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GİRİŞ 

 

Çalışmamızın konusunu, demiryolu araçlarının üçüncü kişilere verdikleri zararlardan 

dolayı demiryolu işletenin akit dışı sorumluluğu oluşturmaktadır. Bu itibarla 

çalışmamızda, demiryolu işletenin, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
1
 ve 6098 

Sayılı Türk Borçlar Kanunu
2
 hükümlerine göre sorumluluğu anlatılmaktadır. Demiryolu 

işletenin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
3
 ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

4
 

hükümlerine göre taşıyıcı/taşımacı
5
 sıfatıyla demiryolu aracı içindeki yolcuya karşı akdî 

sorumluluğu çalışmamızın kapsamı dışındadır
6
.  

                                                           
1
 RG., 18.10.1983, S. 18195. 

2
 RG., 04.02.2011, S. 27836. 

3
 RG., 14.02.2001, S. 27846. 

4
 RG., 19.07.2003, S. 25173. 

5
  Türk Ticaret Kanunu’nun 850. maddesi: “Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini 

veya ikisini birlikte üstlenen kişidir. Eşya her türlü yükü de kapsar. Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı 

varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna 

karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu taşımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır. 

Taşıma işleri ticarî işletme faaliyetidir.” Taşıyıcı kavramı hakkında ayrıca bkz. Arkan, Sabih; Karada 

Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1982, s. 20 vd. Taşıyıcının 

sorumluluğunun hukuki niteliği, sorumluluğunun sınırlandırılması, sorumluluktan kurtulması hakkında 

ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Seven, Vural; Taşıma Hukuku, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Yayını, https://cmkmudafi.files.wordpress.com/2012/07/tac59fc4b1ma-hukuku-vural-seven.pdf  (Erişim 

Tarihi: 19.11.2017), s. 59 vd. Türk Ticaret Kanunu’nun 888. maddesinin 1. fıkrası: “Taşıma, kısmen veya 

tamamen üçüncü bir kişi olan fiilî taşıyıcı tarafından yerine getirilirse, bu kişi eşyanın zıyaı, hasarı veya 

gecikmesi nedeniyle kendisi tarafından yapılan taşıma sırasında ortaya çıkan zarardan asıl taşıyıcı gibi 

sorumludur.” Fiili taşıyıcı/taşıyan gönderen veya yolcu ile taşıma sözleşmesini akdeden taşıyıcı dışında, 

https://cmkmudafi.files.wordpress.com/2012/07/tac59fc4b1ma-hukuku-vural-seven.pdf
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bu taşıyıcının bir sebeple taşıma sözleşmesini kısmen veya tamamen devrettiği, taşıma sözleşmesine 

yabancı, ancak onu icra eden üçüncü kişi taşıyıcıdır (Adıgüzel, Burak; “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 

Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C. 

LXXI, S. 2, 2013, s. 17). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ile uluslararası 

konvansiyonlarda var olan fiili taşıyıcı/taşıyan kavramı ve bu kişilere ilişkin sorumluluk düzenlemesi iç 

hukuka alınmıştır. Demiryolu taşımalarına ilişkin konvansiyon olan 1999 tarihli CIM (Demiryolları ile 

Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşme) § 27’de, taşımanın tamamı veya bir kısmı için 

görevlendirilen ikame taşıyıcı kavramı yer almaktadır. CIM § 27’nin Fransızca ve İngilizce metninde 

ikame taşıyıcı ibaresi yer alırken, Almanca metinde fiili taşıyıcı ibaresi yer almaktadır. Maddenin birinci 

paragrafında “Taşımanın ifasını taşıma sözleşmesinden ileri gelsin ya da gelmesin kısmen veya tamamen 

üzerine alan ikame taşıyıcı, taşımayı yerine getirirken doğan zararlardan sorumludur.” hükmü yer 

almaktadır (Adıgüzel, s. 6, dn. 19). Böylelikle birden fazla kişi tarafından bir taşıma işinin icrası sırasında 

meydana gelecek zararlarda, zarar görenlerin sadece akdi taşıyıcıya değil, taşıma sözleşmesinin tarafı 

olmayan, fakat taşıma işi bir nedenle kendisine devredilen taşıyıcılara, taşıma kendisi tarafından icra 

edilirken oluşan bu zarar için başvurulabilme imkânı getirilmiştir (Adıgüzel, s.18). Fiili Taşıyıcının 

Sorumluluğu için ayrıca bkz. Seven, Taşıma, s. 75. Alt taşıyıcılar ve müteakip taşıyıcılar için ayrıca bkz. 

Adıgüzel, s. 6-7. 

Karayolu Taşıma Kanunu’nun 3. maddesi: “Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve 

hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” Buna göre, taşıma işleri 

yapacak kişilere ilgili Bakanlıktan “yetki belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Taşımacı, aynı zamanda 

motorlu araç işleteni olarak da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uymak ve bu yasada 

öngörülen koşullar çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadır (Çelik, Ahmet Çelik; “Yolcu 

Taşımalarında ve Trafik Kazalarında Sorumluluğun Kaldırılması ve Hafifletilmesi Yasağı”, Legal Hukuk 

Dergisi, 2008, S. 70, s. 3370). 

 Türk Ticaret Kanunu’nun 1138. maddesi: “ Taşıyan, navlun karşılığında; yolculuk çarteri sözleşmesinde 

eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek; kırkambar 

sözleşmesinde ayırt edilmiş eşyayı, denizde taşımayı üstlenir.” Deniz yoluyla yapılan taşımalarda taşıma 

işini üstlenen kişi için “taşıyan” kavramı kullanılmaktadır (Arkan, s. 20, dn. 66). Taşıyan kavramı için 

ayrıca bkz. Seven, Vural; Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden (Yük Zıya ve Hasarından) Doğan 

Sorumluluğu, Ankara 2003, s. 88 vd. 
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Günümüzde, hızlı nüfus artışı ile birlikte kentsel hareketliliğin artması da kaçınılmaz 

olmuştur. Bu durum, birçok yönden hızlı, güvenli, düzenli ve ekonomik olan raylı 
                                                                                                                                                                          
6
 Demiryolu araçlarından biri ile taşınan yolcu ve taşıyıcı arasında tarafların iradeleri doğrultusunda 

taşıma sözleşmesinin kurulduğunun varsayıldığı hallerde taşıyıcının hukukî sorumluluğunun kaynağını, 

öncelikle Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesi, burada hüküm bulunmaması halinde 6102 Sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun Dördüncü Kitabında yer alan taşıma hukukuna ilişkin genel hükümler ile 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri oluşturmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 850 ile 930. maddeleri arasında düzenlenen “Taşıma İşleri” başlıklı dördüncü kitaptaki 

hükümler, 852. madde hükmüne göre, deniz, demir ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel 

hükümler haricinde her türlü taşıma işine uygulanır niteliktedir. Bu bakımdan, Türk Sivil Havacılık 

Kanunu (RG., 19.10.1983, S. 18196) gibi özel bir kanun hükmü olmadıkça, her taşıma şekli için söz 

konusu genel hükümler uygulanabilir. Karayoluyla yurt içi yolcu taşımalarında 6102 Sayılı TTK. m. 906 

vd.; havayoluyla yurt içi yolcu taşımalarında Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK. m. 106 gereğince bu 

kanunda hüküm bulunmayan hallerde uluslararası sözleşmeler, bunlarda da hüküm bulunmayan hallerde 

TTK. hükümleri uygulanır); denizyoluyla yurt içi yolcu taşınmalarında 6102 Sayılı TTK. m. 1247 vd. 

uygulama alanı bulmaktadır (Ayrıca bkz. Seven, Taşıma, s. 4). 

Bununla birlikte, içinde yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıklarda, demiryolu ile uluslararası yolcu ve 

eşya taşımalarına ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu COTİF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 

Sözleşme), CIM (Demiryolları ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşme), CIV (Demiryolları İle 

Yolcu ve Bagaj Taşımasına İlişkin Sözleşme) gibi milletlerarası sözleşmeler; yolcuların karayoluyla 

uluslararası taşınmasında yetkili hukukun tayin edilmesi için MÖHUK’un 24. veya 29. maddeleri, 

eşyaların karayoluyla uluslararası taşınmasında CMR (Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin 

Mukavele Sözleşmesi); havayolu ile uluslararası yolcu veya eşyaları taşımada Montreal Sözleşmesi (5866 

s. Onay Kanunu (RG. 14.04.2009, 27200) Varşova Sözleşmesi ve Protokollerine göre üstünlüğü 

bulunmaktadır (MS m. 55))  ve 26 Mart 2011 tarihinden önceki olaylara Varşova Sözleşmesi (1955 

Lahey ve 1975’te 4 sayılı Montreal Protokolü ile tadil edilmiş hali); denizyolu ile uluslararası yolcu 

taşımacılığında yetkili hukukun tayin edilmesi için MÖHUK.’un 24. maddesi, denizyolu ile uluslararası 

eşya taşımalarında da kısaca Lahey Kuralları (RG. 22.02.1955, S. 8937) olarak anılan 25.8.1924 tarihli 

“Kanişmentolu Taşımalar Hakkında Bazı Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme” öncelikle uygulama 

alanı bulmaktadır (Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Seven, Taşıma, s. 5, 7). 
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sistemler ile ulaşımın gelişimini zorunlu kılmıştır. Demiryolu taşımacılığı, diğer yaygın 

taşımacılık türleri olan karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı ile kıyaslandığında 

ekonomik avantajları olmasının yanında, güvenli ve çevre dostu bir taşımacılık türüdür. 

Ancak, tüm bu olumlu yönlerine rağmen, demiryolu işletmesinde, önemli ölçüde risk ve 

tehlike barındıran bir faaliyet yürütülmektedir. Demiryolu araçları kendilerinden 

kaynaklanan enerji ile raylarda çok hızlı bir şekilde hareket ederler. Bu tür araçlar, hızlı 

hareket halinde iken çok büyük bir güç ve ağırlığa sahip olurlar. Hızlı hareket eden 

böyle bir araca istenildiği anda hâkim olmak çok zor ve hatta bazen tüm önlemler alınsa 

bile imkânsızdır. Bu tür araçların işletilmesinde gerekli önlemler alınmadığında, 

rayların yakınında bulunan diğer işletenlerin, yayaların, taşınır veya taşınmazların ağır 

zarara uğraması kaçınılmaz olur. Nitekim gerek Türkiye gerekse Dünya tarihindeki 

demiryolu kazalarındaki ölü ve yaralı bilançosunun karayolu kazalarına kıyasla yüksek 

olduğu bilinmektedir
7
. Bu sebeple, söz konusu tehlikeli faaliyet ve girişimden 

yararlanan demiryolu işletenleri, kusurları olmasa dahi bunların yol açtığı zararları da 

üzerlerine almalıdırlar.  Bu sebeple, demiryolunun işletilmesinden zarar görenlerin 

zararlarının giderilebilmesi, haklarının korunabilmesi için demiryolu taşımacılığına 

sağlam bir hukukî zemin kazandırılması önem arz etmektedir. Zira hukukumuzda, hava 

yolu taşımacılığının hukukî dayanağını oluşturan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık 

Kanunu gibi özel bir kanunî düzenleme, demiryolu taşımacılığı için henüz mevcut 

değildir. Bu sebeple, demiryolu aracının karıştığı kazalar neticesinde meydana gelen 

üçüncü şahısların zararlarında demiryolu işletenin hangi hukukî sorumluluk sebepleri 

kapsamında sorumlu tutulacağının ve zarar görenlerin zararlarının tazmininde izlenecek 

                                                           
7
Bkz.http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiyedemiryolukazalarılistesi;bkz.http://arsiv.ntv.com.tr/news/279507

.asp; ayrıca bkz. https://www.frmtr.com/garip-olaylar/2676603-en-feci-tren-kazalari.html (Erişim Tarihi: 

24.07.2016). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye
http://arsiv.ntv.com.tr/news/279507.asp
http://arsiv.ntv.com.tr/news/279507.asp
https://www.frmtr.com/garip-olaylar/2676603-en-feci-tren-kazalari.html
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hukukî sürecin belirlenmesinde tereddütler yaşanmaktadır. Demiryolu işletenin üçüncü 

şahısların zararları bakımından akit dışı sorumluluğuna ilişkin olarak mevzuat 

eksikliğinin yanında, bilimsel çalışma olmaması da hukukumuz açısından büyük bir 

eksikliktir. Bu sebeple, demiryolu kazaları neticesinde zarara uğradıklarını iddia eden 

üçüncü şahısların, hangi sorumluluk sebebine dayanarak zararlarının giderilmesi 

talebinde bulunacaklarını tespit etmek özel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 “Türk Sorumluluk Hukukuna Göre Demiryolu İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu” 

başlıklı çalışmamız ile doktrindeki ve uygulamadaki kaynak eksikliğinin giderilmesine 

yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz açısından demiryolu 

taşımacılığının giderek yaygınlaşması ile birlikte, konu ile ilgili özel kanunî 

düzenlemelerin yapılması da yakın gelecekte muhtemel görünmektedir. Kanaatimizce, 

Almanya
8
, Avusturya

9
 ve İsviçre

10
 Hukuklarında olduğu gibi, demiryolu işletenin 

                                                           
8
 Tehlike sorumluluğu öngören ilk kanun 1838 tarihli “Prusya Demiryolları Sorumluluk Kanunu”dur. 

(Yücel, Özge; Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Ankara 2014, s. 52). Prusya 

Demiryolları Sorumluluk Kanunu’nu izleyen demiryollarından doğan sorumluluğa ilişkin diğer Kanun 

ise, 1871 tarihli “Almanya Sorumluluk Kanunu” dur (Ulusan, İlhan; “Tehlike Sorumluluğu Üstüne”, 

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 6, 1970, s. 31; Korkusuz, M. 

Halit; “Tehlike Sorumluluğunun Hukukumuzdaki Yeri”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.15-16, S.22-23-24-25, 2010-2011, s. 91).  

9
 Avusturya’da 1869 yılında çıkarılan “Demiryollarındaki Kazaların Yol Açtığı Ölüm ve Bedensel 

Yaralanmalardan Demiryolları Girişimlerinin Sorumluluğu Hakkında İmparatorluk Kanunu” 

bulunmaktadır (Korkusuz, Halit, s. 91; Yücel, s. 53).  

10
 İsviçre’de 1875 yılında çıkarılan “Demiryolları ve Buharlı Gemi Seferi Girişimlerinin Ölüm ve 

Yaralanmalar Hâlinde Sorumluluğu İle İlgili Federal Kanun” bulunmaktadır (Korkusuz, Halit, s. 91; 

Yücel, s. 53). Ayrıca İsviçre Hukukunda, tren, tramvay ve benzeri araçların işletilmesinden doğan 

sorumluluk, Demiryolu, Buharlı Gemi ve Posta İşletmelerinin Sorumluluğuna İlişkin 28 Mart 1905 tarihli 
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tehlike sorumluluğu esaslarına göre sorumlu tutulduğu özel bir kanun olarak Türk 

Demiryolları Kanunu’nun düzenlenmesine ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır. Demiryolu 

işletenin akit dışı sorumluluğunun, sözleşme dışı temellere dayanan bir haksız 

fiil/tehlike sorumluluğu olarak nitelendirildiği görülmektedir
11

. Kanun koyucu tehlike 

sorumluluğunu düzenlemek için genel bir hüküm (TBK. m. 71) koymuş olsa bile
12

, bu 

durum bir takım özel kanunlarda hüküm konulmasına engel teşkil etmemelidir. Bu 

sebeple, çalışmamızda yer vereceğimiz öneriler ve açıklamalar ile ileride yapılması 

muhtemel olan özel kanunî düzenlemelere
13

 katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. 

Çalışmamız, bir “giriş”, üç “bölüm” ve bir “sonuç”tan oluşmaktadır. Çalışmanın giriş 

kısmında, genel olarak konunun takdimi yapılmış ve konunun öneminden söz edilmiştir. 

                                                                                                                                                                          
Federal Yasanın 1. maddesi ile tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir (Yılmaz, Hamdi; Karayolları 

Trafik Kanunu’na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuksal Sorumluluğu, İstanbul 2014, s. 32, dn. 156). 

11
 Uyumaz, Alper/Tokat, Hüseyin; “Demiryolu İle Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Akit Dışı 

Hukukî Sorumluluk”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 3, 2016, s. 970. 

12
 TBK m. 71 hükmü ana fikir olarak, tehlike sorumluluğunu düzenleyen özel yasaların yetersiz kaldığı, 

tehlike sorumluluğunun genel ilke ve koşullarının belirlenmesi gerektiği ve ortaya çıkacak olan yeni 

tehlike sorumluluğu halleri için özel kanunî düzenleme yapılmasını beklemeden gerektiğinde mahkeme 

kararıyla tehlike sorumluluğunun kabul edilmesi esaslarına dayanmaktadır (Üçışık, Güzin; “Tehlike 

Sorumluluğunun Genel Kural ile Düzenlenmesi”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 

Mayıs 2009), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s.139). 

13
 İleride düzenlenmesi muhtemel olan özel kanun “Türk Demiryolları Kanunu” olarak anılabilir. Bu 

Kanun’da “Amaç, Kapsam ve Tanımlar” başlıklı Birinci Kısım; “Demiryolu Seferlerinin Genel 

Hükümleri” başlıklı İkinci Kısım; “Demiryolu ile Taşımalar” başlıklı Üçüncü Kısım; “Taşıma 

Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk” başlıklı Dördüncü Kısım; “Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk” 

başlıklı Beşinci Kısım; “Ceza Hükümleri” başlıklı Altıncı Kısım ve “Çeşitli Hükümler ile Son 

Hükümler” başlıklı Yedinci Kısım yer alabilir. 
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Birinci bölümde, genel olarak demiryolu taşımacılığı, demiryolu araçları ile demiryolu 

işleteni anlatılmıştır. 

İkinci bölümde, genel olarak sorumluluk sebepleri, idarenin sorumluluğu, demiryolu 

işletenin akit dışı sorumluluğunun hukukî niteliği, şartları ve kapsamı ile sorumluluğu 

ortadan kaldıran ve azaltan sebepler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde, davanın tarafları, görevli ve yetkili mahkeme, dava açma süresi, 

ispat yükü ve yabancılık unsuru içeren demiryolu kazalarında uygulanacak hukuk ayrı 

başlıklar altında incelenerek tazminat davası anlatılmıştır.  

Nihayet sonuç kısmında da, çalışmamızda tartıştığımız konulara ilişkin kanaatlerimiz 

ve kanunî düzenleme eksikliğinin yarattığı sorunların çözüm yollarına ilişkin 

önerilerimiz yer almıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ 

 

 

I. DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre oldukça avantajlı olduğu 

kabul edilmektedir. Uzmanlar tarafından, demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık 

türlerine kıyasla yüksek kapasitede yolcu ve yük taşıdığı, az enerji tükettiği, çevre dostu 

olduğu, güvenli, ekonomik ve arazi kullanımının daha verimli olduğu belirtilmektedir
14

. 

Avrupa ülkelerinde de ülkemizin aksine uzun yıllardır, karayollarına göre maliyeti daha 

düşük
15

, çevreye daha az zarar veren
16

, daha az enerji harcayan, daha az kamulaştırma 

                                                           
14

 Teker, Suat/Camcı, Alper; Hızlı Trenler ve Türkiye’deki Geleceği Sempozyumu, Okan Üniversitesi 

Yayını, İstanbul 2011, s. 91; Murat, Bedrettin; Trafik Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2014, s. 36. 

15
 1 km. karayolu için yapılan harcama ile 5 km. demiryolu için yapılan harcama neredeyse eşittir. 

Karayolunun malîyeti demiryolunun yaklaşık beş katı kadardır (Çelik, Ahmet Çelik; Karayoluyla Yolcu 

Taşıma, Taşımacının ve Sigortacının Sorumluluğu, İstanbul 2008, s. 505). 

16
 Bir elektrikli tren 42 km. sonunda 1 kg. karbondioksit yayarken; aynı miktarda karbondioksiti otomobil 

ve uçak 7 km. sonunda, otobüs ise 12 km. sonunda yaymaktadır. Ayrıca karayolu araçlarının 

egzozlarından çıkan zehirli gazlar sebebiyle insanlar yanında, bitkiler ve doğa da zehirlenmektedir (Çelik, 

Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 505). Dizel lokomotifler karayolu araçlarından 15 kat daha az çevreyi 

kirletir. Elektrikle çalışanlarda ise neredeyse sıfır kirlilik vardır (Teker/Camcı, s. 91; Zengin, 

Burhanettin/Erel, Gazi Kamil; “Raylı Taşıt Sistemlerinin Çevre Değerlerine Olumlu Etkileri”, Kentiçi 

Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir 1999, s. 67). 
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gerektirip tarım alanlarına zarar vermeyen demiryolu taşımacılığı tercih edilmektedir
17

. 

Ülkemizde 1950’li yıllarda taşımacılığın yaklaşık yüzde 49’u karayoluyla ve yüzde 

43’ü demiryoluyla yapılmakta iken, ilerleyen yıllar içinde karayolu taşımacılığının 

yüzde 95’lere ulaştığı, ancak demiryolu taşımacılığının 2007’li yıllarda yüzde 4’lere 

kadar düştüğü görülmüştür
18

. Buna karşılık günümüzde ise, demiryolu taşımacılığının 

hızlı trenlerin de devreye girmesiyle eskiye kıyasla yaygınlaştığı söylenebilir.  

Ülkemizde demiryollarının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde demiryollarının yönetimi yabancı şirketlerin elindeyken
19

; 

Cumhuriyet döneminde demiryollarının devlete geçişinin tamamlandığı bilinmektedir
20

. 

Türkiye’de ilk ulusal demiryollarının kuruluşu 506 sayılı Kanun
21

 ile gerçekleşmiştir. 

Bu Kanun ile hükümete, Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir-Konya, Arifiye-Adapazarı 

hatları ve Haydarpaşa Limanı gibi bazı bağımsız birimlerin sözleşme ve şartnamelere 

uygun olarak satın alınması yetkisi verilmiş ve bunların yönetimi ise Anadolu-Bağdat 

Demiryolları Umum Müdürlüğü’ne bırakılmıştır
22

. 23 Mayıs 1927 tarihli 1042 sayılı 

Kanun
23

 ile işletmeleri ve demiryolu yapımlarını tek elden yürütmek üzere Devlet 

                                                           
17

 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 504. 

18
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 504. 

19
 İlk kez 1856 yılında verilen bir ayrıcalıkla bir İngiliz şirketi tarafından İzmir-Aydın demiryolu hattının 

yapımına başlanmış, 1866 yılında işletmeye açılmıştır. Başka bir İngiliz şirketi tarafından da, İzmir-

Turgutlu-Afyon ve Manisa-Bandırma hattının bir bölümü 1863-1866 yılları arasında tamamlanarak 

işletmeye açılmıştır. Bunların dışında Şark demiryollarının yapım-işletme hakkı Avusturyalı bir firmaya 

ve İstanbul’u Bağdat’a bağlayacak olan demiryolunun yapım işletme hakkı ise 1871’de Alman Deutsche 

Bank’a verilmiştir (Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 501).  

20
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 501-506. 

21
 RG., 24.05.1924, S. 71. 

22
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 502. 

23
 RG., 31.05.1927, S. 598. 
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Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kurulmuştur
24

. Devlet Demiryolları ve 

Limanları İdare-i Umumiyesi, önce 1929 yılında çıkarılan 1482 sayılı bir Kanun
25

 ile 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü olarak, 1931 tarihli Bakanlar 

Kurulu Kararı ile de Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü olarak isim değişikliğine 

uğramıştır
26

.   

