarihten itibaren iki yrl iginde devamh gekilde iq gtiremez hale gelirse, tedavi siirecinin sona ermesinden ve bu hususun kesin bir gekilde tespitinden
sonra iq giirmezlik halinin olugtu!'u organ veya organlara gtire sigorta bedeli poligede belirlenen oran dahilinde sigortahya iidenmektedir.
Stirekli iq giirmezlik teminatrmn siiz konusu olabilmesi igin sakathlrn
kazadan hemen sonra veya belirli bir siire sonra ortaya grkmasr gerekmektedir. Oliim teminatrnda bir yrl olarak belirlenen bu stire siirekli iq gtirmezlik teminatrnda kazamn gergekleqti[i tarihten itibaren iki yrl olarak iingiiriilmektedir.
Yabancr sigorta hukuku uygulamalannda da bu siire genellikle iki yrldrr?7.
Belirtilen iki yrl iginde sigortaermn sorumluluiunun devam edebilmesi
igin kaza ile iq giirmezlik arasrnda uygun illiyet ba$mn varolmasr gerekmektedir. Bu durumda illiyet ba$mn varh$m ispatlamak sigortahya dii$er78.
Siirekli iq giirmezlikten dolayr sigortacrmn sorumlu tutuldu['u iki yrlhk
stire ferdi kaza sigortasrmn nitelili gerefi sigortah aleyhine krsaltrlamayacak bir siire olduiu kanaatindeyiz.
Stirekli ig giirmezlik teminatryla ilgili olarak benimsenen sigorta bedel
oran sistemi Kara Avmpa'srn da uygulanan sistemin aymsrdrr. Kara Avrupasr ferdi kaza sigortasr poliqelerinde sakathklara giire depigen oranlar tablosu sistemi hakimdir. Kara Awupasr sistemine karqrhk ingiltere'de biiyle
bir cetvel yerine siirekli tam sakathk ve siirekli krsmi sakathk ayrnmrna dayanan bir sistem uygulanmaktadrrTe.
Bu oranlar, sigortahmn yagr, meslek ve sanatr dikkate ahnarak h:azulanmrg olup, riziko gergeklegtilinde poligede belirtilen bedel nispetinde sigortahya iidenmesi gerekir.
FKSPG$.m. 8/B'nin siirekli ig giirmezlik teminatrmn hesaplanmasrnda
esas aldr$ oran tablosunu inceleyecek olursak;

77 Ar(TA$, s.bo.
78 DOGAIIAY,s.B26b.
7e Ar(TA$, s.bo.
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SigortaBedelinin

SakattternNevi
it<i giiztin tamamen kaybr

100

it<i kolun veya iki elin tamamen kaybr

100

it<i bacaSn veya iki ayafrn tamamen kaybr

100

gA

Bir kol veya bir eI ile beraber bir baca$n
veya bir aya$n tamamen kaybr

100

Umumi felg

100

$ifa bulmaz akrl hastahgt

100
SaI

Sol8o

60

50

25

20

20

15

20

15

Baq parmak ile qehadet parmaPrnrn
tamamen kaybr

30

25

BaS parmak ile qehadet parmaflrndan
baqka bir parma[rn tamamen kaybr

25

20

$ehadet parmagr ile beraber baq parmaktan
baqka bir parmalrn tamamen kaybr

20

15

25

20

20

15

15

10

10

8

8

7

7

6

Kolun veya elin tamamen kaybr
Omuz hareketinin

tamamen kaybr
tamamen kaybr

Dirsek hareketinin
Bilek hareketinin

tamamen kaybr

Baq ve qehadet parmaklarrndan
parmafrn tamamen kaybr
Yalnrz baq parmafrn

baqka iig

tamamen kaybr

Yalmz qehadet parmaS.nrn tamamen kaybr
Yalnrz orta parma$n

tamamen kaybr

Yalmz ytiztik parma$mn
Yalmz kiigrik parmagn

tamamen kaybr
tamamen kaybr

Bir bacaSn dizden yukartstnrn tamamen kaybr

50

Bir bacaSn dizden aqairsrmn tamamen kaybr

4A

80 Tabloda sap elin sakathfr igin daha yiiksek oranda bir sigorta bedeli tespit edilmekle birlikte sigortah solak ise bu oranlar yer de[igtirecektir.

