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«Davacı

vekili müvekki'li şirikete ka:sko sigortal
ı davalıya ait
yur t dışında bir otobüsle çarpışmaları
son
ucu has ara
uğradıklarını, davalıya topl
am 440 .800 .- TL. sigo rta tazminatı
ödediğini ve .olayda tam kus
urlu Yugoslav otoıbüsünün mal ikin e
karşı müveıkkil:inıin rücu hakk
ı doğıduğu hald e davalının
hasarı
da kap saya cak şekilde ;ayrıca otob üs
sahilbi firm a aleyhine tazminıaıt davası açıtığını ve rücu
hakkını orta dan kaldırdığını
belirtere k öde nen paranın tahsiUne kar ar
veri lme sini tale p ve dav~
etmi§ıtir. »
araç1arın

Hük üm:
«Maıhıkemece . . . olay da dava
lının sade ce dav a açmış
olması
TTK .'nu n 130 1/2. maddeısindeiki şartlan
doğurmadığı, sigortacı
nın ihla l edil:md.ş bfr hakkı
olmadığı, ayrıca davalının
kus urlu araç ·
mal iki aley!hine Yug osla v'da açtığı dava
nın hen üz sonuçlanma~
dığından hak srz .bir zenginle
şmenin bulunmadığı, kus urlu
nun da
ibra edilmediği gerekıÇeleriyle davanın
redd ine kar ar veıimiştir.»
Yargıtayın Kal'1arı:
Davacı

velkilinin hük mü temyiz etm esi karşı13m
da Yargıtay'ın
kar ara göre: «Sigortacı sigo rta bedelin
i öde dikt en son ra
TTK .'nu n 1301. mad desi nde )Tıfil' alan yasa
l hıalefiyet hük mün den
yara rlan arak huk uke n sigo rta ettir en
kim seni n yeri ne geçer. Bunun doğal bir sonu cu olar ak da sig:orta
etti reni n zara r nedeniyle
verdiği
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mevcuıt ise, bu haık sig:orta.cı~
üçü ncü şahıslarıa karşı da:va hakkı
. bu hakıkın kullanılma.sına enya inti ka.l ede r . . . Sig orta etti ren
i aıldık
rtacııdan sigo rta bed elin
g.el olmamafkla yü[{ümlüdür. Stgo
ise, söz
ne
esi
ki"şiyi ibra etm
tan son ra si:gnrta eıttirenin üçü ncü
hal i
ası
s aley hin e dav a açm
kon usu ~arar.dan dolayı üçü ncü şahı
u
rüc
Her iki hal de de siıgor.tacı
de sigortacı yön ünd en aynı şeydir.
ı sigo rta etti ren
ıe. gelmi'ştir. Bun a karş
haikkını kul lan am az hal
a imkanını elalm
1
ştır, ya da
kim se üçü ncü kıişiıden ta zmin.aıt almı
da sigo rta etti:r:enin mame1ikinde etmiştir. Bun un son ucu olarıak
a olm a imkanı doğmuştur. Dade hakısıız zengink~§me Oılmuş vey
.sig.orta . şirket.inden sigo rta
va kon usu olıa:yda, da~almın davacı
taz-şahıı.s: aley hin e sigortacının
bedelimi aldıktan son ra üçü ncü
ız
lafs
ihti
ğı
açtı
va
da
bir şe'kildıe:
min etıtiği hasarı da kap say aca k
rak
ola
i
1
a
1
h
bu davranış hakkın i
olduğuna göm, mü cer ret
verilmelidir. Davalınin üçü ncü
kaJbul edilmeır ve ona gör e kar ar
isiıni soru mlu almamı1 ş olma;sı hal i kend
kişiden hen üz taz min at
lu!kıtan kur tarm az.»

geTekçelerle davacı veikilinin
lanan
Yargıtaıy yuikanlda sıra
·u 1 m a s ı n ı n
ulü ile hük mü n b o z
temy~ız iıtimzlarınm kaıh
(Bu kar ar için bikz. Yargıtay Ka.
g1erektiğini içti hat etmiştir
gisi, C: 7, Ma rt 1981 sayı 3).
rarl ar Der
I.