 

B. DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN MEVZUAT 

 

Demiryolu taşımacılığında uygulanan, Cumhuriyet’in ilanından önce çıkarılan 18 

Mayıs 1872 tarihli Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname
27

 

hükümleri halen yürürlüktedir. Demiryolu taşımacılığında pozitif hukukta mevcut olan 

diğer düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ana Statüsü
28

, 6186 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kuruluş Kanunu
29

, 6461 Sayılı Türkiye 

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
30

, Demiryolu Emniyet 

                                                           
24

 Türk Demiryolları, TCDD Yayını, Ankara 1959, s. 21. 

25
 RG., 03.06.1929, S. 1206. 

26
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 503. 

27
 Tertip:1, Cilt: 4, Sayfa: 483. 

28
 RG., 28.10.1984, S. 18559.   

29
 RG., 29.07.1953, S. 8470. 

30
 RG., 01.05.2013, S. 28634. Almanya’da da bu Kanun’un bir benzeri olarak Almanya Genel Demiryolu 

Kanunu (AEG) bulunmaktadır. Bu Kanun, 1994’te başlatılan demiryolu reformunun bir parçası olarak 

tamamen yeni bir kanundur. Kanun öncelikle güvenli bir demiryolu taşımacılığını öngörmektedir (AEG 

§1 Nr. 1). Bununla birlikte, demiryolu taşımacılığının daha cazip hale getirilmesi yanında demiryolu 

taşımacılığı pazarında etkin ve bozulmamış bir rekabetin sağlanması için gerekli yasal güvencelerin 

oluşturulması da Kanun’un diğer önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan Kanun 

demiryolu güvenliği konusundaki kuralların yanında (AEG § 4), demiryolu taşımacılığında 
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Yönetmeliği
31

, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği
32

, Demiryolu Araçları 

ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği
33

, Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite 

Tahsis Yönetmeliği
34

, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Trenlerin İşletilmesine Dair Yönetmelik
35

, 

Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında 

Yönetmelik
36

, Hemzemin Geçitlerin Korunması Bakımı ve Yönetimi ile Geçit 

Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik
37

, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile 

Taşınması Hakkında Yönetmelik
38

, Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve 

İnceleme Yönetmeliği
39

, 2016/9005 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulan Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği
40

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
41

, Demiryolu Eğitim 

                                                                                                                                                                          
denetim/gözetim (AEG §§ 5 vd) ve demiryolu hatlarının onarımı ve yeniden planlanması açısından da 

önemli hükümler içermektedir (AEG § 9, AEG § 14, AEG § 18). Demiryolu sektöründe serbestleştirme 

bağlamında AEG § 9/1 bu anlamda demiryolu altyapısının işletilmesi ve demiryolu hizmetlerinin 

sağlanması alanında bir ayrım yapılmasını öngörmektedir (Karakılıç, Hasan; “Demiryolu 

Taşımacılığında Serbestleştirme Açısından Almanya Örneği”, Rekabet Dergisi, C. 14, S. 1, 2013, s. 57). 

31
 RG., 19.11.2015, S. 29537. 

32
 RG., 16.07.2015, S. 29418. 

33
 RG., 18.11.2015, S. 29536. 

34
 RG., 02.05.2015, S. 29343. 

35
 RG., 19.04.2005, S. 25791. 

36
 RG., 03.07.2013, S. 28696. 

37
 RG., 03.01.1996, S. 22512. 

38
 RG., 16.07.2015, S. 29418. 

39
 RG., 16.07.2015, S. 29418. 

40
 RG., 20.08.2016, S. 29807. 

41
 RG., 07.03.2008, S. 26809. 
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ve Sınav Merkezi Yönetmeliği
42

, Tren Makinist Yönetmeliği
43

, Demiryolu Emniyet 

Kritik Görevler Yönetmeliği
44

, Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları 

İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği
45

, Demiryolu İşletmeciliği 

Yetkilendirme Yönetmeliği
46

 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
47

, Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
48

, 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin 

Amirleri Yönetmeliği
49

 dir. 

 

II. DEMİRYOLU ARACI 

 

A. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

 

1) Tanımı 

 

Demiryolu aracı, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nde (m. 4/l), Demiryolu Araçları 

Tescil ve Sicil Yönetmeliği’nde (m. 3/m) ve Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip 

Onay Yönetmeliği’nde (m. 3/h), hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her 

                                                           
42

 RG., 31.12.2016, S. 29935. 

43
 RG., 31.12.2016, S. 29935. 

44
 RG., 31.12.2016, S. 29935. 

45
 RG., 18.08.2007, S. 26617. 

46
 RG. 19.08.2016, S. 29806. 

47
 RG., 09.06.2008, S. 26901. 

48
 RG., 02.06.2017, S. 30084. 

49
 RG., 07.01.2017, S. 29941. 
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türlü çeken
50

 ve çekilen araçlar
51

 ile tren setleri
52

 olarak tanımlanmaktadır. Demiryolu 

taşımacılığında çeken araçların ayrıca lokomotif
53

 olarak tanımlandığı ve lokomotiflerin 

de dizel lokomotifler ve elektrikli lokomotifler olarak iki bölüme ayrıldığı 

belirtilmektedir
54

. Demiryolu taşımacılığında çekilen araçlar grubunda ise, vagonlar ve 

konteynırlar yer almaktadır
55

. Demiryolu aracı ayrıca, Demiryolu Emniyet Kritik 

Görevler Yönetmeliği’nde (m. 4/e) raylı ve hafif raylı sistemlerde yolcu, yük 

taşımasında veya bu sistemlerin bakım ve onarım işlerinde kullanılan, üzerinde kendi 

tahrik gücü ile hareket etme yeteneği olan veya olmayan her türlü araç olarak da 

tanımlanmaktadır.  

                                                           
50

 “Çeken araçlar, demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olan her türlü aracı ifade 

eder.” (Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/i). 

51
 “Çekilen araçlar, demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan her türlü yük ve 

yolcu taşımasında kullanılan demiryolu araçlarını ifade eder.” (Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/ı). 

52
 “ Tren, bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulmuş personeli 

tarafından teslim alınmış diziyi ifade eder.” (Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği m. 3/m). 

Ayrıca bkz. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 4/ş.  “Tren setleri, sabit ya da önceden 

tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini ifade 

eder.”(Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/nn). Ayrıca bkz. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler 

Yönetmeliği m. 4/u. 

53
 “Lokomotif, üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle 

önüne veya arkasına bağlı araçları hareket ettiren raylı sistem aracını ifade eder.” (Demiryolu Eğitim ve 

Sınav Merkezi Yönetmeliği m. 3/i). Ayrıca bkz. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 4/k 

ve Tren Makinist Yönetmeliği m. 3/ı. Lokomotif, raylar üstünde bir vagon dizisini çekmede 

kullanılan buharla ya da bir motorla çalışan makinedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Lokomotif (Erişim 

Tarihi: 17.12.2016). 

54
 Görçün, Ömer Faruk/Görçün, Özhan; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden Demiryolu 

Taşımacılığı, 2. Baskı, İstanbul 2010, s. 3. 

55
 Görçün/Görçün, s. 7. 

https://tr.wiktionary.org/wiki/vagon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Motor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Makine
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lokomotif
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2) Özellikleri 

 

Dizel lokomotifler, iki, dört ve daha fazla sayıda bojili
56

 araçlardır. Bu araçlar, 

motor, makinist kabini, pnömatik ünitelerden ve modüler şasi, boji, soğutma 

ünitelerinden oluşmaktadır. Araçlar, en az 68 tonluk bir ağırlığa sahiptir. Bu araçların 

yük miktarı ve yol eğimi arttıkça hızları da düşmektedir
57

. 

Elektrikli lokomotifler, elektrik enerjisi ile çalışan araçlar olup, çeşitlerine göre 68 

tondan 119 tona kadar farklı ağırlıklara sahiptirler
58

. 

Yük vagonları, taşınacak yükün cinsine ve özelliklerine uygun olarak üretilen ve 

demiryolu taşıma operasyonlarında kullanılan demiryolu taşıma kaplarıdır
59

. Yükün 

emniyetli şekilde taşınabilmesi için, kapalı tip veya değişik tip ve özelliklerde vagon 

kullanılmaktadır
60

. 

Trenin buharlı lokomotifle çekilmesi durumunda dingil sayısı 60, zorunlu olarak 

frenleri yavaş tesirliye çevrilen yolcu trenlerinin dingil sayısı en fazla 100 olarak 

belirlenmektedir
61

. Yük trenlerinde dingil sayısı 120 ile sınırlandırılmış olup, ilgili 

                                                           
56

 Boji, demiryolu taşıtlarının bir bileşenidir. Bojinin esas kullanım amacı, uzun olan demiryolu 

taşıtlarının kıvrımlı raylarda daha uyumlu geçişini sağlamak, rijid yapıya sahip olan sabit 

konumlu tren tekerlek dingilinde taşıtın vagon kısmında rayların pozisyonlarındaki düzensizliklerle olan 

bağını yok etmek amacı ile ikinci bir yay basamağı elde edebilmek ve böylece de sürüşteki konforu 

artırmaktır. Bojiler daha iyi sürüş özellikleri sağlamak, rayda daha az aşınmaya yol açmak ve daha az 

raydan çıkma tehlikesi sunmak ile yükümlü bileşendir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bogie (Erişim 

Tarihi:14.04.2017). 

57
 Görçün/Görçün, s. 4. 

58
 Görçün/Görçün, s. 6. 

59
 Görçün/Görçün, s. 8. 

60
 Görçün/Görçün, s. 8. 

61
 Görçün/Görçün, s. 122. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ray
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tren
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dingil
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vagon&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bogie
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birimlerden izin alınarak 150 ye kadar çıkarılabilmektedir
62

. Ana hat buharlı, dizel ve 

elektrikli lokomotiflerin uzunluğu 24 metre, dizel manevra lokomotiflerinin uzunluğu 

14 metre olarak belirlenmiştir
63

. Bir trenin ağırlığı, lokomotifin çekme gücü, trenin 

hızı, yolun eğimi ve hava koşulları dikkate alınarak, trenin ton ile ifade edilen ağırlığı 

dizisindeki her vagonun üzerinde yazılı darası ile içindeki yükün ağırlığının toplamı 

olan brüt ağırlıklarının toplanmasıyla bulunmaktadır
64

. Trenlerdeki personel, tren şefi, 

makinist
65

, yardımcı makinist, bilet ve bagaj kondüktörü, hostes, yataklı vagon 

                                                           
62

 Görçün/Görçün, s. 122. 

63
 Görçün/Görçün, s. 122. 

64
 Görçün/Görçün, s. 123. 

65
 “Tren makinisti, yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, 

konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş 

talimatına uygun olarak hazırlanmış cer araçlarını (üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik 

gücüyle hareket eden lokomotif), otomotrisi (üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile 

hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olarak çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı 

zamanda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracı) ve tren setlerini ve 

treni teslim alan, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi ifade eder.” (Demiryolu Eğitim ve Sınav 

Merkezi Yönetmeliği m. 3/o, m. 3/ç). Ayrıca bkz. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 

4/t, m. 4/ç, m. 4/m ve Tren Makinist Yönetmeliği m. 3/s. 

Tren makinistinin cer aracı sevk ve idaresi yapabilmesi için, tren makinist ehliyeti (bir tren makinistinin, 

mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki 

yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belge) ve tren makinist brövesi (bir tren makinistinin, hangi 

demiryolu hatları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu 

kanıtlayan belge) sahibi olması zorunludur. Tren makinisti cer aracı sevk ve idaresi yaparken, tren 

makinist ehliyet ve bröve asıllarını yanında bulundurmak zorundadır. Demiryolu tren işletmecileri ve 

altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, 

tren makinist ehliyetine ve tren makinist brövesine sahip olduğunu takip etmekten ve bununla ilgili kayıt 

sistemi oluşturmaktan sorumludur (Bkz. Tren Makinist Yönetmeliği m. 4). 
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kondüktörü, gardıfren, şef garson, garson, aşçı, aşçı yardımcısı, yataklı vagon servis 

işçisi, tren odacısı, ateşçi ve yükleme-boşaltma işçisidir
66

. 

 

B. ÇEŞİTLERİ 

 

Dünyadaki raylı taşıma sistemleri, şehir içi raylı taşıma ve şehir dışı raylı taşıma 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır
67

. Şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri, ulusal 

demiryolu ağına
68

 bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar 

bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, 

banliyö ve benzeri raylı sistemleri kapsar
69

. Şehir içi raylı taşıma araçları metro, hafif 

raylı sistem (hafif metro), tramvay, monoray (havaray) ve banliyö olarak 

sınıflandırılmaktadır
70

. Türkiye’de belli başlı şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri, 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep 

ve Samsun’da bulunmaktadır
71

. Buna karşılık, şehir dışı raylı taşımanın ise demiryolları 

ile sağlandığı bilinmektedir
72

. Şehir dışı raylı yolcu taşımacılığı, süper ekspresler, mavi 

                                                           
66

 Görçün/Görçün, s. 128. 

67
 Asiloğulları, Ertuğrul; Modern Raylı Sistemler Tasarım ve Uygulama Yöntemleri, Ankara 2012, s. 9. 

68
 Ulusal demiryolu altyapı ağı, Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim 

yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine 

bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapı ağını ifade eder (Bkz. Tren Makinist 

Yönetmeliği m. 3/ü). 

69
 Bkz. Tren Makinist Yönetmeliği m. 3/o. 

70
 Asiloğulları, s. 9. 

71
 Baştürk, Göktuğ; Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Sistemleri İncelemesi ve Dünya Örnekleri ile 

Karşılaştırılması, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ankara 2014, s. 34. 

72
 Asiloğulları, s. 9. 
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trenler, ekspresler, bölgesel ekspresler, ray otobüsü ve metotrenler, normal yolcu 

trenleri, karma trenler ve özel yolcu trenleri ile yapılmaktadır
73

. 

 

1) Ağır Raylı Sistemler 

 

a) Banliyö Treni 

 

Tren, bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan dizi 

olarak tanımlanmaktadır
74

. Banliyö treni, şehrin merkezi ile dışını birleştiren gün içinde 

yolcu taşıyan tren olarak tanımlanmaktadır
75

. İstanbul ve İzmir’de banliyö tren hatları 

kullanılmaktadır
76

. Klasik tren hattında işletilen banliyö trenleri olduğu gibi, hızlı tren 

hattı veya yüksek hızlı tren hattında işletilen trenler de bulunmaktadır. 160 km/s hızın 

altında işletilen hatlar, konvansiyonel (geleneksel) hat; 160 km/s ile 250 km/s arasındaki 

hızlarda işletilen hatlar hızlı tren hattı ve 250 km/s ve üzeri hızlarda işletilen hatlar da 

yüksek hızlı tren hattı olarak adlandırılmaktadır
77

. Yüksek hızlı tren, hızı en az 250 

                                                           
73

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bacacı, Rasim; Raylı Sistemlerde Kaza İncelemesi ve Önlenmesine Dair 

Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 2013, s. 37. 

74
 Bkz. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik m. 4/dd. 

75
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Banliyö_treni (Erişim Tarihi:21.11.2016). 

76
 İstanbul’da “Marmaray” olarak bilinen banliyö treni, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Marmaray (Erişim Tarihi: 20.11.2016). İzmir’de 

“İzban” olarak bilinen banliyö treni de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryollarının yüzde elli ortaklığıyla işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/İZBAN (Erişim 

Tarihi:20.11.2016). İZBAN (İzmir Banliyö A.Ş.) Genel (TCDD) ve Yerel Yönetimin (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi) kurduğu ortak bir şirket olup, Ağustos 2010’de faaliyete başlamıştır. İşletmesi TCDD Tren 

hattı üzerinde yapılmaktadır (Bacacı, s. 16). 

77
 Teker/Camcı, s. 80. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tren
https://tr.wikipedia.org/wiki/Banliyö_treni
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marmaray
https://tr.wikipedia.org/wiki/İZBAN
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km/saat ve üzerindeki hıza ulaşabilen tren işletmesi olarak tanımlanmaktadır
78

. Bunun 

yanında, işletme hızı 200 km/saat olan yolcu konforu ve kaliteli hizmet sunan trenler de 

yüksek hızlı tren kapsamında değerlendirilmektedir
79

. Hızlı tren hatlarında sadece hızlı 

trenler çalışırken, geleneksel demiryolu hatlarında hızlı trenlerin yanında diğer trenler 

de çalışabilir.  Ancak hızlı tren hatları bazı yönleriyle geleneksel tren hatlarından 

farklılık arz eder.  Diğer demiryolu hatlarında hemzemin geçit bulunurken, yüksek hızlı 

tren hatlarında hemzemin geçit bulunmaz
80

. Geleneksel ve hızlı tren hatlarının bir arada 

bulunduğu hatlarda da hemzemin geçit bulunduğu belirtilmektedir
81

. Bununla birlikte, 

geleneksel demiryolu hatlarında uzun tünellerden kaçınılıp güzergâh uzatılırken, hızlı 

tren hatlarında büyük tünel imalatları ile hat uzunluğu düşürülmeye çalışılmaktadır
82

. 

Bunların dışında hızlı trenlerde karşıdan karşıya geçişler, köprü, yaya geçişi ve tarımsal 

alt geçit ile sağlanır. Hatların her iki tarafı insan ve hayvan geçişlerinin sebep 

olabileceği tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla tel çitler ile çevrilir
83

 veya duvar ile 

ihata altına alınır
84

. Hızlı trenler, çevreye zarar vermeyen, daha sessiz olmaları sebebiyle 

gürültü kirliliği yaratmayan
85

 araçlar olarak kabul edilmektedir
86

. Hızlı trenlerin diğer 

geleneksel hatlara kıyasla daha yüksek kalite ve standartta inşa edildikleri ve 

uluslararası standartlara uygun malzemelerin, teknolojinin en son imkânları ile 

                                                           
78

 Asiloğulları, s. 92. 

79
 Asiloğulları, s. 92. 

80
 Asiloğulları, s. 92; Teker/Camcı, s. 66. 

81
 Teker/Camcı, s. 66. 

82
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Asiloğulları, s. 92 vd.  

83
 Asiloğulları, s. 92. 

84
 Teker/Camcı, s. 66.  

85
 Yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bölgelere ses perdeleri konulmaktadır (Teker/Camcı, s. 66). 

86
 Teker/Camcı, s. 64. 
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birleştirilerek demiryolu platformu, tünel, köprü, viyadük ve benzerlerinin inşa edildiği 

belirtilmektedir
87

. 

 

b) Metro 

 

Dünyada raylı sistemlerin, çok azı dışında genellikle metro olarak adlandırıldığı 

bilinmektedir
88

. Metrolar, genellikle yüzeydeki trafiği azaltmak için, tüneller açılarak 

yer altında inşa edilen raylar üzerinde hareket eden taşıma araçlarıdır
89

. Metronun ağır 

raylı sistemler içinde değerlendirilmesinin sebebi, yüksek düzeydeki yolcu taşıma 

kapasitesi
90

 ve saatteki hızıdır
91

. Metro hatlarının en önemli özelliği hızlı, güvenli, 

konforlu olması ve başka trenlerin geçmediği sadece metro trenlerine özel sistemli ray 

hattı olmasıdır
92

. Geçtiği bölgenin imkânına göre viyadük, hemzemin, veya yeraltından 

gidebilen metro hatlarının, yol ve diğer demir yolları ile bir bağlantısı 

bulunmamaktadır
93

. Son zamanlarda inşa edilen metroların sistemlerinin sürücüsüz 

                                                           
87

 Teker/Camcı, s. 65. 

88
 Metrolar için, İngiltere’de underground, tube, subway ve metro; Kanada’da metro ve subway; 

Almanya’da U-Bahn; İsviçre ve Norveç’te T-Bahn; Arjantin’de Subte olarak farklı isimler 

kullanılmaktadır (Asiloğulları, s. 23). 

89
 Enerji temini, hafif raylı sistemlerde olduğu gibi katener veya rijit katener şeklinde havai besleme 

hatlarından yapılabileceği gibi, 3. ray şeklinde tesis edilen alttan besleme sistemlerinden de sağlanabilir 

(Baştürk, s. 17). 

90
 Maksimum saatteki yolcu kapasiteleri 100.000 yolcu/yön’dür (Baştürk, s. 16). 

91
 Asiloğulları, s. 10; Ortalama ticarî hız 42-48 km/saattir. Maksimum hız 90 km/saate kadar 

çıkabilmektedir (Baştürk, s. 17). 

92
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Metro (Erişim Tarihi:21.11.2016). 

93
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Metro (Erişim Tarihi: 21.11.2016). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Metro
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metro
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olarak tasarlandığı ve başarılı uygulamalar elde edildiği bilinmektedir
94

. Dünyada ilk 

olarak buharla çalışan metro, 1863 yılında Londra’da hizmete açılmış olup, günümüzde 

olduğu gibi elektrikle çalışan ilk metronun da Londra’da 1890 yılında hizmete açıldığı 

bilinmektedir
95

. Türkiye’de ilk metro, İstanbul’da Beyoğlu ile Galata’yı birbirine 

bağlayan tünel olarak 1875 yılında ve ilk modern metro 1997 yılında Ankara’da
96

 

hizmete açılmıştır
97

. İstanbul
98

 ve İzmir’de
99

  de metro sistemi kullanılmaktadır
100

. 

                                                           
94

 Baştürk, s. 17. 

95
 Asiloğulları, s. 12. 

96
 Ankara metrosunda motorlu araçlar (A aracı) ve treyler (B aracı) olmak üzere iki ayrı tipte araç 

kullanılmaktadır. Araçlar (motorlu+treyler+motorlu) şekilde çalışmak üzere üçlü halde tasarlanmıştır. 

Araçlar 3.124 metre eninde ve 22.879 metre uzunluğunda olup her bir motorlu araçta 60, treylerde ise 62 

kişilik oturma yeri vardır. Ankara metrosunda bulunan toplam 108 aracın, en yoğun saatlerdeki yolcu 

sayısının %90’ını taşımaya yönelik olarak tasarlandığı bilinmektedir (Asiloğulları, s. 20). Maximum 

işletme hızı 80 km/saat, ortalama ticarî hız 35-45 km/saat olarak belirlenmiştir (Baştürk, s. 75). Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ankara’nın ilk metro sistemi olan Ankara Metrosu, Ego Genel Müdürlüğü 

tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_metrosu (Erişim Tarihi: 20.11.2016). 

Türkiye’nin ilk tam otomatik metro sistemi olan Ankara Metrosu proje çalışmaları 1960’lı yıllara kadar 

uzanmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bir ara duraklamış olup, 1982 yılından itibaren tekrar etüt ve proje 

çalışmalarına başlanmıştır. 1988 yılında DPT yatırım programında Yap–İşlet–Devret modeliyle yer almış 

ve bu şekilde ihale edilmiştir. Daha sonra modelin uygulanabilir olmadığına karar verilmiş ve Eylül 

1991’de anahtar teslimine dönüştürülmüştür (Bacacı, s. 15). 

97
 Asiloğulları, s. 14. 

98
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir metro sistemi olan İstanbul Metrosu, Metro İstanbul Anonim 

Şirketi tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu (Erişim Tarihi: 

20.11.2016). İstanbul'daki mevcut Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler ve Teleferik hatlarının 

işletmeciliğini yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ulaşım A.Ş, her gün 1.100.000'in 

üzerinde yolcuya hizmet vermektedir (Bacacı, s. 13-14). 