490

An Giir.irem Arar
Bir ayalrn tamamen kaybr

40

Bir ayalrn biitiin parmaklar dahil krsmen kesilmesi

30

Bir kalgamn hareketinin tamamen kaybr

30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybr

20

Bir ayak bile[i hareketinin tamamen kaybr

15

Bir ayak baq parmalrmn tamamen kaybr

8

Iirrlan bir bacalrn iyi kaynamamasr

30

IGnIan bir ayalrn iyi kaynamamasr

20

Krnlan bir diz kapa$mn iyi kaynamamasr

2O

Bir baca[rn 5 santimetre veya daha fazla ]esalmasr

15

Bir gtiztin tamamen kaybr veya iki giizi.in
rtiyet kudretinin yan yanya kaybr

25

Her iki kula[rn tamamen salrrhg

40

Bir kula$n tamamen sa[rrhfr

10

Krrrlan alt genenin iyi kaynamamasr

25

Amudi fikarinin bariz inhrna ile miiterafik hareketsizligi

30

Giiltis kafesinde devamh gekil bozuklu!"u yapan
kaburga krnkhfr

10

Oran tablosunda yer alan bir orgamn veya orgamn bir krsmrmn kaybr
ifadesi ile kastedilen bunlann kesinlikle iq gdrememesi ve kullamlamamasrdrr. E[er stirekli iq grirmezlifln meydana geldi!'i organ veya bir krsmr ashnda kazadan iince iqlevini kaybetmig ve kullamlamryor durumdaysa bunun kaza neticesinde kaybr halinde sigorta bedeli tidenmemektedir. Ancak
orgamn tamamr veya bir krsmr kaza dncesinde krsmen iqlevini yitirmiq ve
kullamlamryor durumdayken kaza neticesinde bu iqlevsizli[in derecesi artmrqsa sigorta bedeli iq giirmezliiinkaza iincesi ve somasr oranlan arasrndaki farka giire hesaplanmaktadrr.
Bu tabloda definilmemiq bulunan sakathklann oranlan daha az veya
fazla olsa bile bunlar iinem derecelerinegiire tablodayaztLt oranlar kryasen
uygulanmaktadrrsl.
Aym kazadan dolayr deEiqik organlarda meydana gelen sakatlanmalar
igin ayn ayn belirlenen oranlarda tideme yaprlrr. Ancak bu toplam higbir surette poligedekararlagtrrrlan sigorta bedelini aqamaz.(FKSPG$.m.8/B).
81 Ar(TAg, s.49.
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Stirekli iq giirmezlik teminatrna iliqkin sigorta bedeli bir defada toplu
bigimde ijdenmektedir. Ancak bu genel qart ve uygulamamn aksini kararlaqtrrmak miimkiindiirs2.
3. Gtindelik