Kan uni Hal efiy eti ve İhlalinin
Teorilk Tem elle ri :

Sigortacının

göre:
T:icaret Kıanum.inun 1301. mad des ine
diikten son ra huk uke n si~
<~Sigortacı sigo rta bedelini öde
· Sig orta etti ren kim se·
gor ta eıttiren kim se ye,t ine geiçe:r.
ncü şah113Jara karşı dav a
nin vak i zar ard an dolayı _ üçü
in ettiği bedeıl niıspetinde sigorhakikı var sa bu hak tazm
tacıya · inti kal ede r.

Türık

a gereğince sigortacıya
Sig orta etti ren kimse 1. nci fıkr
l edecek bir hal ve hareikette
intiıkal ede n haklarım ihla
l olur. S1gortacı zararı
bul unu rsa sigortacıya karşı mesuı
sigo rta etti ren kim se kal an kıs
kısmen tazm in eıtmiş ise
uğu .mü raşahıslara karşı haie; old
mından dol:9.yı üçü ncü
cat hakkını mu haf aza eder.»
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S'iıg:orta sözleşmesinin temiınat altına aldığı rizikonun gerçeık:leışııiıesi ı.::ebelbiyle ortaya çıkan hasar (zıarar) dan üçüncü kişi
lerin bir sorumıluluğu doğduğu takdirde, sigortaiının ('zarar gö-

1..

ren) iki ayrı alacak (talep ve dava)
ve sorumluluk tazminatı .

hakkı vardır:

Sigorta

tıa~

minatı

için hem sigortacıdan sigortJa tazminatım hem de tazminat borçlusundan sorumluluk ta:zmlııatmı talep ve tahsil etmesi zarar sigortalarında uygullama alam bulan
t a z m i n (zenıginleışme yasağı) i 1 k e s i n e aykırı düşeceği
her tfü:fü şüphıelden uzaktır. Bu tür bir uygulamaya cevaz verilh a s ra, r'lara öız'endirici bir etiki yameısi sigortalıları k a s_d i
ratacaik, sigo:rıtaıilar kitlesinıin spekülartif amaçlı hareketleri kamu düzeni ve genel ekonıomi·yi sarsaJbileceıktir. Bu tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla, omayıa çıkan zarardan sigorta tazminat~
nını m a h s u b tı da netice iıtirbariyle sigorta sözle'§me:sindein
tazminat bor,çlusunu yararlandırma gtbi haiksız ve Mil olmayan
·
blir durum yaratacaktır.
Sigortalının aynı zarıar

1

u

koyucu sigorta tazminatmı
Bu gerçekler karşısında kan
ödeyen siıgmtacının, sigortalısının tazminat borçlusuna karşı sahip olıduğu ha!klara h a 1 e f olması yolunu benim~emiştir.
Zarar gören sıfatıyla «sigorta etıtireın» rizikonun ger~e!klıeş
mesi sebebiyle meydana gelen zararlar lçin üçüncü b~r şahsa karşı herhangi bir hukuki sebebe (halksız fiil -akit- kanun) binaen
tazminat alacağma. sıa;hip ise, bu hakkın ödenen sigorta tazmi(kanun icabı) sigorıtacıyıa. geçmenatı milktarmcaı e x 1 e g e
si halini, sigortacının halefiyeti oılamk tanım1ıyabiliri'z. (TTK.
1301/f 1). Sigortacının halefiyeti hu!kulki mahiyeti itiibariyle bir
K a n u n ll T e m 1 i k 'tir (cessio Iegis) .
1

kanuni h alefiyeti dol'ayıl31yla, zarar sigortaların
da «taleplerin yarışması» (concours des preteıntions) söz konusu
olacaktır. Bu halde örneğin, sigortalı bir malın hıasara uğratıJma
.sı halinde sigortalının sigorta söz:Ieşmıesi gereğince sigortacıya,
sorumluluk hukuku uyarınca da zarar sorumlusu üçüncü kişiye
karşı .sahip olduğu talepl,e rde b:iT yığılma (cumul des pretentions)
Söz konusu olmıyacaktır. Talepleriın yarıştığı durumlarda ise
meydana gelecek zararın ya sigorıtacı tarafından yeya zarar sorumlusu tarafından giderilmesi gereroecekıtir.
Sigortaıcımn