99
 İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir metro sistemi olan İzmir Metrosu, İzmir Metro Anonim Şirketi 

tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu (Erişim Tarihi: 20.11.2016). İzmir 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_metrosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu
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2) Hafif Raylı Sistemler (Hafif Metro) 

 

Şehir içi raylı toplu taşımacılık sistemleri arasında önemli bir yere sahip olduğu 

bilinen hafif raylı sistemler, kendilerine ayrılan yolda ve raylar üzerinde hareket 

etmektedir
101

. Tramvay sistemlerine oranla daha yüksek, metro sistemlerine oranla daha 

düşük yolculuk kapasitesine sahip sistemlerdir
102

. Hafif metro hatları tam tecritli 

güvenli sistemler oldukları için, hafif metro araçlarının yüksek ticarî hızlarda seyirleri 

mümkündür
103

. Hafif raylı sistemler hemzemin, viyadük ve tünel olarak inşa 

edilebilir
104

. Metronun pahalılığı yanında hafif raylı sistem, ucuz ve esnek bir 

sistemdir
105

. Halen dünya üzerinde 15.000 km'ye varan hafif raylı sistem hattı 

mevcuttur
106

. En iyi uygulayıcıları Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleridir
107

. İstanbul
108

, 

Ankara
109

 ve Bursa’da
110

 hafif metro sistemi kullanılmaktadır
111

. 

                                                                                                                                                                          
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metrosu’nun yapımına 1995 yılında ABB - Yapı Merkezi 

konsorsiyumu tarafından başlanmış ve 22 Mayıs 2000 tarihinde işletime girmiştir (Bacacı, s. 16). 

100
 Asiloğulları, s. 15. 

101
 Enerji temini katener (konvansiyonel sistem), rijit katener veya 3. ray diye tâbir edilen alttan besleme 

sistemleri ile sağlanmaktadır (Baştürk, s. 16). 

102
 Saatteki maksimum yolculuk kapasiteleri 35.000 yolcu/yön şeklindedir (Baştürk, s. 16). 

103
 Ortalama ticarî hız 42-45 km/saat, maksimum seyir hızı 80 km/saat’tir (Baştürk, s. 16). 

104
 Baştürk, s. 16. 

105
 Erdem, Mümtaz Salih; “Şehir İçi Toplu Ulaşımda Raylı Sistem Seçiminde Göz Önüne Alınması 

Gereken Kriterler Ve Uygulamadaki Faktörler”, Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu Bildiri 

Kitabı, Eskişehir 1999, s. 71. 

106
 Erdem, Salih, s 71. 

107
 Erdem, Salih, s. 71. 
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3) Tramvay 

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde tramvay, “genellikle 

yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar 

üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıt” olarak 

tanımlanmaktadır. Tramvaylar, belediyelerin yönetim ve idaresinde bulunan toplu 

taşıma araçlarıdır. Metro ve monoraydan farklı olarak tramvaylar, ulaşım araçlarının 

kullandığı yollar üzerine döşenmiş raylar üzerinde bir sürücü tarafından kumanda 

edilen, elektrik enerjisi ile çalışan
112

, en düşük yolcu kapasiteli
113

 raylı toplu taşıma 

sistemleri olarak tanımlanmaktadır
114

. Tramvayların, diğer araçlarla aynı güzergâhı 

kullanmaları ve kavşaklarda sinyalizasyona bağlı olmaları sebebiyle hızlarının düşük 

                                                                                                                                                                          
108

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan İstanbul hafif raylı sistem hattı, Metro İstanbul A.Ş. 

tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_hafif_raylı_sistem (Erişim Tarihi: 

20.11.2016). 

109
 Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait yer altı demiryolu hattı ve hafif raylı sistem olan Ankaray, Ego 

Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankaray  (Erişim Tarihi: 

20.11.2016). Ankaray, hafif raylı sistem olarak 1992 ve 1995 yılları arasında Ankaray Konsorsiyumu 

tarafından, anahtar teslim sistemi ile yapılmıştır (Bacacı, s. 15). 

110
 Bursa’nın hafif raylı sistemi olan Bursaray, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Bursa Ulaşım 

Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Burulaş) tarafından işletilmektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/BursaRay (Erişim Tarihi: 20.11.2016). 

111
 Asiloğulları, s. 15. 

112
 Enerji temini tramvaylarda katener diye bilinen havai besleme hatları ile sağlanmaktadır (Baştürk, s. 

14). 

113
 Tramvay sistemlerinin saatteki maksimum yolcu taşıma kapasiteleri 15.000 yolcu/yön’dür (Baştürk, 

s. 15). 

114
 Baştürk, s. 14; Asiloğulları, s. 9. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankaray%20%20(Erişim
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olduğu
115

, yapım, inşa ve işletme maliyetlerinin de diğer sistemlere göre oldukça düşük 

olduğu, daha güvenli ve çevre dostu oldukları belirtilmektedir
116

. İstanbul’da diğer 

motorlu araçlarla birlikte karayolunu kullanan tramvayın dışında, karayolundan 

bariyerlerle ayrılmış olan hızlı tramvay sistemi de bulunmaktadır. Eskişehir
117

, Konya, 

Antalya, Kayseri
118

, Gaziantep ve Samsun’da da tramvay sistemi kullanılmaktadır
119

. 

İzmir’de de Karşıyaka tramvayı hizmete girmiş olup, 11 Nisan 2017 tarihinde ilk 

seferini yapmış bulunmaktadır. 

 

4) Monoray (Havaray) 

 

Monoray, klasik demiryolu hattındaki raylar olmadan beton veya çelik kirişler 

üzerinde hareket eden sistem olarak tanımlanmaktadır
120

. Başka bir deyişle, monorayın 

üzerinde gittiği ray yolu, beton ve çelik kolonlara asılı şekilde ve karayolu seviyesinden 

daha yüksek seviyede inşa edilmiştir
121

.  Havada giden tramvay olarak bilinen 

monorayın isminden de anlaşılacağı gibi tek raya bağlı olarak belirlenen hattın üzerinde 

veya asılı olarak altında gidiş geliş hareketlerini gerçekleştirerek çalıştığı 

                                                           
115

 Ortalama hızları 28-30 km/saat ile 50 km/saat arasında değişmektedir (Baştürk, s. 14). 

116
 Asiloğulları, s. 9-10. 

117
 Eskişehir tramvay hattı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Estram Hafif Raylı Sistem 

İşletmesi tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Eskişehir_tramvay_hattı (Erişim Tarihi: 

21.11.2016). 

118
 Kayseri Ulaşım A.Ş (Kayseray); 14 Haziran 2008 tarihinde kurulmuş olup, 01 Ağustos 2010 yılında 

hizmete giren Kayseray tramvay hattını işletmektedir (Bacacı, s. 16). 

119
 Asiloğulları, s. 15. 

120
 Asiloğulları, s. 10. 

121
 Baştürk, s. 19. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eskişehir_tramvay_hattı
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bilinmektedir
122

. Henüz ülkemizde mevcut olmayan ve en güvenli toplu taşıma 

sistemlerinden biri olarak bilinen monoray, Japonya, Malezya, Amerika Birleşik 

Devletleri, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya’da kullanılmaktadır
123

. 

 

III. DEMİRYOLU İŞLETENİ 

 

A. GENEL OLARAK İŞLETEN 

 

Devlet Demiryolları İşletmesi, yolcu ve eşya taşıma işi yaparken Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre “taşıyıcı” olarak nitelendirilse de, trenlerin geçtiği yollarda ve 

kurduğu tesislerde ayrıca “işleten” konumundadır
124

. Burada “işleten” sıfatının 

tereddüde yer vermeyecek şekilde ortaya konulması gerekir. Zira demiryolu kazalarında 

sorumlu şahısların belirlenmesinde işleten sıfatının tespiti önem arz etmektedir. Üçüncü 

şahısların zararlarının tazmininde işleten sıfatını açıklayan ve işletenin sorumluluğunu 

düzenleyen özel bir demiryolu kanunu Türk Hukukunda mevcut değildir
125

. Bu 

durumda, mevcut kanunî düzenlemelerin demiryolu kazalarına kıyasen uygulanmasıyla 

sonuca gitmek mümkün olabilir.  
                                                           
122

 http://muhendisonline.net/monoray-havaray-nedir-nasil-calisir.html (Erişim Tarihi: 21.11.2016). 

123
 http://muhendisonline.net/monoray-havaray-nedir-nasil-calisir.html (Erişim Tarihi: 21.11.2016). 

124
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 543. 

125
 Buna karşılık, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda işleten, sivil hava aracını kendi adına bizzat kullanan 

veya yardımcıları marifeti ile kullanılmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca bir sivil hava aracının kullanma hakkı doğrudan ve dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş ancak 

kontrolü elinde tutan gerçek veya tüzel kişiler ile hava aracı malîki olarak sicile tescil edilmiş gerçek veya 

tüzel kişilerin de aksini ispat etmedikçe işleten sayıldığı belirtilmektedir (TSHK. m. 133). Bu Kanun ile 

sivil hava aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan sivil hava aracı işletenin sorumlu olduğu hüküm altına 

alınmıştır (TSHK. m. 134). 

http://muhendisonline.net/monoray-havaray-nedir-nasil-calisir.html
http://muhendisonline.net/monoray-havaray-nedir-nasil-calisir.html
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1) Türk Borçlar Kanunu’na Göre İşleten 

 

 Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesinin 1. fıkrasında, “Önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve 

varsa işleten müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 

doğrultusunda demiryolu işletmesinin sebep olduğu kazalarda üçüncü kişilerin 

zararlarının tazmininde tüm şartlar gerçekleştiği takdirde demiryolu işletenin 

sorumluluğu söz konusu olabilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesine göre, işletme 

sahibinin yanında işletenin de sorumlu olacağı belirtilmektedir. İşletme sahibi ile işleten 

aynı kişi olabileceği gibi, farklı da olabilir. Örneğin, İstanbul Metrosunda, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi işletme sahibi, Metro İstanbul Anonim Şirketi ise işleten 

sayılmaktadır. İzmir Metrosu’nda da İzmir Büyükşehir Belediyesi işletme sahibi, İzmir 

Metro Anonim Şirketi ise işleten sayılabilir. Buna karşılık, İzmir’de “İzban” olarak 

bilinen banliyö treninin işletilmesinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aynı zamanda hem işletme sahibi hem de işleten 

sayılabilir. İstanbul’da “Marmaray” olarak bilinen banliyö treninin işletilmesinde de, 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hem işletme sahibi, hem işleten sayılabilir. 

İşletme sahibi olmayan ve tehlike sorumluluğu kapsamında sorumlu tutulan işleten 

öğretide, tehlikesi ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere işletmeyi kira sözleşmesi 

veya yönetim sözleşmesi ile çalıştıran veya kayyım olarak atanan gerçek veya tüzel 

kişi
126

 olarak tanımlanmaktadır
127

. İşletmede hizmet veya vekâlet sözleşmesi 

                                                           
126

 Tüzel kişiler, birden fazla kişinin belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşmuş, hak ve 

borç sahibi olabilen, kendisini oluşturan kişilerin dışında ayrı bir varlığa sahip olan topluluklardır. Özel 

hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılırlar (Gözler, Kemal; İdare 

Hukukuna Giriş, 12. Baskı, Bursa 2010, s. 46; Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan; Türk Özel Hukuku, Kişiler 

Hukuku, C. 2, 15. Baskı, İstanbul 2014, s. 225). Özel hukuk tüzel kişileri, özel hukuk kurallarına bağlı 
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kapsamında yönetici veya müdür olarak çalışanlar bu tanıma dahil edilmemektedir
128

. 

İşletmeyi hukuka uygun bir izin veya ruhsatla yöneten, kiralayan ve intifa hakkı sahibi 

de Türk Borçlar Kanunu kapsamında işleten sayılır
129

. Buna karşılık, işletme üzerinde 

organizasyon açısından veya ekonomik yönden kontrolü elinde tutan gerçek veya tüzel 

kişi ise işletme sahibi olarak nitelendirilir
130

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
olan ve kişilerin iradeleriyle kurulabilen tüzel kişilerdir. Özel hukuk tüzel kişilerinin ortadan kalkmaları, 

kural olarak onları kuran kişilerin iradelerine bağlıdır. Özel hukuk tüzel kişileri, kamu otoritesini temsil 

etmezler (Zevkliler, Aydın/Havutçu, Ayşe/Gürpınar, Damla; Yeni Medenî Kanuna Göre Medenî 

Hukuk (Temel Bilgiler), 9. Baskı, Ankara 2015, s. 134; Dural/Öğüz, s. 227). Özel hukuk tüzel kişileri, 

kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler (ticaret şirketleri ve amacına ulaşmak üzere ticarî işletme 

işleten dernekler) ile kazanç paylaşma amacı gütmeyen tüzel kişiler (dernekler, vakıflar, sendikalar ve 

siyasal partiler) olmak üzere iki gruba ayrılırlar (Dural/Öğüz, s. 227 vd). 

Kamu hukuku tüzel kişileri, ancak kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilirler ve 

ancak bir kanunla ortadan kaldırılabilirler. Kamu otoritesini temsil eden bu tüzel kişiler, özel hukuk tüzel 

kişilerinden daha geniş yetkilere sahip olmakla birlikte, bunlar üzerindeki devlet denetimi de özel hukuk 

tüzel kişilerine göre daha yoğundur (Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 133-134; Dural/Öğüz, s. 225). 

Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu idareleri (Devlet, İl, Belediye, Köy) ve kamu kurumları (Üniversiteler, 

TRT, KİT, Vakıflar Genel Müdürlüğü, SGK, TÜBİTAK) olmak üzere iki gruba ayrılır (Gözler, İdare, s. 

46-47; Dural/Öğüz, s. 225-226). 

127
 Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, 11. Baskı, İstanbul 

2014, s. 193. 

128
 Oğuzman/Öz, s. 193. 

129
 Akkurt, Sinan Sami; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Anlamında Tehlike Sorumluluğuna Genel 

Bakış”, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 40, S. 23, s. 44. 

130
 Akkurt, Tehlike Sorumluluğu, s. 44. 
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2) Karayolları Trafik Kanunu’na Göre İşleten 

 

a) Genel olarak 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde işleten, “Araç sahibi olan veya 

mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın 

uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan 

kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi 

kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat 

edilirse, bu kimse işleten sayılır.” hükmüyle tanımlanmıştır. Bu hükmün demiryolu 

işleteni sıfatının tayininde de niteliklerine uygun düştüğü ölçüde uygulanabileceği 

kanaatindeyiz. İşletenin belirlenmesinde araçtan yararlanma olgusu ile araç üzerindeki 

yetki ve egemenliğin gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir
131

. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesi doğrultusunda öğretide oluşmuş motorlu 

araç işleteni için yapılan gerçek işleten ve farazî işleten ayrımı kıyasen demiryolu aracı 

işleteni için de uygulanabilir
132

. Demiryolu işleteni çalışmamızda “gerçek işleten” ve 

“farazi işleten” olarak ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 

 

 

                                                           
131

 Aşçıoğlu, Çetin; Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlulukları, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 

69. 

132
 Ülkemizde halihazırda demiryolu işletenin, kamu tüzel kişileri ve şirketler olduğu görülmektedir. 

Ancak demiryolu taşımacılığının hızlı gelişimi dikkate alındığında, yakın gelecekte rekabetin artacağı, 

demiryolu taşımacılığının gerçek kişiler tarafından da yürütülmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Bu sebeple, gerçek kişi işletenin akit dışı sorumluluğunun nasıl şekilleneceğini ortaya koymak açısından 

KTK. daki gerçek kişi işleten için geçerli olan özellik ve koşullar da çalışmamızda anlatılmıştır. 
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   b) İşleten Çeşitleri 

 

aa) Gerçek İşleten 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde esas alınan maddî ölçüden
133

 hareketle, 

demiryolu aracının sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla 

sicilde kayıtlı görünen veya demiryolu aracını uzun süreli kiralayan, âriyet veya rehin 

alan kişilerin, demiryolu aracını kendi hesaplarına kullandıkları ve tehlikesi kendilerine 

                                                           
133

 Motorlu aracın trafik sicilinde veya trafik belgesinde malîki görünen ya da sigorta poliçesinde adı 

yazılı olan kimse, şeklî ölçüye göre işleten sayılır. Şekli ölçüye göre, bir kişiye işleten sıfatını veren 

nitelikler (malîk, alıcı, kiracı, âriyet veya rehin alan gibi); aksi, her zaman ispat edilebilen hukukî 

karinelerden ibarettir. Nitekim trafik sicil ve belgesi, tapu sicili gibi mülkiyeti kesin olarak belirleyen sicil 

ve belgelerden değildir. Trafik sicilinde kayıtlı gözüken kimse, her zaman aracın malîki olmayabilir. Zira, 

sicildeki kayda rağmen, mülkiyet üçüncü bir kişiye ait olabilir. Yetkili trafik kuruluşunda adına kayıt 

yapılan, tescil belgesi düzenlenen kişi aracı başkasına devrettiğini ispat ettiği takdirde, aleyhine açılan 

dava reddedilir (Eren, Fikret; “Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenlerin Akit Dışı 

Sorumluluğunun Hukukî Niteliği ve Unsurları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 39, S. 

1, 1987, s. 177). Maddî ölçüyü esas alan Karayolları Trafik Kanunu’na göre, araç üzerinde fiilî 

hâkimiyete sahip olan, araçtan ekonomik olarak yararlanan, aracı kendi hesabına işleten, masraf ve 

rizikolarına katlanan kimse işleten sayılır (Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, 

Ankara 2017, s. 702; Kılıçoğlu, Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Ankara 2016, s. 

388-389; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 44). Bu kişi, aracın trafiğe sokulup sokulmaması, trafikte kalıp 

kalmaması, kimin tarafından, nasıl ve ne amaçla kullanılması, donatılması ve korunması, nasıl bakılması 

gerektiği hususunda karar veren ve onun bakım, donatım, işletme giderlerine katlanan kişidir (Tekinay, 

Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. 

Baskı, İstanbul 1993, s. 530; Tandoğan, Haluk; Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk 

Hukuku, Ankara 1981, s. 222). 
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ait olmak üzere işlettikleri
134

 ve araç üzerinde fiilî tasarruf yetkileri bulunduğu takdirde 

gerçek işleten sıfatıyla sorumluluğu taşımaları gerektiği kabul edilebilir. Gerçek işleten, 

gerçek veya tüzel bir tek kişi ya da birden çok kişi de
135

 olabilir. 

 

aaa) Demiryolu Aracının Sahibi 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde araç sahibi, araç için adına yetkili 

idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş kişi olarak 

tanımlanmaktadır. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nin 4. maddesinin a bendinde de 

araç sahibi benzer şekilde, bir aracın mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip olan, 

aracı ulaşım aracı olarak kullanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın tuttuğu ulusal araç kaydına bu şekilde kaydını yaptıran kişi veya kurum 

olarak tanımlanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’na kıyasen, demiryolu aracının 

sahibini de onun işleteni olarak kabul etmek mümkündür
136

. Ancak araç sahibi her 

durumda işleten olmayabilir. Bunun için, araç sahibinin, maddî ölçüye göre aracın 

sebep olduğu zarar doğduğunda aracın sevk ve idaresinde söz hakkına sahip olması ve 

ondan yararlanan, giderlerine katlanan kişi olması gerekir
137

. Karayolları Trafik 

                                                           
134

 Bunun için, aracın sigorta primlerinin, benzin, yağ giderlerinin, aracın vergisi ve zorunlu sorumluluk 

sigortası ile kasko primlerinin, garaj kirası gibi gözetim masraflarının, yağlama, yıkama ve onarım gibi 

bakım giderlerinin ödemesinin üstlenilmesi ve araçtan geçici olmayacak şekilde ekonomik veya manevî 

yararlanmanın söz konusu olması gerekir (Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 177; Aşçıoğlu, 

Hukuk ve Ceza, s. 68). 

135
 Bir birlik veya adî ortaklık halinde araç işletenler ortak işleten sayılırlar (Eren, Borçlar, s. 705). 

136
 Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre de sicilde kayıtlı malîk işleten sayılmaktadır. Sicilde kayıtlı 

malîk, kendisinin gerçek işleten olmadığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur (m. 133/3). 

137
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 389-390. 
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Kanunu’nun 106. maddesi gereğince, kamu tüzel kişilerinin, trafik sicilinde kendi 

üzerlerine kayıtlı araçların yaptıkları kazalardan işleten sıfatıyla sorumlu tutulmalarında 

tereddüt bulunmamaktadır. Örneğin bazı kamu tüzel kişilerinin, özellikle belediyelerin 

kendilerine ait raylı araçlarla yolcu taşımacılığı yaptığı görülmektedir
138

; burada kamu 

tüzel kişileri araç sahibi olarak işleten sıfatına sahiptir. Bununla birlikte, henüz tescil 

yapılmamış olsa dahi, söz edilen maddî ölçü sağlandığı takdirde kamu tüzel kişilerinin 

işleten sıfatına sahip olmaları mümkündür. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar başlıklı 22. 

maddesinin 1. fıkrasının b bendinde “Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, 

kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca yapılır.” hükmü yer almaktadır
139

. 

Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılan demiryolu araçlarının tescil ve sicil 

işlemleri Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği’ndeki usul ve esaslara göre 

yapılmaktadır. Bu Yönetmelik gereğince, başvuru sahibi
140

, bir demiryolu aracının 

tescili ve/veya ulusal sicil kaydına alınması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’na başvurur. Bununla birlikte, bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında 

emniyetli bir şekilde seyredebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’ndan alınmış bir tescil belgesine
141

 sahip olması gerekir. Demiryolu 

                                                           
138

 Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait yer altı demiryolu hattı ve hafif raylı sistem olan Ankaray, Ego 

Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankaray  (Erişim Tarihi: 

20.11.2016).  

139
 Ayrıca bkz. Karayolları Trafik Yönetmeliği (RG.,18.07.1997, S. 23053) m. 29/A/c. 

140
 “Başvuru sahibi, bir demiryolu aracının tescili ve/veya ulusal sicil kaydına alınması için Bakanlığa 

başvuru yapan imalatçıyı, demiryolu tren işletmecisini, kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu, 

aracın sahibini ifade eder.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 3/ı). 

141
 “Tescil, bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında emniyetli bir şekilde seyredebilmesi için ilgili 

teknik ve idarî mevzuata uygun olduğunun kabulünü ve sahipliğinin belirlenmesini ifade eder.” 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankaray%20%20(Erişim
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araçlarının tescili
142

, sertifikalanması
143

 ve sicilinin tutulması
144

 gerekir. Demiryolu 

araçlarının sicil kaydında araç için hazırlanmış kullanma hakkına sahip olan kişi ya da 

kuruluş ile sahibi hakkında bilgi, araç sicil numarası, araç kısıtlamaları, bakımdan 

sorumlu kuruluş ve/veya birim bilgileri, aracın tescillendiği diğer OTIF (Uluslararası 

Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt) üyesi ülkeler, imalat yılı, AK 

(Avrupa Komisyonu)/OTIF referansları yer alır
145

. 

                                                                                                                                                                          
(Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/ll). Ayrıca bkz. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 

3/cc. “Tescil belgesi, bir demiryolu aracının Bakanlık tarafından tescilinin yapıldığını gösteren belgeyi 

ifade eder.” (Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/mm). “Tescil belgesi, bir demiryolu aracının 

Bakanlık tarafından tescilinin yapıldığını gösteren kâğıt veya elektronik belgeyi ifade eder.” (Demiryolu 

Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 3/çç). 

142
 “Türkiye’de üretilmiş veya yürürlükteki mevzuata göre ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal 

demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tescilinin 

yapılması zorunludur.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 4/f.1). 

143
 “Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun sertifikalanması onaylanmış 

kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal yeterliliklere uygunluğunun sertifikalanması atanmış 

kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin 

yapıldığının sertifikalanması bağımsız emniyet kuruluşları tarafından yapılır.” (Demiryolu Araçları 

Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 5/f.3). 

144
 “Sicil, bu Yönetmelik kapsamına giren demiryolu araçlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin kaydedildiği 

kütüğü ifade eder.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 3/y). “Tescilleri yapılmış 

demiryolu araçlarının tescilleri yapıldıktan sonra sicilleri OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından 

yayınlanan ve güncellenen Ulusal Araç Kaydı dokümanı esas alınarak Bakanlık tarafından tutulur ve 

yayınlanır.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 15/f.1). 