Tazminat Teminatr

Ferdi kaza sigortasrmn sundufu gegici iq gdrmezlik teminatr
FKSPG$.m.8/C'de giindelik tazminat olarak adlandrrrlmaktadrr.
isvigre ferdi kaza sigorta poligelerinde gegici sakathk tazminatr yerine
giindelik tazminat (= indemnite journali6re); ingiliz ferdi kaza sigorta poligelerinde ise haftahk tazminat (=weekly benefit) kavramlan kullanrlmaktadrrs3.
Kanaatimce bu teminatrn konusunu kazadan sonra sigortahda meydana
gelen stirekli olmayan geqici sakathklar tegkil ettiiinden FKSPG$.m.8lB'deki
stirekli iq gtirmezlik teminatr dtizenlemesineparalel olarak gegiciiE giirmezlik
teminatr olarak isimlendirmek daha yerine bir yaklaqrm olacaktrr.
FKSPG$.m.8/C uyannca; sigortah kaza neticesinde gegici olarak gahqamayacak duruma dtigerse, kendisine poligede yazrh giindelik tazminat iidenecektir. Bu teminatrn saSlanabilmesi sigortahmn kaza neticesinde gegici
olarak gahgamayacakhale gelmesi qartrna balh lohnmrgtrr. Aym madde devamrnda; sigortahmn kazadan sonra krsmen gahgabilecek durumda olmasr
veya sonradan krsmen gahqabilecekhale gelmesi ihtimalinde tazminatrn yansrmn iideneceiini iingiirmektedir. Burada krsmen qahqamamadan kasrt sigortahmn iqlerinin bir krsmrm kesinlikle yapamamasrdrr. Bununla birlikte
sigortahmn kazadan sonra kendi mutad mesleli ve igleri yerine krsmi iq nitelifinde daha hafif bir iq yapmak zorunda kalmasrm da krsmen gahqamama olarak deperlendirilebilece$ kanaatindeyiz.
FKSPG$.m.8/C, gegici sakathk teminatrm tavan bir srireyle srmrlamaktadrr. Buna giire iyilegme siireci boyunca giindelik tazminat iidenecek siire
iki ytiz giinti gegemez.Bu stire isvigre'de iki Jnldrrsa.
Sigortah kaza sonrasrnda krsmen gahqabilecek durumdaysa veya tedavi siirecinde krsmen gahqabilecek duruma gelirse gtinliik tazminat miktan
yarrya indirilerek iideme yaprlacaktrr.
Gegici iq giirmezlik tazminatrmn deferlendirilmesinde mutad iqtigalden
kahnan sii,re de$I, mesleki iqten kalma siiresi dikkate ahnmaktadrrs5.

82 AKTA$, s.51-52.
83 AI(TA$, s.52.
84 ACiNAN, s.10?; AKTA$, s.53. AKTA$ bu iki ytiz giinhik srirenin yabancr tilkelerde ki uygulamalardan gok uzak olmasr sebebiyle en aandan iig yiiz altmrg beq giine grkanlmasr gerektifini ifade ederek elegtirmektedir. Bkz. AKTA$, s.53.
85 ULA$, s.185.
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Nitekim Yargrtay 19.HD, 24.t0.L995 T., 1995/266 E., ve 1995/8818 K.
sayrh karannda;
".......MahkemececezamahkemesindeAdli Trp Kurumundan ahnan raporda davacrmn krrkbeq gtin mutad iqtigalinden kaldrlr grizetilmek suretiyle maddi tazminata hiikmedildigi anlaqrlmaktadrr. BK.m. 46 ya dayamlarak
talep edilen geqici ig gtirmezlik tazminatrmn hesabrnda mutad iqtigalden
kahnan stire deiil mesleki iqten kahnan (gahqamama siiresi) siirenin g<iz
iintinde bulundurulmasr gerekir. Gegici iq giirmezlik tazminatrna hiikmedilirken yukanda agrklanan hususlann giizden kagrnlmrq olmasr dofru g6riilmemiqtir..." demek suretiyle gegici iq giirmezlik tazminatrmn hesaplanmasrnda esas ahnacak siirenin mesleki iqten kahnan siire olmasr gerekti[i
agrkga ortaya koymaktadrr86.
4. Tbdavi Masraflarr
Kaza nedeniyle yaprlan tedavi masraflanmn karqrlanmasr amacryla
ferdi kaza sigortasrmn tihim ve siirekli iq grirmezlik teminatlanna ek olarak
sunduiu bu teminat tiiriine iligkin esaslar FKSPG$.m.8lD'de dtizenlenmektedir. FKSPG$.m.8/D uyarrnca; sigortahmn kaza nedeniyle safhk durumunda meydana gelen bozulmamn iyileqtirilmesi igin yaprlan masraflar sigortacr tarafrndan karqrlanmaktadrr.
Tedavi masraflarr zarar giiren sigortahmn srhhatinin iadesi igin yaprlan
biittin harcamalardr8T.
Tbdavi masraflanmn kapsamrna giren harcamalar; doktor iicreti, ilag,
hastabakrcr, radyografi ,srhhi banyo, masaj, hastane, ameliyat masraflandrr.
FKSPG$.m.8lD'de tedavi masraflanmn kapsamrna yiinelik yaprlan sayrma iliqkin doktrinde geqitli giirriqler ileri siinilmtiqtrir. $iiyle ki;
Taqrt araglan ile ilgili masraflar polige genel qartlannda sayrlmamakla
birlikte yabancr uygulamalarda oldu!'u gibi, ivedi olarak kurtarma amaqh
yaprlan taqrt araglan masraflanmn da teminata dahil edilip belli bir mebla['ile srmrlanmasrmn yerinde bir diizenleme olaca[r ifade edilmiqtirss.
Kazazede bir saflrk yurdunda tedavi ediliyorsa normal yemek giderlerinin tedavi masraflarrndan diiqtilmesi gerekti['i hususu doktrinde ileri siiriilen bir bagka gOriigtiirse.
Yukanda belirtilen giiriiqleri destekler nitelikte bir baqka giiriiq ise
86 Karar igin bkz. ULA$, s.186.
87 TAI{DOGAN, Haluk: Trirk Mesuliyet Hukuku, Ankara Lg6L, s.284.
88 Ar{TA$, s.bb.
8e TANDOdAN,