1
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2. Kanun koyucun un halefiye t müesses esini yasalaştırırken
gözettiği amaçların ve faydaların gerçekleşebilmesi ancak sigortalının zarar sorumlu su üçüncü kişiye karşı sahip olduğu tazminat talelbinldıe seroeıstçe tasarruf edeıbilme yetkisin e· sahip olmasahip buması ile mümkü ndür. Aksi halde sigorta himayes ine
zarar so,
sigortalı
.olan
emin
lunan ve zararının giderileceğinden
ta~zmina
luk
rumlusu nu rahatlıkla ibra edeıbileceği gibi, sorumlu
tını da mal varlığına katmayı düışünelbilir.
etmek yerine
Anıeaik sig~ortalının tasarruf .Ye tkisini tahdit
İsviçre (Art. 72/2) · Fransız (Art. 36/2 ve Alman (§ 67 /c. 3) kaArt.
nunları gibi bir çok yrubancı sigorta kanunu (Bkz. Be1çika
22/1; Codice Oivile İt m. 19) ve bu aTada Türk Ticareıt Kanunu
(m. 1301/f. 2, c. ı) sigortalıya halefiyeıte konu olan hakları ihlalden kaçınma yükümlülüğü g.etirm:iş ve bu yükümlülüğü bir
müeyyideye bağlamıştır.
'TTK. m. 1301'e bu fıkranın eıklıeniş, gayesi, bir taraftan , halefiyeti ortadan kaldıraC'ak ve sınırlandıracak fiil ve işlemlere engel olunara k kanun koyucu nun halef.iyetle ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirnııek; diğer . taraftan da halefiye ti gözönüne
alarak pirimi düşük tutan sigortacı .ile zıarar sorumlu su arasın
daki iç füşkide stgoıtalının kendi fiil veya işlemiyle bir değişik
lik yapmasını önlemektir. Nitekim Anıglo Saksonl ar bu hususa .
«Sigortaişaret etmek istercesi ne siıgortalıya ait bu yükümlülüğü
not to
(Duty
ödevi»
ek
vermem
cının hukuki durumu na bir zarar
dırlar.
anmaikta
prejudic e the insurer' s pcsition) :adı altında
1

ihlali yapılmaması lazım
geleni yapmak dolayr.sıyla icrni (raction.) mahiyet teki bir davralazım geleni yapmak tan
nışla gerçelkleşe•bileceği gifbi, yapılması
suretiyl:e: de
kaçınmak (omiss~oiı.) veya hareıketsi'zlik (inactio n)
Sigortalının

bu

yü1kümlütüğünün

gerçekleşebilir.

Bu örneikleri

iınceliyelim

:

(sdgorta ettiren/ kiralaya n) kira sözleşmesinde kiracıya karşı, muhtem el bir zarar için hiçbir
truzminat talebind e bulunmayacağını taahhüıt etmesi; sigortalı
otomobil malikin in trafü~ 'imzasından doğan sorumluluğu ortak
sorumlu yararına yüiklenmiiış .olması; nakliya t sigortasında taşınan
1
inin komalların uğrayacağı zaraırl aroan doğan tazmina t talepler
. kabul
runmamrusı ( = ihtirazi kaıyıt dermey an edilmeden. malların
Yanan
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siıgortıalı

evin

sahifbinıin

edilmesi) veya kayıbedlimesi ( = zamanaşımı süresin in hareke tsiz
geçirilmesi) sigortalıının siıg.or.ta tamnin atını alldıktan sonra zarar
soruml usu üçüncü kişiden veya soruml uluk sigortacısından sorumluluk tazminatını elde etmesi; na!kliyaıt sigortasında gönder enin
taşıyana karşı hiçbir talep hakikı doğurmayan ve
taşıma senedi
nit·eliğinde olmaya n bir belge He malları taş11tması;
sigortalının
üçüncü . kiışiyi ibra etmeısi; sdgortalınm ta·z minat· alacfa .ğını başka
birisine temlik etmesi; bu konuda olumsu z nitelik te bıir sulh sö~
leşmesi akdetm esi; sigortalının tazmin at alacağım rehnetm
esi;
Otom.oıbil kasıko ~gorıtasmda siıgıorıtalının çalmıan otomolb
ilin seri
numaraısı hakkında hatalı bilıgi vermes i sonucu çalman
arabanın
araştırılmaısının imkansız hale gelmes i; bir garaj işleticis
i (maliki) nin garaja astığı ilan ve afişlerle, müşterilerini çı!kacak yangınlardan soruml u tutmayacağını açıiklaması; sigortal
ının, haksız
fiilinin aynı zaman da bir suç niteliğinde olma~sı halinde kişisel
hakkını saklı tuıtmadan ceza d:aıvasınıdan
vazgeç mesi; sigortalı
nın kazanın deliller ini yok etmesi; halefiy ete koınu
olması lazım
gelen hakların ihlaline örnek göstmilelbilir.
Tü~ Ticare t Kanun unun 1301. maddeıs.inin 2. fıkrası
na göre, sigorta ettliren veya sigortalı sigortacının halıefiyetini engelleyici fiil ve işlemleroe bulundukları takdird e bu da:vranışlaırından
dola:yı sigortacıya karşı ccmesuldür»
(sorum ludur) leT. Burada
bahse konu olan «... den mesuli yettir» Doktri nde «... den» veya
«... dan» mesuli yet, «tazmi nat ödeme yükümlülüğü» :anlamı
na
gelmeikt~ıdir. O halde, sigortalı haleıfi:yeti engelle memek borcun a
riayet etmediği takdird e Siiıgortacııya bir ccrtazminatn ödemek le yüroümlüdür.