145
 (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 15/f.2). “Demiryolu araçları için tescil başvurusu 

yapıldığında sicil başvurusu da yapılmış sayılır. Sicil Formu örneği Ek-5’te verilmiş olup başvuru sahibi 

tarafından doldurulur.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 16/f.1). “Demiryolu 

araçlarının sicil numaraları Bakanlıkça Ek-6’da belirtilen uluslararası numaralandırmaya göre verilir.” 

(Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 16/f.2). “Demiryolu araçlarının tescilinde yapılan 
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  bbb) Demiryolu Aracının Kiracısı, Âriyet Alanı veya Rehin Alanı 

 

Demiryolu aracını, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bizzat kullanan her zaman 

malik olmayabilir. Her malikin aracın işleteni olması ya da her işletenin mutlaka malik 

olması şart değildir. Başka bir deyişle, burada işleten, aracın maliki olmasa da aracı 

elinde bulunduran, devamlı olarak araçtan faydalanan ve böylece muhtemel tehlike 

riskini de üzerine alan kişidir
146

.  

 Sık karşılaşılan bir durum olmasa da, işleten demiryolu aracının kullanma hakkını 

uzun süreli olarak
147

 bir kira sözleşmesi
148

, âriyet (ödünç) sözleşmesi
149

 veya rehin 

                                                                                                                                                                          
değişikliklere göre sicil kayıtları yenilenir.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 16/f.3). 

“Sicil kaydında yer alan bütün veriler elektronik veya yazılı kağıt ortamında arşivlenerek süresiz 

muhafaza edilir.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 17/f.1). “Sicil kaydı silinen 

demiryolu araçlarına ait bilgiler ise 10 yıl süre ile muhafaza edilir. Bir ya da birden çok aracı kapsayan 

bir soruşturma/inceleme açılması halinde, bu araçlarla ilgili veriler daha da uzun bir süre saklanabilir.” 

(Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 17/f.2). “Bir demiryolu aracının tescili iptal 

edildiğinde sicili de silinmiş olur.” (Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 17/f.3). “Sicilden 

silinme ve iptal işlemi Ek-7’de belirtilen hususlar ve kodlara göre yapılır.” (Demiryolu Araçları Tescil ve 

Sicil Yönetmeliği m. 17/f.4).   

146
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 223-224. 

147
 Motorlu araç kirasının bir taşınır kirası olmasından hareketle, belli olmayan süreli taşınır kiralarında 

kiralayanın üç günlük fesih bildirim süresine uymak suretiyle kira sözleşmesine son vereceğini 

düzenleyen TBK. m. 330/f.1 hükmüne kıyasen, üç gün ve daha fazla süreli kira sözleşmeleri ile belirli 

olmayan süreli kira sözleşmelerinin uzun süreli sayılabileceğine dair bkz. Kılıçoğlu, Borçlar, s. 392;  

Eren, Borçlar, s. 704; Havutçu, Ayşe/Gökyayla, K. Emre; Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’na Göre Hukukî Sorumluluk, Ankara 1999, s. 45; Narter, Sami; Trafik Kazalarında Hukukî ve 

Cezaî Sorumluluk, Ankara 2013, s. 26-27; Yılmaz, Zekeriya; Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan 

Hukukî Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, 2. Baskı, Ankara 2010, s. 60-61. Aynı yönde üç 

günden fazla sürekli sözleşmelerin uzun süreli araç kirası sayılması gerektiğine dair bkz. 
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Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 532. Genellikle 36 ay veya 24 ay süreli araç kiralama 

sözleşmelerinin uzun süreli sayıldığına dair bkz. 17. HD., 31.03.2014, 2013/4740, 2014/ 4702; 17. HD., 

31.03.2014, 5293/4764; 17. HD., 29.01.2015, 2013/14681, 2015/1219 (Karartek İçtihat Programı); Uzun 

süreli ve 3. kişileri bağlayacak güçte bir kira sözleşmesinin bulunup bulunmadığı, aracın fiilen teslim 

edilip edilmediği, ekonomik yararlanmanın kime ait olduğu, kira sözleşmesi ve kira bedelinin malîye ve 

vergi dairelerine bildirilip bildirilmediği, gerektiğinde işleten ve kiracının ticarî defter ve kayıtlar üzerinde 

bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılmak suretiyle kira sözleşmesinin fatura, ruhsat ve carî hesap 

hareketleri gibi yan delillerle desteklenip desteklenmediği araştırılıp, işletenlik sıfatının devam edip 

etmediğinin tespit edilmesi gerektiğine dair ayrıca bkz. 17. HD., 10.11.2015, 2014/1421, 2015/11927; 17. 

HD., 20.05.2014, 2013/8710, 2014/7895; 17. HD., 2.3.2015, 2014/18932, 2015/3733 (Karartek İçtihat 

Programı). 

148
 Çeken ve çekilen demiryolu araçlarının kiralanma talepleri gönderen tarafından yazılı olarak taşıyıcıya 

yapılmaktadır. Talepler taşıyıcının olanakları dâhilinde karşılanabilmektedir. İsteklerin karşılanıp 

karşılanamayacağını veya hangi koşullarda karşılanabileceği ve kiralama için gerekli görülen depozito, 

teminat mektubu miktarları taşıyıcı tarafından kiralamak isteyen kişi veya kişilere yazılı olarak 

bildirilmekte ve koşullar yerine getirildikten sonra talepler karşılanmaktadır (Görçün/Görçün, s. 391). 

Taşıyıcıya hizmet vermek üzere sözleşme yapan yüklenicilerin bu hizmetlerde kullanılmak üzere 

kiralayacağı çeken ve çekilen araçlar için işin mahiyeti dikkate alınarak taşımacı değişik ücret ve 

koşullara göre kira sözleşmesi yapabilmektedir (Görçün/Görçün, s. 392). Çeken ve çekilen araçların 

durdukları sırada elektrik tesislerinden yararlanmaları veya yakıt sarf etmeleri gibi hallerde bu tür giderler 

kiralayandan ayrıca tahsil edilmektedir. Elektrik ve ısıtma vagonlarına taşıyıcı tarafından görevli personel 

verildiği takdirde bunların yollukları ve fazla çalışma ücretleri de kiralayan tarafından karşılanmaktadır. 

Kiralanan lokomotif, taşıyıcının personeli dışındaki kişiler tarafından kullanılamamaktadır 

(Görçün/Görçün, s. 392). Bu bilgilerden hareketle, tehlike ve sorumluluk riski taşıyıcının üzerinde 

olduğundan, işleten sıfatının taşıyıcıda kalacağı söylenebilir. Kiracı, demiryolu aracını kendi personeliyle 

işletirse işleten sıfatını kazanabilir. Ancak, görüldüğü üzere, mevcut uygulama buna imkân 

vermemektedir. Çeken ve çekilen araçlar ile lokomotifler için kiralayanın ödemesi gereken kiralama 

ücretleri hakkında bilgi için ayrıca bkz. Görçün/Görçün, s. 392-394. Lokomotifin kiralanmasına ilişkin 

sözleşme en fazla 1 yıllık yapılabilmektedir. Kira bedeli, aylık ve peşin olarak her ayın en geç beşine 

kadar kiralayan tarafından taşıyıcıya ödenmektedir. Çeken ve çekilen araçların kiraya verilmesi 
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sözleşmesi
150

 kapsamında devretmiş olabilir. Kira sözleşmesinde kullanım hakkı bir 

ivaz karşılığında devredilirken, ödünç verme sözleşmesinde ivazsız bir devir ve 

kullanımdan sonra iade yükümlülüğü söz konusudur
151

. Karayolları Trafik Kanunu’na 

göre, motorlu aracı uzun süreli kira, âriyet ve rehin ilişkisine dayanarak kiracı, âriyet ve 

                                                                                                                                                                          
durumunda, vagon ve araçların kiralayan tarafından demiryolu işletmesi adına sigorta ettirilmesi ve 

sigorta priminin kiralayan tarafından ödenmesi gerekmektedir (Görçün/Görçün, s. 394). 

149
 Araç sahibinin aracını âriyet verdiğini iddia ederek sorumluluktan kurtulmasının önüne geçmek için, 

araç sahibinin yakın hısımlarına veya meslek veya iş çevresindeki yakınlarına âriyet verme iddialarının 

detaylı irdelenmesi gerektiği belirtilmektedir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 394; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 

52). Demiryolu aracının, yakın hısımlara veya iş çevresindeki yakınlara âriyet verilmesi pek mümkün 

görünmemektedir. Tüzel kişi işleten olan şirketin demiryolu aracını ücretsiz olarak ödünç vermesinin 

veya başka bir şirketin ödünç almasının karşılaşılmasının güç olduğu söylenebilir. 

150
 Rehin sözleşmesi bir şekle tâbi olmamakla birlikte, TMK. m. 940/f.2 uyarınca motorlu araçlarda rehin, 

aracın zilyetliğinin devri yerine trafik siciline tescille de kurulabilmektedir (Ergüne, Mehmet S.; 

Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002, s. 

168 vd.). Taraflar arasında gerçek bir rehin sözleşmesinin bulunup bulunmadığının tespitinde, rehin hakkı 

sahibi ve aracın zilyedi olan kişinin aynı zamanda aracın bakımı ve gözetilmesi için gerekli giderlere 

katlanıp katlanmadığının malî gücü de dikkate alınarak araştırılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir 

(Kılıçoğlu, Borçlar, s. 395). Demiryolu aracını rehin alanın aracı kendi personeliyle işletme hakkı 

bulunup bulunmadığına göre işleten sıfatı tayin edilebilir. Ancak, demiryolu aracını rehin alanın, aracı 

kendi personeliyle işletebiliyorsa işleten sıfatını kazanabileceği söylenebilir. Türk Sivil Havacılık 

Kanunu’nun 65. maddesinde, hava taşıtları taşınır bir eşya olarak kabul edilmiştir. Ancak rehinleri 

bakımından Kanun’un 69-84. maddelerinde taşınmaz rehnine benzer bir sistem öngörülmüş ve TMK.’un 

taşınmaz rehnine ilişkin hükümlerine (TMK. m. 876, m. 862, m. 863) yollamalar yapılmıştır. Demiryolu 

araçlarına ilişkin bu konuda bir düzenleme hukukumuzda bulunmamaktadır. Özel bir demiryolu kanunu 

düzenlendiğinde bunlara benzer hükümler yeni kanunda yer alabilir.  

151
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 394. 
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rehin alan sıfatıyla işleten kişiler gerçek işleten sayılır
152

. Bu kişilerin işleten sayılmaları 

için, kira, âriyet veya rehin sözleşmelerinin akdedilmesinin yanında aracın zilyetliğini 

elde etmelerinin gerektiği de belirtilmektedir
153

. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki ilgili 

hükümleri kıyasen uygulamak suretiyle, demiryolu aracını uzun süreli olarak kiralayan, 

âriyet ve rehin alan kişilerin de işleten sayılacağını söylemek güçtür. Nitekim demiryolu 

aracını motorlu araçtan farklı olarak bir kişi çalıştıramaz, işletemez. Demiryolu aracını 

âriyet alan, kiralayan veya rehin alanın rayları ve istasyonları nasıl kullanacağı da önem 

arz etmektedir. Burada Karayolları Trafik Kanunu’ndan farklı bir düzenleme yapılması 

daha yerinde olur. Örneğin Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 133. maddesinin 2. 

fıkrasına göre, kullanma hakkını devreden, seferlerin kontrolünü elinde tutuyorsa işleten 

sıfatı devam etmektedir. Avusturya Demiryolu Kanunu’nun 12. maddesi de benzer bir 

hüküm içermektedir
154

. Özel bir demiryolu kanunu yapıldığında, buna benzer bir 

düzenleme kanunda yer alabilir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152

 Bolatoğlu, Bolat; Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukukî Sorumluluğu, 

Ankara 1988, s. 72, 73; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 532; İnan, Ali Naim; Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014, s. 439-441. 

153
 Oğuzman/Öz, s. 205. Şüpheli ve tartışmalı durumlarda ya sadece araç sahibinin ya da araç sahibi ile 

kiracının veya âriyet alanın ortak işleten olarak kabul edilmesi gerektiğine dair bkz. Aşçıoğlu, Hukuk ve 

Ceza, s. 74 vd. 

154
Kanunmetniiçinbkz.https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz

esnummer=10011302&ShowPrintPreview=True (Erişim Tarihi: 20.10.2017) 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011302&ShowPrintPreview=True
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011302&ShowPrintPreview=True


36 

 

ccc) Demiryolu Aracını Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satın Alan 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nda olduğu gibi burada da, mülkiyeti muhafaza kaydıyla 

demiryolu aracını satın alan
155

 ve bu satışın ilgili sicile kayıt edilmesi halinde sicilde 

alıcı görünen kişi gerçek işleten sıfatıyla demiryolu aracının işletilmesinden sorumlu 

tutulabilir. Ancak Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde de belirtildiği gibi, 

mülkiyeti muhafaza kaydıyla aracı satın alan ve sicilde kayıtlı görünenin işleten 

sayılması için aynı zamanda aracın işletilmesinden yarar elde etmesi, aracın giderlerine 

katılması ve aracın zilyedi bulunması gerekir
156

. 

 

ddd) Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalar 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasında, motorlu aracın bir 

teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında
157

 veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle 

                                                           
155

 Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışın resmî yazılı şekilde yapılması ve satım konusu malı bu kayıtla 

alan kişinin yerleşim yerindeki noterlikte özel sicile kaydedilmesi gerekir (TMK. m. 764). Belirtilen 

koşullara uyulmaması sebebiyle geçersiz olan mülkiyeti muhafaza kaydının HGK.’nun 15.11.1969 tarihli 

7991/821 sayılı içtihadında da belirtildiği üzere tarafların iradeleri ve sözleşmeyi benimseyip 

uygulamaları doğrultusunda “adi taksitli satış” olarak kabul edildiğine dair bkz. 4.HD., 11.5.1978-903, 

9/6402 (YKD., 1979, S.4, s. 480-481). 

156
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 391. Havutçu/Gökyayla,  s. 44; Narter, s. 25-26; Yılmaz, Zekeriya, s. 59. 

157
 Kentlerde kısmen veya tamamen özelleştirilen kent içi ulaşımda, özel kişilerin mülkiyetindeki 

otobüslerin ilgili belediyenin (Örn. Ankara Büyükşehir Belediyesi) ünvanı kullanılarak işletildiği 

görülmektedir. Bunun yanında, özellikle kişilere ait otobüslerin Kamil Koç, Nilüfer, Metro gibi belirli bir 

işletmenin adı altında işletildiği de görülmektedir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 57). 
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işletilmesi halinde
158

, işletenin bağlı olduğu teşebbüsün sahibinin de doğan zarardan 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmektedir. Buna göre, işletenin 

yanında, işletenin bağlı olduğu
159

 teşebbüs sahibi de işleten gibi kusursuz olarak 

sorumlu tutulmaktadır
160

. Burada işletenin, bir hizmet sözleşmesiyle teşebbüs sahibine 

bağlı olması değil; kira, ortaklık veya hatır ilişkisiyle bir teşebbüs için aracını tahsis 

etmiş olması aranır
161

. Motorlu aracın, işleten tarafından bir teşebbüsün ünvanı veya 

işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle bir kez işletilmesi, diğer 

şartlar da gerçekleştiği takdirde müteselsil sorumluluğun doğması açısından 

yeterlidir
162

. Araçların nereden ve nasıl kalkacağı, yolcu kapasitesi, duraklama yerleri 

çoğu zaman araç sahipleri ve şoförler dışında bu işleri organize eden ve yolcu 

taşımacılığı yapan firma tarafından belirlenmekte, motorlu aracın sevk ve idaresinde bu 

firmalar söz sahibi olmaktadır
163

. Gelecekte gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel 

kişilerine ait demiryolu araçlarının da bir teşebbüs ünvanı veya işletme adı altında 

                                                           
158

 Kentlerde kent içi ulaşımı sağlayan özel otobüs ve midibüslerin belediyelerin denetiminde çalışmaları 

ve biletlerden pay almaları, belediyenin motorlu araç işletilmesine etkili olarak katıldığını gösterir. 

Bununla birlikte, ünvanı kullanılan girişimci, motorlu aracın işletilmesinden doğrudan ve dolaylı olarak 

bir yarar sağlamalıdır (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 58). 

159
 “Bağlı olmak” tâbiriyle, “tâbi olmak” değil; “ilişki içinde bulunmak” kastedilmektedir (Oğuzman/Öz, 

s. 207-208). 

160
 Uygulamada bu hükümden beklenen yararın, başkalarına ait araçların, sahipleri veya zilyetleri 

tarafından bir ulaşım şirketi ile anlaşmalı olarak çalıştırılması durumunda hem araç işletenini hem de 

ulaşım şirketlerini müteselsilen kusursuz sorumluluk hükümlerine tâbi tutmak olduğu belirtilmektedir 

(Oğuzman/Öz, s. 207). Bu şekilde motorlu aracın sevk ve idaresinde söz sahibi olan firmaların da gerçek 

işleten sayılması gerektiğine dair bkz. Kılıçoğlu, Borçlar, s. 395-396. 

161
 Oğuzman/Öz, s. 207. 

162
 Oğuzman/Öz, s. 208. 

163
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 395. 
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işletilmesi halinde de teşebbüs sahibi sorumlu tutulabilir. Bir Kamu tüzel kişisi, kurduğu 

bir şirket aracılığıyla yolcu taşıma işini organize ederek başkalarına ait araçları kendi 

ticarî ünvanıyla işletmekteyse, Kanun’un 85. maddesinin 1. fıkrasına göre işleten 

sıfatıyla sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir
164

. 

 

bb) Farazî İşleten 

 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aracın gerçek işleteni dışında kalan bazı kişiler de 

işleten olmadıkları halde işleten olarak sorumlu tutulmaktadır. Kanunda buna ilişkin 

hükümlerin niteliklerine uygun düştüğü ölçüde demiryolu araçları açısından da 

uygulanabileceği kanaatindeyiz. 

 

aaa) Demiryolu Aracını Çalan ve Gasbeden 

 

Aracı çalmış
165

 ya da gasbetmiş
166

 kişilerin sorumluluğu, Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 107. maddesindeki, “Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten 

                                                           
164

 Petek, Hasan; “Kamu Tüzel Kişilerinin Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Hukukî Sorumluluğu”, 

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C. 16, Özel Sayı 

2014, (Basım Yılı: 2015), s. 3333.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir metro sistemi olan İzmir Metrosu, İzmir Metro Anonim Şirketi 

tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu (Erişim Tarihi: 20.11.2016). 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait metro sistemi olan İstanbul Metrosu, Metro İstanbul Anonim 

Şirketi tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu (Erişim Tarihi: 

20.11.2016). Ancak burada kamu tüzel kişileri, kendilerine ait araçları kendi ticarî ünvanlarıyla 

işletmektedirler. 

165
 Aracın çalınması, gerçek işletenin izin ve rızasının bulunmamasının yanında, aracın zilyetliğinin ele 

geçirilmesini de ifade eder (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 398). İsveç'in Stockholm şehrinde yaşayan temizlikçi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu
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gibi sorumlu tutulur.” hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hükme kıyasen, demiryolu aracını 

çalan veya gasbedenin de farazî işleten sıfatıyla sorumlu tutulması mümkün olabilir. 

Söz konusu hükme göre, çalma ve gasp fiilleri dışında kalan izinsiz kullanmadan doğan 

sorumluluğun, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer almadığı göz ardı 

edilmemelidir
167

. Çalınan ya da gasbedilen bir demiryolu aracının sebep olduğu 

zararlardan, aracı çalan ve gasbeden farazî işleten ile birlikte gerçek işletenin de 

sorumluluğu söz konusu olabilir. Ancak istasyonlarda yolcuların ve yüklerin güvenlik 

denetimi işleten dışındaki birimlerce yapılıyorsa, işleten sorumlu tutulmayabilir. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 107. maddesinin 1. fıkrası kıyasen uygulanırsa, 

demiryolu işleteni, kendisinin ya da eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden
168

 birinin, 

                                                                                                                                                                          
bir kadının boş bir banliyö trenini çaldığı, trenin çalındıktan yaklaşık 1.6 kilometre sonra raylardan 

çıkarak feci şekilde bir evin içine girdiği, 3 katlı bir binanın içine trenle birlikte giren kadının ciddi 

şekilde yaralandığı, evin içinde bulunanların ise şans eseri yara almadan kurtulduğu ilginç olay için bkz. 

http://www.amerikaliturk.com/news/yasam/37875-caldigi-trenle-eve-girdi-video/ (Erişim Tarihi: 

14.08.2017). 

166
 Aracın gasbedilmesi, aracın gerçek işleteninin zilyetliğine cebir ve şiddet kullanarak son vermeyi ifade 

eder (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 398). 

167
 Aksi yönde, aracın izinsiz olarak alınıp kullanıldığı tüm hallerin bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerektiğine ve bu izinsiz kullanımların Ceza Hukuku anlamında suç oluşturmasının şart olmadığına dair 

bkz. Nomer, Haluk N.; “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukukî 

Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 66, S. 1-2-3, s. 59 vd. 

168
 Araç işletenin gerçek kişi olduğu durumlarda, işletenin şoförü, araç işletenin aracını bıraktığı 

çocukları, eşi, akrabası, nişanlısı, arkadaşı gibi kişiler, aracı kısa süreli kiralayanlar ya da âriyet alanlar 

işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler arasında sayılabilir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 403). İşletenin 

bu kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi için, bu kişilerin aracın kullanılmasına dolaylı da olsa 

katılmaları gerekmektedir. Aksi halde, işletenin bu kişilerin eylemlerinden sorumluluğu ancak TBK. m. 

66 gereği söz konusu olabilir. Örneğin, yolcunun trenin penceresinden attığı şişe ile bir üçüncü kişiye 
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aracın çalınmasında ya da gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispatlarsa sorumluluktan 

kurtulabilir. İşleten, aracın çalınıp gasbedilmemesi için tüm tedbirleri aldığını ispat 

etmelidir; aksi takdirde denetim ve gözetimde yeterli özeni göstermemişse sorumlu olur. 

Bununla birlikte, 107. maddenin 1. fıkrasına kıyasen aracın çalınmış veya gasbedilmiş 

olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan 

makinist de, aracı çalan veya gasbeden ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulabilir. 

Buna karşılık, makinist demiryolu aracının çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu 

bilmediğini ispatlayabilirse, ancak kusuru varsa Türk Borçlar Kanunu’nun 49. madde ve 

devamı hükümlerine göre haksız fiil sorumluluğu kapsamında sorumlu tutulabilir
169

. 

  

bbb) Demiryolu Aracını Tamir, Bakım ve Benzerî Amaçlarla Devralan 

 

Aracı tamir, bakım, gözetim, onarım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması gibi bir 

amaçla devralan kimseler de, Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde söz edilen 

şartlar gerçekleştiğinde işleten sayılabilir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 104. 

maddesinde, “Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, 

gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri 

bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı; 

işleten gibi sorumlu tutulur.” hükmü yer almaktadır. Böyle bir sorumlu varsa aracın 

gerçek işleteni sorumlu olmaz
170

. Bunun için, girişimcinin araçla ilgili doğrudan 

                                                                                                                                                                          
zarar vermesi halinde, yolcunun bu fiilinden sürücü ve araç sahibinin TBK. m. 49 ve TBK. m. 66 gereği 

sorumluluğu gündeme gelebilir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 79). 

169
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 399. 

170
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 229 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 534; Kılıçoğlu, 

Borçlar, s. 397. Havutçu/Gökyayla, s. 107; Yılmaz, Zekeriya, s. 67. Ancak, bakım, onarım, gözetim, 

araçta değişiklik işletene ait işyerinde yapılıyorsa, bu durumda işletenin sorumluluğu devam eder. 
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doğruya bir çalışma ve etkinlikte bulunması ve araç üzerindeki egemenliğin eylemli 

olarak girişimciye geçmiş olması gerekir
171

. Söz konusu hükümlere göre motorlu aracı, 

tamir, bakım ve benzeri sebeplerle
172

 devralanların da farazî işleten sayılması demiryolu 

araçları bakımından da söz konusu olabilir. Zira burada da işleten diğer motorlu 

araçlarda olduğu gibi, aracın sevk ve idaresini geçici bir süre için bırakmaktadır. 