zB4.
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FKSPG$'de yaprlan bu sayrmrn srmrlandrncr def'il aqrklayrcr mahiyette oIduiunu ifade etmektedireo.
Kaza nedeniyle dofal veya sun'i diqler zarar gcirmiiqse bunlarrn protez
masraflan olarak tedavi masraflarrmn azami vol\'na kadar sigorta bedeli
6denmektedir.
Tedavi masraflarr teminatr iki qekilde srmrlandrnlabilir. Bu srmrlama
ya btittin tedavi masraflarr higbir limit belirlenmeksizin ancak ijnceden kabul edilmiq bir tarifeye gtire tidenmesi yahut ta poligede bu masraflar iqin
azami bir had tespit etmek suretiyle tidenmesi bigiminde olabilirel. FKSPG$
tedavi masrafl arrmn srmrlanmasrnda ikinci segenefi benimseyerek ijnceden
belirlenmiq ve poligeye yazrlmrg meblap'la bafh olma yoluna gitmiqtir.
Yukarrda sayrlan btitiin bu harcamalar tedavi masraflan teminatr kapsamrna girmekle birlikte bunlarrn tamamr poligede belirlenen sigorta bedelini aqamaz.Bu htikiim TTK.m.1337'nin FKSPG$ ye tagrndr$na delalet etmektedir.
Eper sigortahmn tedavi masraflarr gahqtr[r kurum veya zorunlu sigortalar tarafrndan karqrlanmrQsabunlar sigorta bedelinden driqriltir.
Tedavi masraflan birden gok sigortacr tarafrndan teminat altrna ahnmrssa bu giderler teminat oranlarr dahilinde sigortacrlar tarafindan paylaqrlmaktadrr.
Siiz konusu madde de FKSPG$.m.8/C'de dtizenlenen gegici iq gdrmezlik
durumunda iidenen giinliik tazminat teminatr gibi stire agrsrndanbir tist srmr belirlemektedir. Tedavi masraflarrna iliqkin tavan stire bir yrldrre2.

eo uLAg, s.1g6.
el DAIVICI,s.tlz.
e2 uLAg, s.196.