TTK. m. 1301/f. 2'deki sigortalıya ait yüküm lülük ve: sorumlululk «kanun dan doğmakla» birlikte sigort'a1ının sigortacı ile olan
lU§ildsi, aralarındaiki sigorta sözleşmeısine dayandırıldığından bu
sorumluluik (ex contrac tu) bir soruml uluktu r. Sigortacı «a!kte
muhal efein sebebiyle B.K. m. 916 md.'na dayana.rıak tazmin at talep eder.
Şartlan tahakk uk etıtiğinıde, sigortacının TTK. m.
1290 (a!kit
öncesi ihlbar mü!kellerfiyıeti); BK. m. 41 (haksız fiil); BK. m. 61
(ıs0'bebsiz zenıginleşme) g1bi değişik hukuki sebelblere dayana rak,
siıgortahyı müeyyMıelendirebHmelk imkanının mevcud
iyeti de, ayrıca kıafbul eıddlmektedir. (Bkz. ve karş. Omağ, M.K.
<cTür'k Hukukunda Sigortacının Kanun Halefiy eti (TTK. m. 1301) Doktor a
1
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Sigo rta ve Reas üran s
Matbaası 1982/83 İst., (§ 1, 2, 5) . .
Tezi,

Türıkiye

II.

1.

Kararın

Şirketleri Birliği yayım

H;ilal .

Tahl fü

Soru nun Orta ya

Konulması:

ın
bu kar~rı ile, ka sko tazminatı ödeyen sigortacın
nbulu
sahip
,
karşı
kine
zara r .soru mlus u Yugosla:v otobüs mali
1301)
m.
.
(TTK
rücu hakkının
duğu kanu ni halef iyete daya nan
a sigortalısı ile arasındaki
sund
husu
ediği
edilm
i h 1 a 1 ·edliip
mevc ut ihtilafı h1alletmiş;tir.
Yargıt1 ay

1

1

soru nu şu suT.e ite ifade etme k müm küne (tam kusu rlu
dür: Sigortalının (zara r göre nin), · zara r veren
kapsa~aca:k şe
ot.obüs ·malilki) karşı, öden en haısar bedelini de
1301/f. 2'deki
kilde , bir tazminıat davası ikam e etmesi, T'TK. ınd.
doğmasına yol açabilecek, dolasigortalıya. ilişlkin sorumluluğun
ihlaMne uygu- .
. yısıyla, kanunıi hale.fiyete daya nan rücu hakkının
r?I
la:r;ıacalk müey yidel eri .dav et edebilecıelk: midir
Kararın

:e:le

aldığı

1

2.

Yargıtay Kararının

· Yargıtay

iki tez
a)

Çözü mü:

II. Huku k Dairesi soru nun

karşısında

çözü müne

eğildiğinde

bulu nma kta idi :

BirinCi Tez:

tazm inat aldıktan sonra, hasa r bezara r vere n otobüs mali kine karşı
halef iyete daya nan rüta~minat davası ikam e etme si sigortacının
rücu hakkını kulcu haklkının ihlal i anlamına . gelir. Zira sig;ortacı
t davaısı henü z neticelenmemiş
lanıamaz haLe: gelmiştir. Ta:zmina.
inat alma , yani,
olsa bile sigortalının aynı zara r için. çıifte ta_zm
em ki, sigortalı,
·seihepsi·z zenginleşme ihtim ali mevc uttur . Mad
otob üs ma:likinden karşılıyıafbile
zararını· bir de za.raT soru mlus u
tazm inat elde etme sinin
çiıfte
cıektir, şu · halde , aynı zara r için.
ödediği hasa r bede linin geönlenmes~ })akımından, sigortacının
riye iades i gerelkir.