Demiryolu aracının tamir ve bakımını devralanların da işleten sıfatını kazanması 

mümkün olabilir.  

 

B. DEMİRYOLU İŞLETENİN TÜRK HUKUKUNA GÖRE KAPSAMI 

 

1)   Demiryolu Altyapı İşletmecisi (TCDD Genel Müdürlüğü) ve Demiryolu Tren 

İşletmecisi (TCDD Taşımacılık A. Ş.) 

 

Kara taşımacılığının bir türü olan trenlerle yolcu ve eşya taşıma işi, ülkemizde bir 

kamu iktisadi kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 

yapılmaktadır. Devlet Demiryolları İdaresi, 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet 

dairesi biçiminde yönetilmiştir
173

. 6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

Kuruluş Kanunu ile 29 Temmuz 1953 tarihinden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) adıyla, 3460 sayılı Sermayesinin Tamamı Devlet 

Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilâtı ile İdare ve 

                                                           
171

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 59 vd. 

172
 Motorlu aracı bir yerden başka bir yere nakledilmesi amacıyla devralan da aynı hüküm kapsamında 

sorumlu tutulabilir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 397). 

173
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 503. 
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Murakabeleri Hakkındaki Kanun’a
174

 tâbi bir Kamu İktisadi Teşekkülü
175

 konumuna 

getirilmiştir
176

. 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları 

Hakkındaki Kanun
177

 ile de Kamu İktisadi Kuruluşu durumuna getirilmiştir. Son olarak, 

233 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun 

                                                           
174

 RG., 04.07.1938, S. 3950. 

175
 Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan Kamu İktisadî 

Teşebbüsleri (KİT), İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları olmak üzere iki çeşittir. 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesine göre, sermayesinin tamamı Devlete ait olan 

İktisadî Devlet Teşekkülleri (İDT), özel hukuk hükümleri çerçevesinde ticarî faaliyette bulunurlar; kâr 

amacı güderler ve bakanlar kurulu kararı ile kurulurlar (Örn. TC. Ziraat Bankası gibi). Aynı maddeye 

göre, sermayelerinin tamamı Devlete ait olan Kamu İktisadî Kuruluşlarında (KİK) ise, kamusal özellik 

daha belirgin olup, kâr amacı ise geri plandadır. Tekel niteliği taşıyan bazı mal ve hizmetleri üretir, 

kamuya arz ederler ve bakanlar kurulu kararıyla kurulurlar (Örn. TCDD, Posta İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü). Sermayesi bir başka KİT’e ait KİT’ler de müessese ve bağlı ortaklık olmak üzere iki çeşittir. 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, müesseseler, sermayesinin tamamı bir 

iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler 

topluluğudur (Örn. TCDD’ye bağlı Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi). Bağlı ortaklıklar, sermayesinin 

yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuruluşuna ait olan işletme veya 

işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir (Örn. TCDD’ye bağlı Türkiye Vagon Fabrikaları 

A.Ş.) (Gözler, İdare, s. 131 vd.).  

Kamu iktisadî teşekkülleri, esas itibariyle özel hukuka tâbidirler. KİT’lerin gerek sundukları hizmetten 

yararlananlar ile gerek üçüncü kişiler ile yaptığı işlemlere özel hukuk uygulanır ve uyuşmazlıklar adlî 

yargıda çözümlenir. Ancak KİT’ler, kuruluş, içyapı ve ilişkileri itibariyle idare hukukuna tâbidirler 

(Gözler, İdare, s. 133). Sınaî ve ticarî kamu hizmeti niteliğinde faaliyet yürüten KİT’lerin özel hukuka 

tâbi faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların adlî yargıda karara bağlanması gerektiğine dair ayrıca bkz. 

Gözler, İdare, s. 406. 

176
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 503. 

177
 RG., 22.10.1983, S. 18199. 
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Hükmünde Kararname
178

 hükümlerine tâbi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları Ana Statüsü ile Devlet Demiryollarının yönetim biçimi yeniden 

oluşturulmuştur
179

. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, Ana 

Statüsü’nde, “sermayesinin tamamı Devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 

özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, özel hukuk hükümlerine tâbi bir kuruluş” 

olarak tanımlanmaktadır. Statü’nün 4. ve 5. maddelerinde de, “TCDD. nin bir ticarî 

işletme olduğu, yolcu ve eşya taşıma yanında, liman, iskele, ambar, antrepo, sundurma, 

silo, akaryakıt deposu, umumi mağazalar kurup işletmek, kiraya vermek, sigorta 

acenteliği gibi işler yapabileceği ve bütün faaliyet konularının tamamına yakınının tekel 

kapsamında yürütülebileceği” belirtilmektedir. Bununla birlikte, 233 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin 1. fıkrası, 4. maddesinin 2. fıkrası ve Türk 

Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrası gereğince özel hukuk hükümlerine tâbi 

olarak ticarî şekilde işletilmek üzere kurulan kamu kuruluşları tacir sayılır
180

. Söz 

konusu hükümler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 

sermayesinin tamamı Devlete ait olan bir kamu iktisadi kuruluşu ve özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen bir ticarî işletmedir
181

.  

6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un 

1. maddesinin b bendinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmasının bu Kanun’un 

amaçlarından biri olduğu belirtilmektedir. Hukukî düzenlemelerde, demiryolu altyapı 

                                                           
178

 RG., 16.06.1984, S. 18435. 

179
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 503. 

180
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 547. Devlet Demiryolu İşleteninin tacir sayıldığına dair ayrıca 

bkz. HGK., 07.04.2010, 4-178/206 (Karartek İçtihat Programı). 

181
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin hukukî statüsüne ilişkin ayrıntılı bilgi için 

ayrıca bkz. HGK., 07.04.2010, 4-178/206 (Karartek İçtihat Programı). 
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işletmecileri, tasarruflarındaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve 

demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketler
182

 olarak ifade edilmektedir
183

. 

Demiryolu tren işletmecilerinin de, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya 

yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri 

ve şirketler olduğu belirtilmektedir
184

. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin c bendinde Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi
185

 adıyla demiryolu tren işletmecisi 

                                                           
182

 “Şirket, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret siciline kayıtlı 

şirketi ifade eder.” (Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/jj). 

183
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/k, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 3/l, 

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği m. 4/h, Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi 

Yönetmeliği m. 3/d, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 4/d. Benzer şekilde, Almanya 

Genel Demiryolu Kanunu AEG § 2(1)’e göre de, demiryollarının, demiryolu ulaşım faaliyetleri veya 

demiryolu altyapı hizmetleri sunan kamu veya özel teşebbüsler olduğu ve AEG § 2(2)’ye göre ise 

demiryolu taşıma/ulaşım faaliyetlerinin kişilerin veya malların taşınmasından oluştuğuna dair bkz. 

Karakılıç, s. 47. 

184
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/n, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği m. 3/n, 

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği m. 4/i, Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi 

Yönetmeliği m. 3/g, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 4/ğ. 

185
 “TCDD Taşımacılık A.Ş., 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbidir.” (Türkiye 

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun m. 4/f. 2). “TCDD Taşımacılık A.Ş. ticaret 

siciline kayıtla tüzel kişilik kazanır.” (Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 

Kanun geçici m. 1, f.1). “TCDD Taşımacılık A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içinde: a) 

TCDD’nin ilgili hizmet birimlerinden TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye devredilecek personel ile yer, yük ve 

yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü 

diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Personel kadro ve 

pozisyonlarıyla, araç, gereç ve cihazlar ise hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir 
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olarak bir şirket kurulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. TCDD Taşımacılık A.Ş, 

lojistik, yolcu hizmetleri ve araç bakım olmak üzere üç ana iş birimine ayrılmaktadır
186

. 

Söz konusu kurumsal yapılanma ile altyapı idaresi ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin 

faaliyetler ayrı tüzel kişilikler altında yürütülecektir
187

. Demiryolu tren işletmecileri, 

kullandıkları demiryolu altyapısının işletmecisi tarafından yayımlanan şebeke bildirimi, 

taşımacılık, trafik ve emniyet ile ilgili kurallara, usul ve esaslara uymak zorundadır
188

. 

Demiryolu altyapı işletmesinin ve demiryolu tren işletmesinin yetki belgesinin
189

 

bulunması gereklidir. Bununla birlikte, Demiryolu altyapı işletmecilerinin 

tasarruflarındaki demiryolu altyapısı için Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nde 

belirtilen usul ve esaslara göre emniyet yetkilendirmesi
190

 alması zorunludur
191

. 

                                                                                                                                                                          
işleme gerek kalmaksızın TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye devredilmiş sayılır. b) (a) bendi kapsamında 

devredilen personel ile araç, gereç ve cihazlarla ilgili TCDD’ye taraf olunan işlem ve sözleşmelerde 

TCDD Taşımacılık A.Ş. taraf olur. Bu hususlara ilişkin olarak TCDD leh ve aleyhine açılmış olan 

davalar ile başlatılmış olan takiplerde TCDD Taşımacılık A.Ş. kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz 

konusu hususlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından yapılmış iş ve 

işlemler sebebiyle açılacak davalar TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yöneltilir.” (Türkiye Demiryolu 

Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun geçici m. 1, f. 2). 

186
 Tangül, Ömer; Avrupa Birliği Demiryolu Reformu Deneyimleri ve Türk Demiryolu Sektöründe 

Serbestleşme Çalışmaları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ankara 2014, s. 77.  

187
 Tangül, s. 78. 

188
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 5/f. 10. 

189
 “Yetki belgesi, Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilen ve demiryolu ulaştırma hizmetleri 

sunabilmek, altyapı ve demiryolu işletebilmek için önkoşulların sağlandığını gösteren belgeyi ifade eder.” 

(Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 4/ss). 

190
 “Emniyet yetkilendirmesi, demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emniyetli bir şekilde 

yönetildiğini gösteren, demiryolu altyapı ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisinin emniyet yönetim 

sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları ve kurallarına uyum gösterebildiğini kanıtlayan ve 
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Emniyet yetkilendirmesi bulunmayan demiryolu altyapı işletmecileri, işletmecilik 

faaliyeti yapamazlar
192

. Demiryolu altyapı işletmecisi ticarî olmamak şartıyla kendi 

ihtiyaçları için aynı zamanda tren işletmeciliği de yapacak ise ayrıca emniyet 

sertifikası
193

 da almak zorundadır
194

. Demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma 

işletmecilerinin Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde 

emniyet sertifikası alması zorunludur
195

. TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile halen 

faaliyetlerini sürdürmekte olan şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri, gerekli olan 

emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını en geç üç yıl içinde almak 

zorundadır. Bu sürede TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve şehir içi raylı toplu taşıma 

işletmecileri işletmecilik faaliyetlerine devam eder
196

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Bakanlık tarafından bu işletmecilere verilen yetkilendirmeyi ifade eder.” (Demiryolu Emniyet 

Yönetmeliği m. 4/ü). 

191
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 11/f. 1. 

192
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 11/f. 1. 

193
 “Emniyet sertifikası, demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emniyetli bir şekilde 

yönetildiğini gösteren, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisinin emniyet yönetim 

sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları ve kurallarına uyum gösterebildiğini kanıtlayan ve 

Bakanlık tarafından bu işletmecilere verilen sertifikayı ifade eder.” (Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 

4/u). 

194
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 14/f. 5. 

195
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 14/f. 1. 

196
 Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği geçici m. 1. 
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2) Şehir İçi Raylı Toplu Taşıma İşletmecisi (Belediyeler ve Diğer İşletenler) 

 

Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nde, ulusal 

demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar 

bölgeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, 

banliyö ve benzeri raylı sistemleri güvenli bir şekilde işleten ve/veya üzerinde yolcu 

taşımacılığı yapan kamu tüzel kişileri ve şirketler olarak ifade edilmektedir
197

. Yukarıda 

söz edildiği gibi, şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerinin de Demiryolu Emniyet 

Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde emniyet sertifikası alması 

zorunludur. Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri de, gerekli olan emniyet 

yetkilendirmesi
198

 ve emniyet sertifikalarını en geç üç yıl içinde almak zorundadır. 

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği’nde de, şehir içi raylı toplu 

taşıma işletmecilerinin yürüttüğü banliyö hizmetleri, ulusal demiryolu altyapı ağına 

bağlı olan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge, il ve civar bölgeleri arasında metro, 

hafif raylı ve benzeri sistemleri güvenli bir şekilde işleterek yolcu taşımacılığı hizmeti 

sunan kamu tüzel kişilerinin ve şirketlerin verdiği hizmetler olarak tanımlanmaktadır
199

. 

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri genellikle belediyeler
200

 ve belediyeler tarafından 

kurulan Anonim Şirketler
201

 tarafından yürütülmektedir. 

                                                           
197

 Bkz. m. 4/ii; Ayrıca bkz. Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği m. 3/j ve Demiryolu 

Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği m. 4/p. 

198
 “Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri tasarruflarındaki altyapı işletmeciliği için emniyet 

yetkilendirmesi almak zorundadır.” (Bkz. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği m. 11/f. 5). 

199
 Bkz. m. 4/e. 

200
 Örneğin, İstanbul’da şehir içi raylı toplu taşıma hizmetleri, Belediye’ye bağlı olarak İstanbul Elektrik 

Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yürütülmektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul'da_toplu_taşıma (Erişim Tarihi: 20.11.2016). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul'da_toplu_taşıma
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
202

 belediyelerin görev ve sorumluluklarını belirten 

14. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi alt yapı 

hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmü ile aynı Kanun’un belediyenin yetki ve 

imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesinin 1. fıkrasının p bendinin son cümlesinde 

“kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek” hükmü getirilmiştir. Aynı Kanun’un 15. maddesinin 1. fıkrasının f  bendine 

bakıldığında “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 

tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek 

ve işlettirmek” belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer almaktadır. Karayolları 

Trafik Kanunu’nun “Karayolu Trafik Güvenliği” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında, 

karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşların karayolu 

yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlü oldukları, aynı 

Kanun’un “Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri” başlıklı 10. maddesinin 1. 

fıkrasının b bendinde, yapım ve bakımından sorumlu oldukları yolları trafik düzeni ve 

güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmanın belediye trafik birimlerine ait olduğu 

belirtilmiştir. Bu Kanun’a göre, belediye sınırları içindeki yolların yapım ve bakımından 

sorumlu olan belediyelerin, bu yolların trafik düzeni ve güvenliğini  sağlamak, yapım ve 

bakımından sorumlu oldukları yolların demiryolu ile kesiştiği yerlerde alt ve üst geçit 

yapma, hemzemin geçidi bekçili bariyerli hale getirme, otomatik koruma tesisi kurma 

gibi yükümlülükleri de bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                                          
201

 Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İstanbul’un metro sistemi olan İstanbul Metrosu, 

Metro İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu 

(Erişim Tarihi: 20.11.2016). İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir metro sistemi olan İzmir Metrosu, 

İzmir Metro Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu 

(Erişim Tarihi: 20.11.2016). 

202
 RG., 13.07.2005, S. 25874. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/istanbul_metrosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/izmir_metrosu
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          İKİNCİ BÖLÜM 

                        AKİT DIŞI SORUMLULUK 

 

 

I. AKİT DIŞI SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ 

 

  A. GENEL OLARAK SORUMLULUK SEBEPLERİ 

 

Geniş anlamda sorumluluk hukuku, taraflar arasında kurulmuş olan borç ilişkilerinden 

doğan sorumluluk ile haksız fiillerden ya da hukuka uygun fiillerden doğan zararların 

giderilmesini/denkleştirilmesini içeren akit dışı sorumluluğu ifade etmektedir
203

. Akdî 

sorumluluk, özellikle bir akdin ihlâlinden doğarken; akit dışı sorumluluk, hukuk 

düzeninin öngördüğü genel ödevlerin ihlâlinden doğmaktadır
204

. Dar anlamda 

sorumluluk hukuku kavramı ile sadece akit dışı sorumluluk kastedilmektedir
205

. Akit 

dışı sorumluluk, kusur ve sebep sorumluluklarını içine alan bir kavramdır
206

. Akit dışı 

sorumluluğun, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk ve hukuka uygun müdâhaleden 

doğan sorumluluk olmak üzere üçe ayrıldığı kabul edilmektedir
207

. Türk ve İsviçre 

                                                           
203

 Tandoğan, Haluk; Türk Mesu’liyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdî Mes’uliyet), 1961 Yılı Birinci Basıdan 

Tıpkı Baskı, İstanbul 2010, s. 6-10. 

204
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 3-4. 

205
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 3-4; Eren, Borçlar, s. 509; Korkusuz, Halit, s. 89. 

206
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 8-10; İmre, Zahit; Doktrin ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, 

İstanbul 1949, s. 8-9. 

207
 Eren, Borçlar, s. 511-526; Yavuz, Cevdet; “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Kusursuz 

Sorumluluk Halleri ve İlkeleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 

14, S. 4, 2008, s. 29, 30; Yücel, s. 32. 



50 

 

Hukuklarında sorumluluk sebepleri hakkında da, kusur sorumluluğu ve sebep 

sorumluluğu (kusursuz sorumluluk) olarak temel bir ayrım yapılmaktadır
208

. 

Çalışmamızda bu temel ayrımdan yola çıkılarak öncelikle kusur sorumluluğundan söz 

edildikten sonra, sebep sorumluluğu da olağan sebep sorumluluğu ve tehlike 

sorumluluğu olarak ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 

 

  1) Kusur Sorumluluğu 

 

Kusur sorumluluğuna göre, sonucunda istenmeyen zararların ortaya çıktığı bir olayda 

sorumluluğun doğması kusurun varlığına bağlıdır. Kusur, hukuk düzenince 

onaylanmayan, kınanan bir davranış biçiminin ortaya konulmasındaki iradedir. Kusur 

sorumluluğunda, iradesi hukuka aykırı sonuca yönelmemiş olan ve zararın ortaya 

çıkmaması için tüm önlemleri almış bir kimseyi tazminat yükümlülüğü altına sokmanın 

doğru olmadığı kabul edilmektedir
209

. Kusur sorumluluğunun olumlu sonucu, kusuru 

olanın mutlaka sorumlu tutulması olarak açıklanırken; olumsuz sonucu da, tam aksi 

ifadeyle kusur olmadan sorumluluğun doğmaması olarak açıklanmaktadır
210

. Burada 

                                                           
208

 Tandoğan, Mesuliyet, s. 89 vd. Bu ayrımdaki sorumluluk kavramının dar anlamda olduğu ve 

sözleşme sorumluluğunu kapsamadığına dair bkz. Yılmaz, Hamdi, s. 4, dn. 19. 

209
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 1 

210
 İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 19; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s.1; Tandoğan, Mesuliyet, s. 89; 

Tiftik, Mustafa; Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, 

Ankara 2005, 2. Baskı, s. 24-25; Tiftik, Mustafa; Akit Dışı Sorumlulukta Maddî Tazminatın Kapsamı, 

Ankara 1994, s. 34. 
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kusurun yanında, fiilin hukuka aykırı
211

 olması, bir zarara sebep olması ve haksız fiil ile 

zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması da gerekir. 

Kusur sorumluluğunun uygulama alanını, Türk Borçlar Kanunumuzdaki haksız fiilden 

doğan sorumluluk hükümleri (TBK. m. 49 vd.) ile sözleşmeye aykırılıktan doğan 

sorumluluk hükümleri (TBK. m. 112 vd.) oluşturur. 

Sorumluluğu kusura dayandırmak akla ve mantığa uygun görünse de, zaman içinde 

teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle kusur sorumluluğunun her durumda 

uygulanmasının hakkaniyetli olmadığı fark edilmiştir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren 

sanayi alanındaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan teferruatlı makine ve tesisatların 

kullanılmasından doğan zararların tazmininde kusur sorumluluğunun yetersiz kaldığı 

görülmüştür
212

. Böylece, bazı durumlarda kusursuz olanın da sorumlu tutulması 

gerektiği görüşü kusur sorumluluğuna bir alternatif olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211

 Hukuka aykırılık, hukuk düzeninin, kişilerin şahıs ve malvarlığı değerlerini korumak amacıyla 

koyduğu, herkese hitap eden emirlerin veya yasakların ihlâl edilmesini ifade eder 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 476). Bu tanım, hukuka aykırılığın olumlu unsurunu 

oluştururken; hukuka uygunluk sebeplerinden birinin bulunmaması da hukuka aykırılığın olumsuz 

unsurunu oluşturur (İnan, s. 385 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 484 vd.). 

212
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 1-3, 13; Eren, Borçlar, s. 511 vd.; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 

41-44; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 35; Tiftik, Tehlike, s. 17; Bolatoğlu, s. 13-14; Yılmaz, Hamdi, s. 8-9; 

Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 40. 
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  2) Sebep Sorumluluğu (Kusursuz Sorumluluk) 

 

Kusur sorumluluğuna alternatif olarak kabul edilen sebep sorumluluğunda kusur, 

sorumluluğun kurucu unsuru değildir
213

. Burada sorumluluk, kusur yerine, kanunun 

öngördüğü belirli bir olgunun gerçekleşmesine bağlıdır
214

. Kusursuz sorumluluk olarak 

da adlandırılan bu sorumluluk türünde, sorumluluğu doğuran olay ile zarar arasında 

nedensellik bağının varlığı yeterlidir
215

. Öyle ki, ayırt etme gücünden yoksun kişilerin 

dahi bu sorumluluk sebebine göre sorumlu tutulmaları mümkündür. Sebep 

sorumluluğunun temeli, hakkaniyet, tehlike, egemenlik alanı, özen ilkeleri ve 

fedakârlığın denkleştirilmesi esasına
216

 dayanmaktadır
217

. Türk hukukunda sebep 

sorumluluğu, olağan sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu olarak ikiye 

ayrılmaktadır
218

. 

 

                                                           
213

 Benzer bir anlatım için bkz. Scott, W. E.; The Theory of Risk Liability and Its Application to 

Vicarious Liability, (12 Comp. & Int'l L.J. S. Afr., 1979) The Comparative and International Law Journal 

of Southern Africa, V. 12, 1979, s. 44. 

214
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 497; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 36, 38. 

215
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 8; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 497; İmre, Kusursuz 

Mesuliyet, s. 55; İnan, s. 411 vd. 

216
 Oğuzman/Öz, s. 3-4, 7 vd. 

217
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 4-7; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 498 vd.; Kılıçoğlu, 

Borçlar, s. 332 vd. 

218
 Bolatoğlu, s. 14-15; Aşçıoğlu, Çetin; Trafik Kazalarında Hukukî Sorumluluk ve Tazminat Davaları, 

Ankara 1989, s. 6-7; Kılıçoğlu, M. Ahmet; “2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu”, Batider, C. 12, S. 2-3, 1984, s. 23; İsviçre Trafik Sorumluluğunun düzenleme tarzı için 

ayrıca bkz. Gürsoy, Kemal Tahir; İsviçre Hukukunda Trafik Kazalarından Doğan Hukukî Sorumluluğun 

Anahatları, Ankara 1974, s. 27-28. 
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  a) Olağan Sebep Sorumluluğu (Olağan Kusursuz Sorumluluk) 

 

Olağan sebep sorumluluğu, objektif özen ve gözetim veya hakkaniyet ilkesinin 

ihlâlinden veya egemenlik hakkının kötüye kullanılmasından kaynaklanan bir kusursuz 

sorumluluk çeşididir. Burada sorumluluğun kurucu unsuru olarak kusur ve tipik tehlike 

aranmamaktadır
219

. Adam çalıştıranın sorumluluğu (TBK. m. 66), hayvan bulunduranın 

sorumluluğu (TBK. m. 67), yapı malikinin sorumluluğu (TBK. m. 69), ayırt etme 

gücünden yoksun olanların hakkaniyet sorumluluğu (TBK. m. 65), ev başkanının 

sorumluluğu (TMK. m. 369), taşınmaz malikinin sorumluluğu (TMK. m. 730) Türk 

Borçlar Kanunumuzda ve Türk Medenî Kanunumuzda yer alan başlıca olağan sebep 

sorumluluklarıdır. 