Siıgorıtalının, sigortacıdan
delini de kapsı.ıyacak şeikilde,
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b)

İkinci Tez. :

Sigortalının, sigortacıdan tazmi nat aldıktan sonra.
hasar be- .

. delini kapsa yacak şelkıilde zarar veren otobüıs malik ine karşı
tazminat davası ikame eıtmes:i, siıgortacmın halefi yete dayan
an rücu h1a\kkımn ihlali anlamına gelmez. Zira sigortacı rücu
hai<kıııı
kullan amaz hale gelmemlştir. Tazm inat trulep halk'kımn kanun
i halefiye t dolayısıyla sigortacıya ait olması sebebiyle, sigoTı
talımn
aynı zarar iıç:in çifte tıa:öminat alması söz
konus u olmayacaktır.
Bu sebeple de sigortacının ödediği hasar bedelinin geriye
iadesi
gerıelkmez.

c)

Yargıtayın Benimsediği

Tez:

Yaııgıtay

birinci ·teızl benimseyere!k sd:goTıtalımn, zarar gfüen .
.sıfatıyla mücerrreıt tazmi nat dava'Sı ik!ame
etmes i vakıasını, sigortacının rücu hak!kının ihlali anlamında
yorumlamaktadır. · Zira
made m ki, sigortalı ta:zmina.t davası iikame etme hakkını
kullanmıştır, şu halde aynı hakkı si;~ortacı
kulla nmak tan mahr umdu r. ·
Mahr um olduğu için de rü.cu ha!kkı ihlal ıedilmi.ş sayılır
. Sigortalınıın tazminatı elde etmemiş olması, onu,
TTK. m. 1301/2 açı
smdJ.m smum lu olmak.tan kurta rmaz. Yargıtay anılan kararı
nda,
sigortalı yönüuJden bir de seıbeps~'Z ze:nginle
şme :ihtim alinin mevcudiy etine temaıs etmek tedir. Yargıtay, seibepsi'z zıenginl
eşme ihtimal ini ileri sür1eı:ken, tazmi nat davası henüz netice ıl
enmemiş
.olsa bile, sigortalının aynı zarar için çifte ta:z mina t alma·
a mn
muhtEmel oMuğu husus undan başka herhan;gi bir g:exek
çeye da-

yanmamaktadır.

3.

Görüşümüz

:

Yargıtay karaTınm varmış olduğu netice
ile pozitif huku k ve
huku k tekniği açısından mutaıbık olmadığımızı derJ:ıal belirt
tikten sonra; aşağıdaki husus lar üzerin de durmıalk ihtiyacını
hissat melkteyi'Z.
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a)( Halefüyetin Gerçekle'§mesinden Sqnra Sigortalının
İbra İşlemi veya Ta:z minat Davası İkame Etmesi :

halefiyeti ö d e· m e Ne gerçeıkleşiıı:. Ödeme
parıçasmda i:sıe, ta:z minat alacağının mazaman
anından sonraki
Hiki olm~a sıfatı, sigortacıya aittir. Bu seibeple, kural ola.rak sigortalı, sigortacının maliıkıi bulunduğu tazminat alacağı üzerinde
s e r b e t ç e ve g e ç e r 1 i fbir sureıtte ta:sarruftıa veya işlem
de bulunma ~etkisine sahip değildir. İst•isnalar hari ç (bkz. BK.
m. 165) madldi hukuk yönünden hak hamili sıfatı kalmayan sigortalının, sahibi bulunmadığı bir tazminat alıacağı için zarar vereni iibra etme:si veya ona karşı bir ta;zminat davası iikame etmesi, daha önce kanun i'caıbı sigortacıy1a geçen tazminatı talep hakkının, aynı sorumluya. karşı, sigortacı tarafından ileri sürülme.sini engelleye:mez. Yarıgıtay 15. HD.'nin 6.11.1974 T., E. 1126,
K. 1523 sayılı kararı da bu huısusu teyit eıder mahiiyetıtedir (Bkz.
Karah:asan M.R. Ta.zmin:at Davaları, İst., s. 417, 418).
Siıgortacının