Sorumluluktan kurtulmak için kurtuluş kanıtı getirmenin mümkün olduğu adam 

çalıştıranın, hayvan bulunduranın ve ev başkanının sorumluluğu ile kurtuluş kanıtı 

getirmenin mümkün olmadığı yapı malikinin sorumluluğu  “objektif özen ve gözetim 

ödevinin ihlâlinden” doğmaktadır
220

. Ayırt etme gücünden yoksun olanların sorumlu 

tutulmasının temelinde de “hakkaniyet düşüncesi” yatmaktadır. Taşınmaz malikinin 

sorumluluğu da “objektif özen borcunun ihlâli” temeline dayanmaktadır
221

. Bunların 

                                                           
219

 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 23 vd.; Tandoğan, Haluk; “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve 

Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu”, Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, 

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler 2. Sempozyumu, Ankara 15-16 Aralık 1978, İstanbul 1981, s. 8-

9; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 37. 

220
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 23-25; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 42-43; İmre, Kusursuz 

Mesuliyet, s. 168. 

221
 Taşınmaz malîkinin hukuka aykırı taşkınlıklardan doğan sorumluluğu ile hukuka uygun ve kaçınılmaz 

taşkınlıklardan sorumluluğunun da objektif özen borcunun ihlâline dayanan kusursuz sorumluluk 
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dışında, motorlu araç işletenin Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 3. 

fıkrasında öngörülen kusursuz sorumluluğu da, eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin 

kusuru ile araçtaki bozukluğa dayanmaktadır
222

. Olağan sebep sorumluluğunda kusur 

aranmadığı gibi, bir kuruluş ya da işletmenin taşıdığı kendine özgü tehlike de söz 

konusu değildir
223

.  

 

  b) Tehlike Sorumluluğu 

 

aa) Genel Olarak 

 

  Tehlike sorumluluğu, çevre ve toplum için nitelikleri itibariyle ağır tehlike
224

 ve büyük 

zarar ihtimali taşıyan, işletme, faaliyet
225

, nesne veya araçların yol açtığı kusursuz 

                                                                                                                                                                          
olduğuna dair bkz. Petek, Hasan; Taşınmaz Malîkinin Hukuka Uygun Taşkınlıklardan Sorumluluğu, 

Ankara 2005, s. 128 vd. 

222
 Yılmaz, Hamdi, s. 11. 

223
 Yılmaz, Hamdi, s. 10, 20; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 41. 

224
 Tehlike kavramı, zararın gerçekleşme ihtimalîndeki yüksekliğin yanında gerçekleşen zararın ağırlığını 

ve büyüklüğünü de ifade eder (İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 67; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 26 

vd.; Ulusan, Tehlike, s. 30, 38-39). Tehlike, başkalarına zarar verme olasılığıdır (Yılmaz, Hamdi, s. 12). 

Ağır tehlike, bir işletme ve faaliyetin yapısından kaynaklanan ve önlem almanın çoğu kez olanaksız 

olduğu büyük bir tehlikedir (Eren, Borçlar, s. 523; Yılmaz, Hamdi, s. 14). “Tehlike, insanların, 

donanımın ya da yapıların zarar görmesi, kaynakların kaybedilmesine neden olma ya da daha önceden 

tanımlanmış bir işlevin yerine getirilmesini engelleme potansiyeline sahip durum, nesne ya da faaliyeti 

ifade eder.” (Demiryolu Emniyet Müdürlüğü 4/kk). 

225
 Sorumluluğun kaynağının bir faaliyet olduğu durumlar işletme dışı tehlike sorumluluğu olarak 

adlandırılır (Eren, Borçlar, s. 689). Avcıların avlanmalarından, devletin askerî manevra ve 
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sorumluluk türlerinin en ağırıdır
226

. Burada kusurlu fiil yerine, tehlike sorumluluğuna 

bağlanan olgudaki özel ve tipik tehlikenin gerçekleşmesi gerekir
227

. Bu durumda, işleten 

ayırt etme gücüne sahip olmasa da, tesis, faaliyet veya işletmenin meydana getirdiği 

zarardan sorumlu tutulabilir
228

. Burada zarar, beklenmeyen nitelikte olmaktan çıkıp, 

                                                                                                                                                                          
tatbikatlarından doğan zararlardan sorumluluk, işletme dışı tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmektedir 

(Eren, Borçlar, s. 689). 

226
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 26; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 62 vd.; Yılmaz, Hamdi, s. 5, 12, 

13; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 41. Tehlike sorumluluğunun söz konusu olduğu taraflara bakıldığında, 

bir taraf güçlüyken diğer tarafın pasif yani güçsüz olduğu görülür. Zarar veren işletme, faaliyet, nesne 

veya araçlardan kaynaklanan zararın kontrolü zarar verenin elindedir. Buna karşılık, her iki tarafın da eşit, 

aktif, başka bir deyişle zararı önlemek için eşit imkânlara sahip olduğu düşünüldüğünde kusur 

sorumluluğu (kişinin ihmalkâr davranıp davranmadığı) daha cazip bir yaklaşım olur (Jones, William K.; 

“Strict Liability for Hazardous Enterprise”, Columbia Law Review, V. 92, 1992, s. 1751). 

227
 Tiftik, Tehlike, s. 35; Yücel, s. 22; Erişgin, Nuri; “Tehlike Sorumluluğu”, Prof. Dr. İsmet 

Sungurbey’e Armağan, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, C. II, Haksız Fiilden Doğan Borç 

İlişkileri, Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi, Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, 

Zamanaşımı, 28-29 Nisan 2012, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2014, s. 99-100. Tehlike 

sorumluluğunun (risk sorumluluğu) unsurlarının, tehlikeli bir olay, sorumlu bir kişi, tehlikeli olaya bağlı 

tipik riskler ve tipik risklerden kaynaklanan zararlardan oluştuğuna dair ayrıca bkz. Scott, s. 50. 

Tehlike sorumluluğunda tipik tehlikenin varlığının önemi dolayısıyla önceden bilinmeyen, 

öngörülemeyen gelişim risklerinin kaynağı ispatlandığı takdirde faaliyeti yürütenin sorumluluktan 

kurtulmasının mümkün olduğuna dair bkz. Büyüksağış, Erdem; “Tehlike Esasına Dayanan Genel 

Sorumluluk Kuralı Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 8, S. 1, 2006, s. 15. Aksi yönde görüş için bkz. Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 99-100, dn. 

38. Ayrıca bkz., Erişgin, Nuri; Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı, Ankara 2005, s. 

94 vd. 

TBK.m.71’in gerekçesinde de tipik tehlike olgusunun doğurduğu tipik zararlardan bahsedilmektedir. bkz. 

Dinç, Mutlu; Türk Borçlar Kanunu, 5. Baskı, Ankara 2012, s. 119.  

228
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, 5, 8-9,11.  
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aynı zamanda o nesne ya da işletme için tipik bir olay, tipik bir zarar riski olarak 

karşımıza çıkmaktadır
229

. Demiryolu aracı işletenin, motorlu araç işletenin, hava aracı 

işletenin sorumluluğunun temelinde yüksek hız tehlikesi veya bir kaza gerçekleştiği 

takdirde niceliksel olarak büyük zarar tehlikesi yatar
230

. Burada somut bir tehlike 

olmasa da soyut bir tehlike söz konusudur
231

. Tehlike sorumluluğunun, ağırlaştırılmış 

objektif sorumluluk ya da ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu olarak adlandırıldığı da 

görülmektedir
232

. Motorlu taşıt aracı, hava aracı, atom reaktörü, elektrik santrali gibi 

tehlike ve zarar kaynağı nesneler bu sorumluluğun konusunu oluşturur. Başka bir 

deyişle, motorlu taşıtlar gibi çok sık kazaya neden olan ya da barajlar, doğalgaz üretim 

ve dağıtım tesisleri, petrol veya maden arama tesisleri, baz istasyonları
233

, nükleer 

santraller
234

, uçaklar gibi büyük zarar doğuracak nitelikteki işletme ve faaliyetler için 

                                                           
229

 Kırca, Çiğdem; Ürün Sorumluluğu, Ankara 2007, s. 120. 

230
 Uyumaz/Tokat, s. 991. 

231
 Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 92; Yücel, s. 120, 121; Uyumaz/Tokat, s. 991. 

232
 Oğuzman/Öz, s. 8; Kılıçoğlu, Mustafa; Sorumluluk Hukuku, Sözleşme Dışı Sorumluluk, C. 1, 

Ankara 2002, s. 453; Deschenaux, Henri/Tercier, Pierre; Sorumluluk Hukuku, Çev. Salim Özdemir, 

Ankara 1983, s.17. 

233
 Baz istasyonları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erol Sarıyev, Ayşe; “Baz İstasyonunun 

Faaliyetinden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk Hakkında Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Karar 

İncelemesi”, İzmir Barosu Dergisi, 2015, Y. 80, S. 2, s. 202-204, 221, 222. Aksi yönde görüş için ayrıca 

bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 24.03.2016 tarihli ve 2013/6587 başvuru numaralı kararı (R.G. 06.05.2016, 

S. 29704). 

234
 Bkz. Tiftik, Tehlike, s. 21, 32. Bir nükleer santralde gerçekleşecek bir patlama ya da nükleer sızıntının 

oldukça büyük çaplı ve ağır zararlara yol açabileceği ve böylesine nitelikli bir riskin tehlike 

sorumluluğuna tâbi kılınmasının yerinde olduğuna dair bkz. Yücel, s. 132. Nükleer tesis işletenin 

sorumluluğunun hukukî niteliğinin de tehlike sorumluluğu olduğuna dair bkz. Arda, Aslı; Nükleer Enerji 

Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin Paris Sözleşmesi Kapsamında Nükleer Tesis İşletenin 

Hukukî Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s. 12 vd. 
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kabul edilen bir sorumluluktur
235

. Burada tehlikeli nesne, işletme veya faaliyet ile doğan 

zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması halinde bunların sahip ve işletenleri 

zararı tazminle yükümlüdür
236

. Sorumluluk için, sahip veya işletenlerin kusurlu olmaları 

veya objektif özen ve gözetim ödevini ihlâl etmiş olmaları aranmaz. Hukuka aykırılık, 

tehlike sorumluluklarının varlık şartı olmasa da, tehlike sorumluluğuna bağlanmış olan 

belli bir faaliyet veya işletmedeki işletme fiili hukuka aykırı da olabilir
237

. Tehlikeli 

işletme ya da faaliyetten yararlananların, “nimetten yararlanan külfetine katlanır” 

ilkesine göre bundan doğan zarara da katlanmaları gerektiği kabul edilmektedir
238

. Bu 

                                                           
235

 Yılmaz, Hamdi, s. 13; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 381; Tiftik, Tehlike, s. 21, 23-24; Yücel, s. 116-117. Bir 

faaliyete bağlı zarar verme veya yaralama potansiyeli, toplumun güvenliğini tehdit eder bir noktaya 

geldiğinde, bu faaliyetten kaynaklanan zararlar makul ve uygun önlemlerle önlenemediğinde ve 

sorumluluğun yaptırımı olarak tazminat yetersiz hale geldiğinde, bu tür faaliyetlerin tehlikeli olarak 

nitelendirilmesi gerektiğine dair bkz. Scott, s. 52. 

236
 Tandoğan, Tehlike, s. 11 vd.; Ulusan, Tehlike, s. 37-38; Tiftik, Tehlike, s. 22, 28, 43; Yılmaz, 

Hamdi, s. 18; Deschenaux/Tercier, s. 144-153. 

237
 Tiftik, Tehlike, s. 43. 

238
 İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 41-42, 64-65; Ulusan, Tehlike, s. 33-34; Tandoğan, Kusura 

Dayanmayan, s. 5; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 498; Karahasan, Mustafa Reşit; Sorumluluk 

Hukuku Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk-Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk, 6. 

Baskı, İstanbul 2003, s. 596; Tiftik, Tehlike, s. 29; Yavuz, s. 37; Yılmaz, Süleyman; “Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısında Sebep Sorumluluklarına İlişkin Yeni Hükümler”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 59, S. 3, 2010, s. 554-555, 570-571; Üçışık, s. 142; Eren, Borçlar, s. 523; 

Bolatoğlu, s. 16; Akkurt, Sinan Sami; Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Konvansiyonlar 

Kapsamında Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Ankara 2014, 

s. 310. Bu ilkenin İngiltere’de de yaygın olarak kabul edilen bir ilke olduğuna dair bkz. Koch, Bernhard 

A.; “The Work of the European Group on Tort Law The Case of “Strict Liability””, In Dret 2, Working 

Paper No: 129, Barcelona 2003, s. 9. Benzer şekilde, Avrupa Hukuk sisteminin, zarardan yeterince 

korunmayı sağlamak için, tehlikeli bir durum yaratan ve malî olarak fayda sağlayan kişiye sıkı 
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ilkenin, tehlike sorumluluğunun temelinde yatan isnat nedenlerinden biri olduğu 

belirtilmektedir
239

. Tehlike sorumluluğunun temelinde yatan ilkelerden diğerlerinin de 

tehlike ilkesi ile hâkimiyet ilkesi olduğu kabul edilmektedir
240

. Tehlike ilkesi, riskin 

başkasına aktarılması yoluyla zararın giderilmesini amaçlar
241

. Tehlike ilkesine göre, 

başkaları için tehlike oluşturan bir faaliyet yürüten veya işletme işleten kimse, 

başkalarının zarara uğramaması için gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır
242

. Bu 

davranış yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde, meydana gelen zarardan 
                                                                                                                                                                          
yükümlülük uygulayabileceğine dair bkz. Werro, Franz/ Palmereds, Vernon Valentin; Strict Liability in 

European Tort Law: An Introduction, in The Boundaries Of Strict Liability In European Tort Law, 2004, 

s. 3, 18. Bu nedenle sıkı sorumluluk (kusursuz sorumluluk) yüklenmenin ardındaki felsefenin faydacı 

olduğuna dair bkz. Van Boom, Willem H./Büyüksağış, Erdem; “Strict Liability In Contemporary 

European Codification: Torn Between Objects, Activities, And Their Risks”, Georgetown Journal Of 

International Law, V. 44, 2013, s. 613. 

239
 İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 64-65; Ulusan, Tehlike, s. 33-34; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 5; 

Tiftik, Tehlike, s. 29; Yavuz, s. 37; Yılmaz, Süleyman, s. 554-555, 570-571; Üçışık, s. 142; Yücel, s. 46, 

47; Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 96. Bazı yazarlarca, tehlike sorumluluğunda temel fikir, toplumun 

büyük sermayeye ve teknolojiye dayalı faaliyet ve işletmelere karşı korunma güdüsü olarak 

açıklanmaktadır. Böylece büyük bir kitlenin himayesi ve güçlünün karşısında güçsüzün korunmasının 

amaçlandığı ifade edilmektedir (Korkusuz, M. Refik/Korkusuz, M. Halit; “Baz İstasyonlarının Yaydığı 

Elektromanyetik Zararlardan Doğan Hukuksal Sorumluluk”, Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2013, C. 1, S. 1, s. 112). 

240
 Yılmaz, Süleyman, s. 555. 

241
 Ulusan, İlhan; Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 

1977, s. 4. 

242
 Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 91; Demircioğlu, Huriye Reyhan; Culpa in Contrahendo 

Sorumluluğu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 

(Medenî Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2007, s. 82 https://tez.yok.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.08.2017); 

Tiftik, Tehlike, s. 28; Yücel, s. 47; Yılmaz, Süleyman, s. 555; Yavuz, s. 38; İmre, Kusursuz Mesuliyet, 

s. 62, 63. 



59 

 

sorumlu olur
243

. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 

tarihinden önce
244

 de “tehlike sorumluluğu ilkesinin” bazı Yargıtay kararlarında
245

 esas 

                                                           
243

 Yılmaz, Süleyman, s. 571; Demircioğlu, s. 82; Akçura Karaman, Tuba; “Haksız Fiil 

Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Unsurunun İrdelenmesi ve Tehlike Kuralı”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e 

Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 2004,  s. 554; Yücel, s. 48.  

244
 Eski Borçlar Kanunu döneminde, tehlike sorumluluğunun kural mı yoksa istisna mı olduğuna ilişkin 

tartışmalar söz konusuydu. Öğretideki baskın görüşe göre, kusursuz sorumluluk hâlleri kusur 

sorumluluğu karşısında istisna olarak kabul edilirse, kusursuz sorumluluğun bir türü olan tehlike 

sorumluluğunun ancak kanunda öngörülmesi hâlinde uygulanabileceği kabul edilir. İstisnaların kıyas 

yoluyla genişletilememesi nedeniyle de hakkında düzenleme bulunan bir tehlike sorumluluğunun 

hakkında düzenleme bulunmayan tehlike sorumluluğuna uygulanamayacağı ileri sürülmektedir Yavuz, s. 

61; Deutsch,  Erwin; “Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri, Temyiz Kudreti, Hukuka Aykırılık, Kusur 

ve Tehlike Sorumluluğu”, Çev. Şeref Ertaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 

1981, s. 255; Tehlike sorumluluğunun kural-istisna olmasına ilişkin tartışmalar için (bkz., Yücel,  s. 34-

39). Bizim katıldığımız öğretideki diğer bir görüşe göre ise, kusur ve tehlike sorumlulukları, kural-istisna 

ilişkisi içinde değil, birbirine eşit olan ve birbirini tamamlayan sorumluluklar olarak kabul edilmelidir. Bu 

görüşe göre, tehlike sorumluluğunun özel kanunlar ile düzenlenmesi hâlinde hakkında özel bir kanun 

bulunmayan benzeri olgular için kıyas yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır (Yücel, 

s. 38-39). Benzer şekilde, istisnaların kural olarak dar yorumlanması ve genişletilmemesi gerektiğine, 

ancak bazı durumlarda ana kuraldan ayrılarak istisnaların da geniş yorumlanabileceğinin ve kıyas yoluyla 

genişletilebileceğinin kabulü gerektiğine dair ayrıca bkz. Uyumaz/Tokat, s. 973; Yongalık, Aynur; 

“İstisnalar Dar Yorumlanır Kuralı ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C. 60, S. 1, 2011, s.12, 13. 

245
 Bkz. 4.HD., 14.10.2008, 2007/12688, 2008/11813; 4.HD., 13.10.2008, 1554/11727; 4.HD., 

29.01.2004, 2003/16434, 2004/971; Tapu sicilinin tutulmasında veya tapuda yapılan haksız satışlarda 

devletin sorumluluğununda da tehlike sorumluluğu ilkesinin benimsendiği yönünde bir başka karar için 

ayrıca bkz. HGK., 09.05.2007, 4-212 /261 (KHYK-J). Amerikan Hukukunda da yasal bir genel tehlike 

sorumluluğu olmamasına karşın, genel tehlike sorumluluğu yargı aracılığıyla Amerikan hukukuna 

girmiştir. Amerikan Hukuk Enstitüsü tarafından hazırlanan Restatement of Torts’un 519. maddesinde, 
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alındığı görülmektedir. Hâkimiyet ilkesine göre de, riziko alanını, tehlikeli işletme ya da 

faaliyeti en iyi denetleyebilen, ona müdâhale edebilen yani ona egemen olan kişi 

sorumluluğu üstlenip zararı gidermelidir
246

. 

 

bb) TBK. m. 71’in Değerlendirilmesi 

 

Tehlike sorumlulukları, özel bir kanunla ya da bir kanun hükmüyle, belli olaylara 

sorumluluk bağlanması suretiyle konulur
247

. Türk Hukukunda genel tehlike 

sorumluluğu, büyük tehlike taşıyan bazı işletme ve faaliyetler için henüz özel veya 

genel bir tehlike kanununun bulunmamasının eleştiri konusu olması
248

 ve genel bir kural 

                                                                                                                                                                          
“Olağanüstü tehlikeli bir faaliyeti yürüten kişi, faaliyeti olağanüstü tehlikeli kılan ve en üst düzeyde özen 

gösterilmesine karşın önüne geçilemeyen kaza yüzünden taşınır ve taşınmaz malları zarar gören kişiye 

karşı sorumludur.” düzenlemesine yer verilmektedir. Bu metnin herhangi bir bağlayıcılığı olmamasına 

karşın, Amerikan mahkemelerinin de genel tehlike sorumluluğunu kararlarında esas aldıkları 

belirtilmektedir (Yücel, s. 125, dn. 560).       

246
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 94; Uyumaz/Tokat, s. 986. Tehlike sorumluluğuna dair öğretide geliştirilen 

ilkelerin başlı başına tehlike sorumluluğunu tatmin edici mahiyette açıklayıcı olarak kabul görmediğine 

dair bkz. Çekin, Mesut Serdar; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike 

Sorumluluğu, İstanbul 2016, 22 vd. 

247
 İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 70. 

248
 Tehlike sorumluluklarının özel kanunlarla düzenlenmesinin, hükmün sınırlarının belli olması sebebiyle 

hukukî güvenliği temin etme, sorumluluk risklerinin sigorta edilebilirliğini sağlama ve girişimcilerin 

belirlenen hüküm gereği gereken tedbirleri alarak ekonomik faaliyetlerinde daha rahat hareket etmelerini 

sağlama gibi faydalarının olduğuna dair bkz. Tiftik, Tehlike, s. 64-66. Diğer taraftan da, tehlike 

sorumluluklarının arasında birlik olmaması sebebiyle sorumlular ve mağdurlar açısından hukukî eşitliğin 

sağlanamaması, uzun süren kanunlaştırma süreci sebebiyle mağdurların hukukî korumadan yoksun 

kalması, özel düzenlemelerin teknik gelişmelerin ardında kalması yönleriyle sakıncaları bulunduğuna dair 

bkz. Tiftik, Tehlike, s. 67-71. 
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düzenlenmesine ilişkin önerilerin sunulması
249

 neticesinde, 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi ile hüküm altına alınmıştır
250

. 

Burada düzenlenen sorumluluk sebebinin genel bir tehlike sorumluluğu olduğu, 

maddenin 3. fıkrasında yer alan, “Belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk 

hükümleri saklıdır.” hükmü ile vurgulanmaktadır.  

Maddenin 1. fıkrasında, “Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden 

zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen 

sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Hükümde bir sınırlama olmaksızın işletme 

faaliyetinden
251

 söz edildiğinden, sadece ticarî işletme
252

 değil, esnaf işletmesi ya da 

                                                           
249

 Bkz. Ulusan, Tehlike, s. 57; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 41-42; Tiftik, Tehlike, s. 71-73. 

Tehlike sorumluluğunun genel kural ile düzenlenmesinin çok sayıda özel kanunla düzenleme yapılmasına 

kıyasla daha kolay ve pratik olduğu, daha az zaman ve masraf gerektirdiği, sorumluluk hukukunda geçerli 

olan eşit işlem ilkesini muhafaza edeceği ve teknolojinin hızla gelişen şartlarına ancak bir genel kural ile 

uyum sağlanabileceği savunulmaktadır (Tiftik, Tehlike, s. 105, 106, 108). Benzer şekilde, bu konuda 

genel kuralın, eşit risklere eşit muamele yapılmasını, keyfi ve sistemsiz yasamanın önüne geçilmesini 

sağlayacağı, kusur ve olağan sebep sorumluluklarını rahatlatacağı ve bu sayede hukukun bilim ve 

teknolojinin gerisinde kalmasının önleneceği belirtilmektedir (Yücel, s. 94 vd.). 