1

Gerçekten dıe, sıig:ortacının rücu daıvası ikame edebilmesi
· s:aruna eğildiğimzide; siıgmta ta~mina.tını elde eden
sigortalmm maıdıdi hukuka ilişkin talep· hakkı ile olan ilişkisi
nin kfüilmesi (zira bu hak öıdeıme ile .kanunen sigortacıya geçer),
tazminart ıdaıvaısı (daıva halklkı) He olan ilişkisini de sona erdirmiş .
sayılır. Bu sebeple sigortalının hasar bedelini de kapsayacak bir
şekilde zıararr sorumlusu üıÇüncü kişiye ka~şı dava (action cumul'a's sure) açaıbHmesi imkansızlaşmıştır. Bundan böyle
lative
sigortalının, dava açmakta ne m e n f a a t i ne de zarar sorumlusu üçüncü kişiden a 1 a c a k 1 ı o 1 m a s ı s ı f a t ı
(qua1it.e du creandex du tier:s) kalmıştır. Tek cümle ile siıgorta:ıı
ile zarar sorumlusu üçüncü kişi ara:sındalki hu!kulki . ilişki açısından
sigortalının dava hakkı düşmüş sayılır. Bµndan böyle sdgortalı- nın aynı mtktatr için, zamr sorumlusuna. karşı dava açma hak-·
k ı yıOk .oılup anc:a!k bir imkanı mevcuıttur. Sigortalının davıa açma imlkanmın mevcut olması demek, dava açma hakkının da
mevcudiyetini gerektirmez. Dava açma imkanına sahip heT!lrns
gibi, siıgortalının da bu irnıkam kuUıanması, sigortacının halefiyet
dolayıısıyla kanunen k~zandığı tazm~nat daıva·sı a:çmıa hakkını zaman aşımı süres1 içinde kullanmasını engelleyemez.
bakımınıdan

de
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b)

Halefiyeti n GerıçekleşmeSinden Sonrıa · Sigo
rtalının
Sebepsiz Zenginleşmesi

aa) Sigo rta

ta:zmina:tımn ödenmeisin{ien
yani haılefiyetin gersonra, sigortalının, aynı zaırar için, ccsor
umlululk
taınninatını» da mal vıarlığına
katara!k seibepsiz yere ~enginleş
mesi anca k bazı şartların gerçekleşmesine
ve mah dut fara~ziyelere
münhamroır. Şöyle ki:
Sigortacıya kanu nen aiıt olan
tazm inat
alacağını sigortalı, g e ç e r
1 i ibir sure tte tahs il eıttiği takd irde
(BK. m. 165 faraziyesi) onun . bu i!ktisalbı,
sigortacıya ekonomik
bir değeri kay!bettirmek sure tiyle onu n malv
arhğının zararına sağlanmış addo lunu r. Bu halıde, siıgıortac
ı,
(ş.ayet a!kdi bir kusu ru
ycıksa) sig:0rtaI ya karşı sebe
psiz zenginleşmeden doğan bir iade
taleb inde bulu nabi lir. (BK. m: 61). Hal!
buki kur al olar ak sigortalının, kanu ni ha:lefiyet ve
hak hanım olmaması dolayısıyla hak
üzer inde ki işlemlerinin · geçer3iız kaldığı
duru mla rda, s'iıgortalının
e1de eıttiği soru mlu luk tazminatı sigortac
ının
zararına yapılmış
bir i n d e b i t u mı değildir. Zira sigortac
ı tazm inat alacağım
k a y b e t m e m i ş olup onu, zara r soru
mlu su üçün cü kişiden
tale p etm e yetkiısine sahi ptir. Bu duru mda
za.rar soru mlu su üçün cü ki'şinin, aynı zara r dolayısıyla, ikinci
~eıfa ödemede bulu nma
ri~ikosuyla karşılaşması muhteıme
!ldir. (Bkz . ve kar§. Omağ, M.K
.
adı geçe n tez§ 5. 1-2 A-bb) .
çekleşmesinden