250
 Tehlike sorumluluklarının özel bir kanun yerine genel bir düzenleme ile hüküm altına alınmasına karşı 

en ciddi eleştiri, böyle bir kuralın objektif somut bir temelinin olmaması ve sınırlarının iyi tespit 

edilememiş olmasıdır (Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 40-45; Tiftik, Tehlike, s. 108). 

251
 Hükümde geçen işletme faaliyeti ile kastedilenin, maddî ve belirli bir alana özgü risk içeren faaliyetler 

olduğu yönünde ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel, s. 114 vd. Tehlike arz eden faaliyetin bir işletme faaliyeti 

ile sınırlandırılmasının doğru olmadığı ve bu doğrultuda zararın bir işletmeden değil de, önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir faaliyetten kaynaklandığı hallerde de tehlike sorumluluğunun varlığını kabul etmenin 

tehlike sorumluluğunun düzenleme amacına daha uygun olacağı savunulmaktadır (Üçışık, s. 143). Aynı 

yönde görüşler için ayrıca bkz. Akkayan-Yıldırım, Ayça; “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu”, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 70, S. 1, 2012, s. 209; Atamer, Yeşim; “Revize 
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kamu tüzel kişilerine ait işletmeler bakımından da bu hükmün uygulama alanı bulacağı 

anlaşılmaktadır
253

.  

Maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde de “Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar 

                                                                                                                                                                          
Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler ve Teklifler”, Hukukî Perspektifler 

Dergisi, S. 6, 2006, s. 22; Yılmaz, Süleyman, s. 574. TBK. m. 71 kapsamına giren işletme faaliyetlerinin 

bünyesindeki karakteristik rizikonun doğurduğu zararlar bakımından işletmeleri önemli ölçüde tehlike arz 

eden işverenlerin de işçiye karşı gözetme borcu sebebiyle genel tehlike sorumluluğu çerçevesinde 

sorumlu tutlabileceğine dair ayrıca bkz. Süzek, Sarper; İş Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2015, s. 444-445. 

Diğer bir görüş tarafından ise, herhangi bir işletme faaliyeti oluşturmayan bireysel faaliyetlerden doğan 

zararların TBK.m.71 kapsamında sorumluluğa neden olmayacağı savunulmaktadır (Erdem, Mehmet; 

“Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Tehlike Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2011, s. 

221-222; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 382; Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 97). “Faaliyet” kavramının sadece 

insan veya mesleki teşebbüsleri kapsadığı ve tehlikeli faaliyeti genel maddeye ilişkin kriter olarak 

benimsemenin, maddenin kapsamını önceden tahmin edilemez hale getireceği düşüncesiyle, genel kural 

için tercih edilen yasama çerçevesinin, “faaliyet” ten ziyade bir “nesne” olmasının daha yerinde olacağına 

dair bkz. Van Boom/Büyüksağış, s. 611.Bu çözümün hem mahkemelere hem de nesnelerle uğraşan 

kişilere daha iyi rehberlik sağlayacağına dair ayrıca bkz. Van Boom/Büyüksağış, s. 640. 

Kanaatimizce hüküm metnindeki “işletme faaliyeti” ifadesi doğrultusunda tehlike sorumluluğunun 

şartlarının oluşması için, tehlike arz eden faaliyetin bir işletme faaliyeti olması gerekir.  

252
 “Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan 

faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” (6102 Sayılı TTK. m. 11). 

253
 Oğuzman/Öz, s. 191; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 383; Erdem, Mehmet, s. 222; Erişgin, Tehlike 

Sorumluluğu, s. 97. 
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doğurmaya elverişli olduğu
254

 sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletme olduğu kabul edilir.” Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz etme kriteri, 

uzman kişi tarafından hangi önlem alınırsa alınsın
255

 işletmenin niteliğinin ve 

faaliyetinin tehlike yaratmaya her zaman yatkın olmasıyla açıklanmaktadır
256

. Bir 

işletme, faaliyet ve nesneye özgü tipik tehlikenin gerçekleşmesi sonucunda tehlike 

sorumluluğu söz konusu olmaktadır.  Burada hâkimin, işletme faaliyetinin niteliğine, 

kullanılan şeylere göre sık ve ağır zararlar doğurup doğurmadığına bakarak işletmenin 

madde kapsamında girip girmediği hakkında takdir yetkisine sahip olduğu 

belirtilmektedir
257

. Bunlarla birlikte, maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde yer alan 

“Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir 

tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

sayılır.” hükmünün de hâkimi tehlikelilik konusunda kıyas yapmaya yönlendiren bir 
                                                           
254

 Tehlikenin yoğunluğunun ve belli bir faaliyetin zarar meydana getirmeye tipik eğiliminin, tehlike 

ölçütünün objektif yönünü oluşturduğuna dair bkz. Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 41. Benzer 

şekilde sıkça veya ağır zarara yol açma tehlikesinin objektif ölçütü oluşturduğuna dair bkz. Korkusuz, 

Refik; “Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğunun Uygulanması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki 

Düzenlemesi”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 200; Büyüksağış, s. 4; Erdem, Mehmet, s. 222; Yılmaz, Süleyman, s. 

572; Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, s. 100. 

255
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 384. 

256
 Oğuzman/Öz, s. 192. Faaliyet sırasında uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi 

durumunda bile tehlikenin ortadan kaldırılamayacak kadar önlenemez oluşunun tehlike ölçütünün 

subjektif yönünü oluşturduğuna dair bkz. Korkusuz, Refik, s. 200; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 

41; Büyüksağış, s. 5; Erdem, Mehmet, s. 222; Yılmaz, Süleyman, s. 572; Erişgin, Tehlike Sorumluluğu, 

s. 101. 

257
 Yücel, s. 109; Hâkimin, kanunda belirtilen ölçütlerin yanında kanunda belirtilmeyen kaza istatistikleri, 

somut olayda yaralanan, ölen kişi sayısı gibi verilerden faydalanarak da tehlikenin yoğunluğunu takdir 

edebileceğine dair bkz. Uyumaz/Tokat, s. 993. 
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ölçüt olduğu kabul edilmektedir
258

. Ancak burada hâkime tanınan kıyas yapma 

olanağının, boşluk doldurma aracı olarak değil, bir yorum aracı olarak tanındığı 

belirtilmektedir
259

. Örneğin, işletme faaliyetinin niteliğinin belirlenmesi hususunda, özel 

tehlike sorumluluğu düzenlemeleri genel kurala ilişkin boşlukların doldurulmasında 

kıyasen uygulanabilir
260

. 

Maddenin 4. fıkrasında, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin
261

 bir yansıması olan, 

“Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin 

verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının 

uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 

ile mevzuata uygun ve gerekli izinler alınarak çalıştırılan tehlikeli işletmelerin 

faaliyetlerinden doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesi
262

 hüküm altına 

                                                           
258

 Yücel, s. 109. 

259
 Korkusuz, Refik, s. 201. Kıyasın, hukuk yaratma yanında klasik yorum metodunda yorumda 

kullanılan mantık araçlarından birini oluşturduğuna dair bkz. Gözler, Kemal; Hukukun Genel Teorisine 

Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara 1998, s. 172-173. 

260
 Burada münferit kıyasın mümkün olduğu; ancak, genel kuralın düzenlediği konularda özel tehlike 

sorumluluğu hükümleri kıyasla uygulanamayacağından bütüncül kıyasın burada mümkün olmadığı 

hakkında bkz. Yücel, s. 134. 

261
 Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin Medenî Hukuktaki en önemli uygulama alanını zorunluluk 

haklarının kullanılması oluşturur (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulusan, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s. 10, 56 

vd.; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 49-51). Fedakârlığın denkleştirilmesinin, hukuka uygun 

zararların tümüyle zarar görene yıkılmasını önlemek amacıyla öngörüldüğüne dair bkz. Ulusan, 

Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s. 8 vd. 

262
 Yasa koyucunun “uygun bedelle denkleştirme” ifadesini kullanmakla örtülü yasa boşluğunun meydana 

gelmesine yol açtığına, “uygun bedelle denkleştirme” ifadesinin, tehlike sorumluluğunun anlam ve 

amacına, düzenlemenin genel ruhuna ve yapısına uygun olarak “giderilme” olarak anlaşılması gerektiğine 

dair bkz. Yücel, s. 191 vd., 194. Örtülü yasa boşluğunda somut olaya uygun gibi görünen bir düzenleme 
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bulunmakla birlikte yasanın amacı ve ruhuna uygun düşmemektedir. Düzenleme amaca uygun biçimde 

sınırlandırılmalıdır (Kırca, Çiğdem; “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi 

Olarak Amaca Uygun Sınırlama”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, S. 1, 2001, s. 96). 

Burada anlamı açık olmayan, yorumlanmaya muhtaç, yasa koyucunun bilinçli olarak hâkime takdir 

yetkisi tanıyarak öngördüğü kural içi boşluğa örnek teşkil eden bir hüküm değil; örtülü bir yasa boşluğu 

bulunduğuna dair bkz. Yücel, s. 192;  Örtülü boşluk da hâkim tarafından TMK. m. 1’e göre doldurulması 

gereken bir boşluktur (Kırca, Örtülü Boşluk, s. 101; Edis, Seyfullah; Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç 

Hükümleri, 4. Baskı, Ankara 1989, s. 134 vd.). Kanunda bir hüküm bulunmakla birlikte kuralın sözü ve 

özü bağdaşmıyorsa, aynı değerde ve güçte başka bir kural ile çatışma halinde olan bir kuralın varlığı 

halinde ya da bir kuralın yorumundan elde edilen anlamda uygulanmasının doğruluk ve güven ilkesiyle 

bağdaşmadığı durumlarda örtülü boşluktan söz edilir (Edis, s. 134). 

Burada kastedilen uygun bir bedelle denkleştirme ifadesinin, doğan zararı paylaştırma yükümü olarak 

fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesine göre sorumluluk veya fail için tazminattan indirim sebebi olduğu 

yönünde iki türlü yorumlanabileceğine dair bkz. Oğuzman/Öz, s. 194. Burada söz edilen denkleştirme, 

zararın hesaplanmasında mağdurun kazançlarının indirilmesi anlamına gelen denkleştirme ile 

karıştırılmamalıdır (Oğuzman/Öz, s. 194, dn. 213). Denkleştirme yapılırken, tazmini gereken bir zararın 

bulunması, denkleştirilecek bir yararın bulunması, zarar ile yarar arasındaki denkleştirmeyi gerektirecek 

bir bağın bulunması gerekir (Akünal, Teoman; “Uygulamada Denkleştirme Sorunu”, Sorumluluk 

Hukukunda Yeni Gelişmeler II. Sempozyumu (Ankara, 15-16 Aralık 1978), Sorumluluk Hukukunun 

Güncel Sorunları, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, İstanbul 1981, s. 167 vd.). 

Uygulamada özellikle, sigorta tazminatlarının zarar ile denkleştirilmesi, destekten yoksun kalma 

tazminatında davacının desteğin ölümü ile elde ettiği yararlar, zarar görene gönüllü olarak sağlanan 

yardımlar, eşyaya verilen zararlarda aynen tazmin yolunun seçilmesinde yeni ve eski değer arasındaki 

değer farkı konularında söz konusu olmaktadır (Akünal, Uygulama, s. 164-165.) Hâkimin dosyada 

zarardan düşülmesi gereken bir yarar gördüğü takdirde bunu re’sen dikkate alacağı ve bu sebeple, 

denkleştirmenin hukukî niteliğinin bir def’i değil, itiraz olduğu kabul edilmektedir (Oğuzman/Öz, s. 91; 

Eren, Borçlar, s. 753; Akünal, Teoman; Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul 

1977, s. 133-134; Gökyayla, K. Emre; Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara 2004, s. 193). 

Tazminatın gerçek miktarının belirlenmesinde yararlanılan denkleştirme kavramı hakkında ayrıntılı bilgi 

için ayrıca bkz. Akünal, Haksız Fiil, s. 3 vd., 215 vd. 
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alınmıştır. Tehlike sorumluluğu; toplumsal, ekonomik yararlarından dolayı izin verilen 

tehlikeli faaliyetlerin zarar riskinin, bu faaliyeti yürütmesine izin verilen kişiye 

yüklenmesi fikri esas alınarak kabul edilmiştir
263

. Böylece bozulan menfaat dengesinin 

yeniden sağlanması amaçlanmaktadır
264

. Nitekim modern toplum hayatı için 

vazgeçilmez olarak kabul edilen bir kısım işletme ve faaliyetlerin, tüm gerekli önlemler 

alınmasına rağmen engellenemeyen zararlarına zarar görenin katlanmasını beklemek 

hakkaniyete aykırılık teşkil eder
265

.  Demiryolu işletenin faaliyeti de hukuk düzenince 

izin verilen bir faaliyet olup, faaliyet sonucunda bir zarar söz konusu olsa dahi 

müdâhale hukuka aykırı sayılamaz
266

. Müdâhale hukuka aykırı sayılmasa dahi şartlar 

gerçekleştiği takdirde zararın uygun bir bedelle denkleştirilmesi talep edilebilir. Nitekim 

işletme faaliyetine hukuk düzenince izin verilmesi, yaratılan riski hukuka uygun kılsa 

da; riskin gerçekleşmesi halinde doğan zarar hukuka aykırıdır
267

. Burada işleten ve 

işletme sahibi kusursuz olarak sorumlu tutulsalar da, tüm zararı tazminle yükümlü 

olmazlar. Bazı yazarlarca, burada kastedilenin sadece malvarlığı zararları olduğu, 

kişinin yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne ilişkin zararlar için denkleştirme esasının 

uygulanamayacağı kabul edilmektedir
268

. Buna karşılık, hüküm metninde böyle bir 

ayrımın yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple kanaatimizce, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesinin 4. fıkrasında hüküm altına alınan zararın denkleştirilmesi, 

                                                           
263

 Korkusuz, Refik, s. 156-157. 

264
 Ulusan, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s. 8 vd. 

265
 Widmer, Pierre, Switzerland; “Unification of Tort Law: Strict Liability, Kluwer Law International”, 

New York, 2001, s. 323-350, 332. 

266
 Bu durumun bir nev’î hukuka uygunluk sebebi sayıldığına dair bkz. Oğuzman/Öz, s. 194; Kılıçoğlu, 

Borçlar, s. 385. 

267
 Eren, Borçlar, s. 523. 

268
 Akkayan Yıldırım, s. 220.  
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malvarlığı zararlarının yanında manevî zararlar için de mümkün olmalıdır
269

. Bununla 

birlikte, işletme, gerekli izinleri almış olmasına rağmen, verilen iznin sınırlarını aşarak 

hukuka aykırı bir faaliyet gerçekleştiriyorsa bu durumda işletme sahibi ve işleten zararın 

denkleştirilmesine gerek olmaksızın zararın tümünden sorumlu tutulabilmelidir. 

 

cc) Diğer Ülkelerin Hukuk Sistemlerinde Tehlike Sorumluluğu   

 

aaa) Genel Olarak 

 

Almanya, Avusturya ve İsviçre hukuklarında potansiyel tehlike taşıyan bir kısım tesis, 

faaliyet ve işletmeler için ayrı ayrı özel sorumluluk kanunları çıkarıldığı halde, Fransa, 

Belçika, İtalya
270

 ve Hollanda hukuklarında genel bir tehlike kuralı konulduğu; İngiltere 

ve Amerika Birleşik Devletleri hukukunda ise yasal bir genel tehlike sorumluluğu 

olmamasına karşın, genel tehlike sorumluluğunun yargı aracılığıyla Amerikan 

hukukuna girdiği
271

, somut durumlarda hâkime kusursuz sorumluluğu kabul etme 

yetkisi tanındığı; Rusya, Çekoslovakya, Macaristan gibi ülkelerde de genel bir tehlike 

kuralı bulunduğu
272

 bilinmektedir
273

. Avusturya, tehlike sorumluluğu alanında getirilen 

                                                           
269

 Erol Sarıyev, s. 204. Taşınmaz malîkinin sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlarda da 

uğranılan manevî zararların denkleştirilmesi için, taşınmaz malîki aleyhine, TMK. m. 730/f. 2 gereğince 

dava açılabileceğine dair bkz. Petek, Taşınmaz, s. 442. 

270
 İtalya’da tehlikeli faaliyetlerden doğan sorumluluğu düzenleyen İtalyan Medenî Kanunu’nun 2050. 

maddesinin değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çekin, s 85-97. 

271
 Yücel, s. 125, dn. 560, Çekin, s. 108 vd. 

272
 Ulusan, Tehlike, s. 56. 

273
 Tiftik, Tehlike, s. 63. 
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özel düzenlemelerin kıyasen uygulanacağını kabul etmiştir
274

. Birçok Avrupa ülkesi, 

uçak sahipleri, nükleer enerji santralleri, çevre kirliliği, demiryolu işletmecileri ve mülk 

sahipleri ve/veya bekçileri için ağırlaştırılmış kusursuz sorumluluk kabul etmiştir
275

. 

Fransa’da benzer şekilde motorlu araç işletenin sorumluluğu, çevre için özel 

faaliyetlerden doğan sorumluluk, nükleer enerji alanındaki sorumluluk tehlike 

sorumluluğu olarak kabul edilmektedir
276

. İsviçre Hukukunda, demiryolu, elektrik 

işletmesi
277

 (Art. 27 EIG), troleybüs, teleferik, motorlu taşıt araçları (Art. 58 SVG), 

hava araçları (Art. 64 LFG), atom enerjisi üreten tesisler (Art. 3 KHG), kayak lifti, 

suları kirleten işletme ve tesisleri işletenler, yanıcı doğal gaz ve sıvı yakıt maddelerini 

taşıyan boru hattı sahipleri, patlayıcı madde üretenler (Art 27 SprstG), çevreyi kirleten 

işletmeler, avcılar ve askerî eğitim yaptıran kamu tüzel kişileri için tehlike sorumluluğu 

özel kanunlarla düzenlenmiştir
278

. İsviçre hukukundaki özel düzenlemelerin çoğunda, 

ilgili faaliyetin icra edilmesi zorunlu sigorta şartına bağlı kılınmış, hatta mağdura 

sigorta şirketine karşı doğrudan talepte bulunma imkânı tanınmıştır
279

. Özel 

düzenlemelerin diğer bir ortak noktası da, düzenlemelerde kanun koyucunun kusuru 

                                                           
274

 Çekin, s. 70, 97 vd. 

275
 Van Boom/Büyüksağış, s. 614. 

276
 Üçışık, s. 130. 

277
 Enerji nakil hatlarında yaşanan kazaların uzun bir süredir yargıyı meşgul ettiği, buna ilişkin olaylarda 

da tehlike sorumluluğu hükümlerine başvurulmasının isabetli olduğuna dair bkz. Çekin, s. 59-63. 

278
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 26 vd; Tiftik, Tehlike, s. 17, 32-33; Çekin, s. 33. 19 Aralık 1958 

tarihinde kabul edilen İsviçre Karayolları Trafik Yasası, 18 Mart 1983 tarihli İsviçre Nükleer Alandaki 

Sorumluluk Yasası, 7 Ekim 1983 tarihinde kabul edilen İsviçre Çevre Yasası, Üreticinin Üründen 

Sorumluluğu ve Uçak İşletenin Sorumluluğunu düzenleyen yasalar hakkında ayrıca bkz. Üçışık, s. 129-

130, dn. 11, 12, 13. 

279
 Çekin, s. 71. 
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sorumluluğun bir koşulu olarak öngörmemesine rağmen, faaliyetin teşkil ettiği soyut ve 

tipik tehlikeyi koşul olarak öngörmesidir
280

. Bunların yanında, İsviçre hukukunda 

tehlike sorumluluğunun genel bir hüküm ile düzenlenmesine dair bir tasarı da 

bulunmaktadır
281

. Avusturya hukukunda, Avusturya Borçlar Kanunu Tasarısı’nda da 

tehlikenin aynı anda nesneye ve faaliyete dayandığı hallerin düzenlendiği genel bir 

hüküm yer almaktadır
282

. 

 

bbb) Demiryolu İşletenin Sorumluluğunu Düzenleyen Özel Kanunlar 

 

Almanya, İsviçre ve Avusturya Kanunlarında, demiryolu aracı işletenin sorumluluğu 

tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. İlk olarak tehlike sorumluluğu, tren 

işleticilerinin faaliyetlerini düzenleyen 1838 tarihli Prusya Demiryolları Yasasının 24. 

ve 25. maddelerinde kabul edilmiştir. Bu düzenlemelerde, demiryolu işletenin 

sorumluluğu için tehlike esası öngörülmüştür
283

. Bu kanuna göre işletme, trende taşınan 

kişi ve eşyaların ya da taşıma faaliyetinden yararlanmayan ancak zarar gören üçüncü 

kişi ve eşyaların trenin hareket hâlinde olduğu sırada yol açtığı zararlardan 

sorumludur
284

. Kanun’un 25. maddesinde, demiryolları şirketinin, diğer kişiler ve 

bunların malları ile ulaşım sırasında kişilerin ve malların maruz kaldığı tüm zararlardan 

sorumlu olduğu ve yalnızca zararın, zarar görenin kişisel kusurundan veya kaçınılmaz 

dış etkenlerden kaynaklandığını ispatlayarak sorumluluktan muaf tutulmasının mümkün 

                                                           
280

 Çekin, s. 71. 

281
 Widmer/Wessner Tasarısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çekin, s. 74 vd. 

282
 Çekin, s. 104-105. 

283
 Aydoğdu, Murat; Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî 

Sorumluluğu, Ankara 2009, s. 13-14; Yücel, s. 52.  

284
 Yücel, s. 52-53; Çekin, s. 17. 
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olabileceği belirtilmektedir
285

. Başka bir deyişle, işletmenin sorumluluktan 

kurtulmasının yolu, zarar görenin kendi kusuru ile zararın meydana geldiğini ya da 

kaçınılmaz dıştan kaynaklanan bir hâl sonucunda gerçekleştiğini kanıtlamasıdır
286

. Bu 

Kanunu takiben 1869 tarihli Avusturya Kanunu yürürlüğe girmiştir
287

. Avusturya 

EKHG (Avusturya Demiryolu ve Motorlu Taşıt Sorumluluk Kanunu) kapsamında da 

demiryolu işleteni, işletme risklerinden tehlike sorumluluğu kapsamında sorumludur. 

Bu Kanunu, Bu Kanun’dan esinlenilerek aynı veya benzer alanlarda çıkarılan ve Prusya 

Demiryolu Kanunu’ndaki ilkelerin benimsendiği 1871 tarihli Alman Sorumluluk 

Kanunu HaftPflG (Haftpflichtgesetz) takip etmiştir
288

. Bu Kanun, demiryolu 

işletmesinden, gaz işleri ve elektrik enerjisi santralinden kaynaklanan zararlardan 

kaynaklanan hukukî sorumluluğu hüküm altına almıştır. Bu sorumluluk sadece kişisel 

yaralanmaları değil; mülk zararını da kapsar
289

. Bu Kanun kapsamında Almanya’da 

demiryolu aracı işletilmesinden veya bu işletmede kullanılan elektrik, gaz, basınç ve 

sıvı sebebiyle yahut elektrik veya boru hattından kaynaklanan ya da bu işletmedeki 

enerji ve diğer maddelerden meydana gelen zararlardan işletme sahibi tehlike 

sorumluluğu ile sorumludur. Demiryollarından kaynaklanan ve kişiye verilen zararlarda 

                                                           
285

 Bruggemeier, Gert; “Risk and Strict Liability: The Distinct Examples of Germany, the United States, 

and Russia”, 21 Eur. Rev. Private L., 2013, s. 929. 

286
 Yücel, s. 53. 

287
 Korkusuz, Halit, 91, Yücel, s. 53. 

288
 Ulusan, Tehlike, s. 31; Korkusuz, Halit, 91; Çekin, s. 18. Kanun metni için bkz. http://www.gesetze-

im-internet.de/haftpflg/BJNR002070871.html (Erişim Tarihi: 20.10.2017).  