1

1

.bb) ' Yar:gırtay kararında anıldığı şekilde,
tazm inat davasının
i.!k amesi dolayısıyla, a.ym zara r için çifte
tazminaıt elde imlkamnın
doğmuş bu~unması seıbebiyle,
sigortalıyı sorull?-lu tutm ak, bir
anlam da i h tim a 1 e bina en hük üm tesis
etmelk dem ekti r. Bunun i:se, pclZitif day anak tan mah rum oldu
ğu kada r, huk uki güvenliği de. zede1'ediği
şüphesizdir.
Pozitif dayana!ktan mah rum dur zira, ta'zmıinaıt alacağının sahiibi
hala sigortacı olup, bu
afaca'k onu n mal varhğının bk uns urun
u . teşkil etme ye deva m
etmrn!kıteldir. Olay da selbepsiz.
zenginleşme müe sses esin in
kuru cu ve
tekn ik unsurları teşekkül etmemiştir. Huk
u!ki güvenliği zedeler
zra, ta:zminıat davasının reddolunması, en
a:z sigortalının lehi ne
sıonuç1ıanması kadaır muıhıtem
eldir. Nitekim, olayımı;zda,
sigo rtalının tazminaıt darvasınm, da:va
ha!kkırun
yokluğundan ötür ü,
(ödenen sigo rta tazminatı miıktarmca) redd
olunması gere kir.
1
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c)!

Sonuç :

aa) ' Yarıgıtay kararm a konu olan olayda, tazmin:at alacat a c ı ya
ğım dava etme hakkı; halefiiyet · ctolayıısıyla, si g o r
aittir. Sigortalının biır haıkka değH bir im!kana dayan arak zarar
sorum lusuna karşı tazmi nat d'ava/31 açmaısı, aynı alacağı gerçek
ini engellemez.
(haık) sahiıbi sıfatıyla sigortacının dava etmes
Olayda, sebepsiz zenginleşme müeıs!sıesesdnin kuruc u unaçısından, tekniik ansurları bir a:raya ge1mediğinıden, sigortalı
lamda bir sebepsiız zenginleşmenin varlığından ~öz edıileme·z.
cc) Kaırardan, sigortalının, zarar gören sıfatıyla, sigorta d e bir zararı olup
cıdan aldığı ka:sko ta:zminatının · ü z e r i n
yer alan, «... daolmadığı açıkıça anlaşılmamaktadır. Karam a
.. ta:zminat dav~sı
valının . hasan d:a. kapsayacruk şekilde ayrıca.
lanabd.Imeye müyorum
etıte
istikam
bu
açtığı»' şeklindeki ifade,
temin at hadler i
a
sigmt
ah,
siıgort
sait addolu nursa, bu takdrrıde,
1
giderilmesini
ıı:ı
zararın
ve tahsil ettiği hasar bedeli dı şında kalan
action com(:
r
zarar sorum lusu otobüs maliki nden dava edefbfü
plementa.ir:e: de l'assur e) (Bkz. TTK. m. 1301/2 ). Siıgorıtalının, siı
gortac rdan tahsil etıtıiği hasar .bedeli için d a v .a h a k k
bu
menin
Mahke
dır.
rından
şartJa
y o k t u r. Dava ha;k!kı_, dava
durum u res'en nıazara alarak , tahsil edilen sigort a tazminatı mik(dava. hıa!kkınm yok~uğu ger elkçesiyle)
tarıncaJ d a v a n · ı n
r e d · d i n e ibu miktarın üz;erinde kalan zararın ise ta'Zminine
hükme tmesi gerekir.
~b)

1

dd)

Yukarıdaıki açıklamalarımızın ışığı altında, sigortalıyı,

uyarınca so- .
Yargıtay kararında anıldiğı veçhile, 'IITK. m. 1301/2
rumlu tutmayı pozitif hukuk ve hu!ku!k teknfi.ği açısından tıaıtmin

kar ve isaıbetli bulmamaktayız. Bu sebeple, Yargıtayın, davacı

reddederek, ilk mahke menin hükm ünü
bulun makta bozması değil, onaması gerektiği kanaa tine vıarmış
dan inaçısın
1301
yız. (Yargıtayın kararı, münhasıran, TTK. m.
i),
etkiler
celenmiş olup, sorun un devlet ler özel huku!k:u yönü (ve
değerlendirme dışı
spesıifik bir araştırmayı icap ettirdiğinden,
nın

temyiz

itirazlarım

bırakılmıştır).
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