289
 Hink, Heinz R.; “Governmental Liability for Risk under French and German Law”, V. 19, Rutgers 

Law Review, 1965, s. 473. Demiryolları ve tramvay şirketlerinin sorumluluğu mülk hasarını içeren 

olaylarda onbeş bin mark (7669,38 Euro) ile sınırlı olup; bir kişinin öldürülmesi veya yaralanması 

durumunda ise sınırsızdır (Hink, s. 475).  

http://www.gesetze-im-internet.de/haftpflg/BJNR002070871.html
http://www.gesetze-im-internet.de/haftpflg/BJNR002070871.html
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tehlike sorumluluğu esası bu Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrası ile kabul edilmiştir
290

. 

Ancak manevî tazminat, Kanun’un uygulama alanı dışında bırakılmıştır
291

. Bu 

Kanun’da da bir demiryolu işletmesinde bir kişinin ölmesi veya yaralanması 

durumunda, demiryolu şirketinin, kazanın Tanrı’dan gelen bir eylemden veya ölen ya da 

yaralı kişinin kusurundan kaynaklandığını ispatlayamaması durumunda meydana gelen 

zarardan sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır
292

. Devamında da 1875 tarihli İsviçre 

Demiryolu Kanunu yürürlüğe girmiştir
293

. İsviçre Demiryolu Kanunu (EBG- 

Eisenbahngesetz) m. 40b’ye göre, demiryolu işleteni, bu işletmenin karakteristik 

risklerinden sorumludur. Aynı Kanun’un 40c maddesinde de, demiryolu işletenin, 

mücbir sebep, zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusuru hallerinde sorumluluktan 

kurtulacağı hükme bağlanmıştır
294

. İsviçre Hukukunda, tren, tramvay ve benzeri 

araçların işletilmesinden doğan sorumluluk, ayrıca “Demiryolu, Buharlı Gemi ve Posta 

İşletmelerinin Sorumluluğuna İlişkin 28 Mart 1905 tarihli Federal Yasanın” 1. maddesi 

ile de tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir
295

.  

 

                                                           
290

 Korkusuz, Halit, s. 91, dn. 15.  

291
 Çekin, s. 18. Aynı yönde, sahibin veya operatörün sorumluluğunun daima gerçekte hasarla sınırlı 

olduğu, ancak acı ve ıstırap için tazminat içermediğine dair ayrıca bkz. Hink, s. 475. 

292
 Bruggemeier, s. 932. 

293
 Korkusuz, Halit, 91, Yücel, s. 53. Kanun metni için bkz. https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19570252/index.html (Erişim Tarihi: 20.10.2017). 

294
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gauch, Peter; “Die Haftpflicht der Eisenbahnen. Haftung nach 

Eisenbahnhaftpflichtgesetz”, recht 5/98, s. 194 vd. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Stoekli/files/Peter%20Gauch/Eisenbahnen.pdf (Erişim 

Tarihi: 18.10.2017). 

295
 Yılmaz, Hamdi, s. 32, dn. 156. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html
http://www.unifr.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Stoekli/files/Peter%20Gauch/Eisenbahnen.pdf
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dd) Demiryolu İşletenin Sorumluluğunun Özel Bir Tehlike Kanunu ile 

       Düzenlenmesinin Gerekliliği 

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi, ikincil bir genel norm olarak 

düzenlenmiştir
296

. Genel tehlike sorumluluğunun, Türk Borçlar Kanunu’nda ikincil 

nitelikte bir genel norm olarak düzenlenmesinin isabetli olduğu kabul edilmektedir
297

.  

Nitekim tek başına genel norm öngörülmesi durumunda, genel normun unsurlarının 

veya koşullarının bazı olgular bakımından uygun olmayacağı ve genel tehlike 

sorumluluğunun kapsamı dışında değerlendirileceği belirtilmektedir
298

. Genel hükümler 

bir taraftan, uygulayıcıya özel düzenlemeye gerek kalmaksızın ihtiyaç duyduğu takdirde 

hareket imkânı tanımakta; diğer taraftan ise genel hükmün soyutluğu hukukî belirsizliğe 

sebebiyet vermektedir
299

.  Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi, uygulayıcıya ağır bir 

sorumluluk yüklemesi sebebiyle, geniş yorumlanarak hukukî güvenliği olumsuz şekilde 

etkileyen bir hüküm olma riskini taşımaktadır
300

. Hukukumuzda genel hüküm dışında 

tehlike sorumluluğunu düzenleyen bazı özel tehlike kanunları da bulunmaktadır. Bu 

kanunlar, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma 

Kanunu, 3634 Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
301

, 6491 Sayılı Türk Petrol 
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 Eren, Borçlar, s. 522-524. 

297
 Yücel, s. 105. 

298
 Yücel, s. 105. 

299
 Çekin, s. 21. 

300
 Hükmün dayandığı temel ilkelerin esas alınmasının ve böylece hükmün uygulama şartlarının 

belirlenmesinin söz konusu riski önleyebileceği yönünde bkz. Çekin, s. 335-336. 

301
 RG., 16.06.1939, S. 4234. Bu Kanun’un 62. maddesinin 1. fıkrasında, “Manevralar dolayısıyla vukua 

gelen zarar ve hasarlar Devlet tarafından tazmin olunur.” hükmü yer almaktadır. Askeri manevraların 
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Kanunu
302

, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu
303

, 

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun
304

 

ve Biyogüvenlik Kanunu
305

’dur. Buna karşılık, Almanya, İsviçre ve Avusturya’da ise 

                                                                                                                                                                          
olağan düzeyi aşan tehlikeler doğurabilmesi sebebiyle, bu düzenlemenin bir tehlike sorumluluğu olarak 

nitelendirildiği belirtilmektedir (Tandoğan, Tehlike, s. 31; Çekin, s. 58). 

302
 RG., 11.06.2013, S. 28674. Petrol işlemlerinin büyük zararlara yol açabilecek nitelikte tehlikeli 

faaliyetlerden olması sebebiyle bu Kanun kapsamındaki sorumluluğun da tehlike sorumluluğu olduğu 

kabul edilmektedir (Tandoğan, Tehlike, s. 33; Korkusuz, Refik, s.176 vd., 179; Çekin, s. 58).  

303
 RG., 11.08.1983, S. 18132. 

304
 RG., 21.11.2007, S. 26707. Bu Kanun’un 5. maddesinin 5. fıkrasında, “Nükleer yakıt, radyoaktif 

madde veya radyoaktif atık taşınırken veya santralde bir kaza olması durumunda 29.07.1960 tarihli 

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkındaki Paris Sözleşmesi ve ek 

değişiklikleri ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.”hükmü yer almaktadır. Bu 

hükme göre, öncelikle Paris Sözleşmesi hükümlerinin dikkate alınacağı, Paris Sözleşmesi’nin bir 

düzenleme içermediği konularda ise Çevre Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen tehlike 

sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulacağı anlaşılmaktadır (Yücel, s. 75-76). Türk 

Hukukunda sivil amaçlı nükleer santral işletenin ve nükleer madde taşıyanın hukukî sorumluluğunun 

doğması için öncelikle tipik tehlikenin gerçekleşmesi gerektiğine dair bkz. Aydoğdu, s. 206. Bu 

sorumluluğunun koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Aydoğdu, s. 201 vd.  

305
 RG., 26.03.2010, S. 27533. Bu Kanun kapsamında GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyette bulunanlar 

aleyhine öngörülen sorumluluğun da tehlike sorumluluğu olduğuna dair görüş için bkz. Yücel, s. 76.  

Ayrıca bkz. Antalya, Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, İstanbul 2015, s. 361 vd. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde üreticinin sorumluluğu ile ilgili olarak, üründen kaynaklanan zararlarda büyük bir 

artış olduğu, üründen doğan sorumluluk hakkında en baskın görüşün kusur sorumluluğu olduğu ve bu 

sorumluluk türünde, üreticinin aynı şartlar altında olan orta zekâlı bir kişinin göstermesi gereken dikkati 

göstermesi gerektiği belirtilmektedir. Buna karşılık, son otuz yılda giderek benimsenen diğer bir görüşün 

ise, üreticilerin ürün kaynaklı her zarardan kusurları dikkate alınmaksızın sorumlu olması gerektiğini 

desteklediği belirtilmektedir (Viscui, W. Kip; Product and Occupational Liability, Law and Economics 

(A Collection of Essays and Cases), United States of America 1998, s. 267). 
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demiryolu işletenin sorumluluğu da özel Kanunlarla hüküm altına alınmıştır. 

Kanaatimizce, Türk Hukukunda da, demiryolu işletenin tehlike sorumluluğu esaslarına 

göre sorumlu tutulduğu “Türk Demiryolları Kanunu” ismiyle anılacak özel bir kanunun 

düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Zira motorlu aracın yarattığı tehlike ile hava 

aracı, demiryolu aracı veya atom reaktörünün yarattığı tehlike arasında nicelik ve nitelik 

farkı bulunmaktadır
306

. Bunlar gibi kendi bünyelerinde ağır tehlike taşıyan ancak 

toplum için yararlı işletme ve faaliyetlerin sebep olduğu zararların hakkaniyetli bir 

şekilde giderilmesi, tehlike sorumluluğunu öngören hükümler ile mümkün olabilir. 

Demiryolu araçlarında enerji temininin, havai besleme gerilim hatları ile demiryolu 

araçlarının çeşitlerine göre farklı oranlarda (750 VDC, 1500 VDC, 3000 VDC) yüksek 

akım verilerek yapıldığı belirtilmektedir
307

. Demiryolu trafiğinde ağır kütlelerin yüksek 

hızda hareket etmesi ve lokomotiflerin fazla ısınan demirlerinden çıkan kıvılcımların 

meydana getirdiği yangın tehlikesi demiryollarına özgü nitelikte olup; bu riskler tehlike 

sorumluluğu kapsamında kabul edilmelidir
308

. Demiryolu işletmeleri, tehlike 

                                                           
306

 İşgüzar, Hasan; Türk Sorumluluk Hukukuna Göre Sivil Hava Aracı İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu, 

Ankara 2003, s. 29. Demiryolu taşımacılığında kullanılan araçlardan, özellikle yüksek hızlı trenlerin bu 

duruma en iyi örnek olduğuna dair bkz. Uyumaz/Tokat, s. 984. Benzer şekilde bir mühimmat 

fabrikasının patlaması ile bir trafik kazasının doğası önemli ölçüde farklıdır. Toplumsal açıdan olaylar 

benzersizdir, gerçekleşme nedenleri ile sonuçları tamamen birbirinden farklılık arz eder (Van 

Boom/Büyüksağış, s. 632). 

307
 Baştürk, s. 14-17. 

308
 Bu özelliklerin bir demiryolu işletmesinin karakteristik rizikosu ile ilgili olduğuna dair bkz. Yücel, s. 

140-141. Demiryolu taşımacılığında kullanılan araçlardan doğan tehlike sorumluluğunun karakteristik 

rizikosu, trenin yüksek hızda hareket etmesi ve bir kazanın gerçekleşmesi durumunda, ölüm de dâhil ciddî 

kişisel zararlar ve/veya malvarlığı zararlarının oluşmasıdır (Yücel, s. 140, 141; Uyumaz/Tokat, s. 995). 

Buna karşılık, bir demiryolu aracı sayılan tramvayın işletilmesinin tehlikeli olmadığına dair bir görüşün 

İtalyan öğretisinde yaygın olduğu belirtilmektedir. Tramvayın tren kadar hızlı olmadığı, bu sebeple büyük 
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sorumluluğu kapsamında, sık ve ağır zararlar doğurmaya elverişli, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmelerdir
309

. Bu tür araçların kullanımında her türlü tedbir alınsa 

                                                                                                                                                                          
tehlike arz etmediği, tren işletmelerinde hız ve ağırlık etkeninin meydana getirdiği gücün tehlike 

sorumluluğuna sebebiyet verdiği, trenin alt yapısının bütün ülkeye yayılmış olduğu ve kontrolünün de 

tramvaya kıyasla daha zor olduğu da belirtilmektedir (Bkz. Çekin, s. 91). TBK. m.71’de karakteristik 

riziko koşulu açıkça yer almasa da, bu durum hâkimin, işletme faaliyetinin karakteristik rizikosunu 

belirleyip, zarara bu rizikonun gerçekleşmesinin yol açıp açmadığını saptayıp karar vermesine engel 

değildir (Akkayan-Yıldırım, s. 207, 210). Tehlike sorumluluğunun bir koşulu olarak tehlikeli 

faaliyetlerin karakteristik rizikosunun gerçekleşmesinden açıkça bahsedilmemesinin bir eksiklik olduğu 

ve bu unsurun tehlike sorumluluğunun bir koşulu olarak aranması gerektiğine dair bkz. Uyumaz/Tokat, 

s. 994. On dokuzuncu yüzyılın demiryolu kanunlarının genellikle buharlı lokomotiflerin yaydığı 

kıvılcımlardan çıkan yangınlar ile ilgili olduğu, bu düzenlemelerin devamının sağlanması amacıyla 

Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi’nin de demiryolu kıvılcımlarından kaynaklanan tehlikeleri tanıdığı 

ve on beş devletin, demiryolları üzerinde yangına uğranması halinde ağırlaştırılmış kusursuz sorumluluk 

(katı sorumluluk) öngördüğü belirtilmektedir (Jones, s. 1727-1728). Buna karşılık, İtalyan öğretisinde 

309
 Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2010 yılı içerisinde toplam 1.256 kişinin ölümü ve 1.236 kişinin ciddi 

yaralanmasıyla sonuçlanan 3730 demiryolu kazası olmuştur. 2008-2010 tarihleri arasında 188’i yolcu 

olmak üzere 4.120 kişi tren kazasında hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin % 61’i yayalardır. 

2006-2010 yılları arasında toplam 12.434 kişi demiryolunda intihar etmiştir (Bacacı, s. 50-51). Avrupa 

Birliğinde yılda 3000 civarında tren kazası olayı yaşanmaktadır. Tren çarpışmaları ve raydan çıkmalar 

ciddi kaza olarak kabul edilmektedir. Bu kazalar en az bir kişinin ölümü veya en az 5 kişinin ciddi 

yaralanması ile sonuçlanan kazalardır (Bacacı, s. 51). TUİK kaza istatistiğine göre 2007 yılında 394 olan 

demiryolu kazası sayısı 2012 yılı içinde 147’ye düşmüştür. Kaza sayısı içerisinde çarpışma, raydan 

çıkma, trenden düşme ve diğer kazalar yer almaktadır. 2007 yılında tren kazası sonucu 108 insanımız 

hayatını kaybederken bu rakam 2012 yılında 55 kişiye düşmüştür. Tabloya göre kazaların meydana 

geldiği en önemli mevki hemzemin geçitlerdir (Bacacı, s. 48). Bir çalışmada ele alınan toplam 39 kazanın 

% 28’i altyapı kusurundan, %23’ü tehlikeli maddelerden, %19’u hemzemin geçitlerde çarpışmadan, 

%10’u sinyal hatasından, %8’i hava şartlarından, %5’i aşırı yüklemeden, %6’sı yangın ve terör 

saldırılarından meydana gelmiştir. Avrupa ülkelerinde gerçekleşen toplam 35 kaza ele alınmış olup, bu 
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kazaların %23’ü sinyal hatası, %23’ü hemzemin geçit kazası, %17’si makinist hatası, %11’i altyapı 

hatası, %9’u demiryolu araçları, %6’sı ihmal ve terör saldırısı, %5’i ise iş güvenliği ve tehlikeli maddeler 

sebebiyle meydana gelmiştir bkz. Tabak, Çağlar; Demiryollarındaki Kaza İstatistikleri Veritabanı, Risk 

Azaltma Yöntemleri, Alınan Önlemler ve Avrupa’daki Örneklerinin Kıyaslanması, Ulaştırma ve 

Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ankara 2014, s. 71. 

Türkiye demiryolu tarihinin en feci kazalarından biri, İstanbul-Edirne demiryolu hattının 35. 

kilometresinde vuku bularak 100 kişinin ölümüne, 150 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. 20.10.1957 

tarihinde Edirne'den hareket eden motorlu tren ile Sirkeci'den hareket eden Simplon Ekspresi (Avrupa 

Ekspresi) Yarımburgaz ve İspartakule İstasyonları arasında çarpışmışlardır. Motorlu tren devrilerek 

parçalanmış, Avrupa Ekspresinin ise sadece 1. vagonunun ön kısmı hasarlanmıştır. 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=141561 (Erişim Tarihi: 24.07.2016). 09.01.1979 tarihinde 

Behiçbey yakınlarında arızalanarak bekleyen 2212 trenine 2218 treninin arkadan çarpması sonucu 33 

yolcu yanarak hayatını kaybetmiş 81 yolcu da yaralanmıştır. Olayın nedeni kayıtlara "sinyale uymayarak 

kırmızıda geçme" olarak düşülmüştür. bkz.  http://kentvedemiryolu.com/ocak-1979-ankara-tren-kazalari/ 

(Erişim Tarihi: 08.08.2017). Türkiye’de yaşanmış en ölümcül kazalardan biri de Pamukova hızlandırılmış 

tren kazasıdır. 22 Temmuz 2004 ‘te meydana gelen kaza sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 95 kişi de 

yaralanmıştır (Bacacı, s. 60).   

12 Aralık 1917 günü meydana gelen Saint-Michel-de-Maurienne’nin raydan çıkması Fransa tarihindeki 

en ciddi tren yolu kazasıdır. İtalyan cephesinden dönen, 1000 kadar Fransız askerini taşıyan aşırı yüklü 

trenin raydan çıkması sonucu meydana gelmiştir. Tren, Maurienne vadisinden inerken meydana gelen 

kaza yangına yol açmış ve yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmiştir (Bacacı, s. 152-154). 6 Haziran 1981 

tarihinde büyük can kaybına yol açan Hindistan’daki bir başka kazada, kasırga nedeniyle trenin nehre 

yuvarlanması sonucu yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmiştir (Tabak, s. 49). 13 Ocak 1985 tarihinde 

Etiyopya'da, hemzemin geçitte raydan çıktıktan sonra devrilen trende 392 kişi hayatını kaybetmiştir 

(Tabak, s. 49). 28 Ekim 1995’te, Bakü yer altı metro sisteminde meydana gelen bir yangın, Ulduz ve 

Nariman Narimanow istasyonları arasında 289 kişinin ölümüne ve 265 kişinin yaralanmasına neden 

olmuştur. Yangına, Cumartesi akşamının kalabalık saatinde bir elektrik arızasının sebep olduğu 

bilinmektedir. 1995’teki olaydan önce ise en ölümcül metro yangını, 84 kişinin öldüğü 1903’teki Paris 

Metrosu tren yangınıdır (Bacacı, s.164-166). Hindistan’da Gaisal tren kazası 2 Ağustos 1999’da, 2500 

yolcu taşıyan iki trenin Gaisal’ın uzak bir istasyonunda çarpışması ile gerçekleşmiştir. Çarpışma aşırı 
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hızda meydana geldiği için çarpışma anıyla patlama gerçekleşmiş ve en az 290 kişi hayatını kaybetmiştir 

(Bacacı, s. 167). Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir köprüde bilinmeyen bir nedenle iki yolcu 

treninin çarpışması sonucunda 56‘sı ağır 125 kişinin yaralandığı kaza hakkında bkz. 

https://www.dunya.com/dunya/hollanda039da-iki-tren-carpisti-haberi-172113(Erişim Tarihi: 08.08.2017). 

İran’da Nishapur tren kazası, Nishapur yakınlarında yer alan Hayyam köyünde 18 Şubat 2004 yılında 

meydana gelmiş büyük bir patlamadır. 300’ün üzerinde insanın öldüğü ve tüm köyün helak olduğu 

felâkette, kontrol edilemeyen trenin vagonları gecenin bir yarısı köy halkının hanelerine çarparak infilak 

etmiştir (Bacacı, s. 163-164). 2009 yılında da İtalya’da Toskana bölgesinde meydana gelen kazada en az 

26 kişi hayatını kaybetmiştir. Kazada bir yük treni raydan çıkmış ve sıvı doğal gaz (LPG) dolu bir vagon 

patlamıştır. Kaza, son 20 yılın en büyük tren kazası olarak tarihe geçmiştir. bkz. 

http://www.dw.com/tr/italyada-tren-kazas%C4%B1-20-%C3%B6l%C3%BC/a-19395409 (Erişim Tarihi: 

24.07.2016). 27 Kasım 2009 tarihinde Rusya’da meydana gelen terörist saldırıda, bir isyancı 

Moskova’dan St Petersburg'a çalışan bir lüks trende intihar saldırısında bulunmuş, üzerinde patlattığı 

bomba ile 26 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur (Tabak, s. 52). 2011 yılında Hindistan’da 

yolcu treninin raylardan çıkması ile 67 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı kaza hakkında bkz. 

https://www.haberler.com/hindistan-daki-tren-kazasinda-olu-sayisi-67-ye-2860043-haberi/(Erişim Tarihi: 

08.08.2017). 4 Temmuz 2012 tarihinde ABD’de ilginç bir tren kazası meydana gelmiştir. Kömür yüklü 

bir tren köprüden geçiş esnasında raydan çıkarak köprünün yıkılmasına neden olmuş ve o sırada geçen bir 

otomobildeki çift, molozların altında kalarak hayatlarını kaybetmiştir. Kaza sebebi ihmal, aşırı yükleme 

yapılması ve köprü bakımlarının yetersiz olması olarak açıklanmıştır (Tabak, s. 53). 17 Kasım 2012 

tarihinde Mısır’da hemzemin geçitte meydana gelen kazada tren hemzemin geçitte, 60 öğrencinin 

bulunduğu öğrenci servisine çarpmıştır. En az 50 öğrenci ve şoför hayatını kaybetmiştir. Kazanın 

hemzemin geçitteki kusurlardan ve şoförün dikkatsizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20375395 (Erişim Tarihi: 14.08.2017). İspanya’da 

24.07.2013 tarihinde insan hatası ve aşırı hızdan kaynakladığı bilinen hızlı tren kazasında 79 kişi ölmüş 

ve 138 kişi yaralanmıştır (Bacacı, s. 51-53). 31 Ocak 2014 tarihinde Ukrayna’da hemzemin geçitte tren 

otobüse çarpmış ve 16 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştır. Kaza sebebi, otobüs şoförünün 

kırmızı ışığı ve sesli uyarı sistemini ihlâl etmesi olarak açıklanmıştır (Tabak, s. 47). 8 Şubat 2014 

tarihinde Fransa Alplerinde, bir tren ağır kar koşullarından dolayı demiryolu hattına çıkmış, vagonun biri 

uçurumun kenarına yatmıştır. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır. 

https://www.dunya.com/dunya/hollanda039da-iki-tren-carpisti-haberi-172113
http://www.dw.com/tr/italyada-tren-kazas%C4%B1-20-%C3%B6l%C3%BC/a-19395409%20(Erişim
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20375395
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bile zararın doğumu engellenemez bir hâl almaktadır
310

. Bu sebeplerle, demiryolu 

işletenin tehlike sorumluluğuna göre sorumlu tutulacağı özel bir kanunun düzenlenmesi 

gerekmektedir. Nitekim mesleğinin icrası sırasında muhafaza ettiği ya da kullandığı 

malzeme, araç ve enerjinin istatistiksel verilerin ışığı altında kabul edilebilirlik sınırları 

dışında kalan tehlikelerini bilen ya da bilmesi gereken kimsenin de, tehlikenin 

gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulması gerekir
311

. Hâkimin 

hukuk yaratması
312

 yerine, esasları kanunda düzenlenmiş bir sorumluluğa
313

 tâbi olma, 

                                                                                                                                                                          
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10626019/Train-derails-in-French-Alps 

killing-two.html (Erişim Tarihi: 14.08.2017). İsveç'in Stockholm şehrinde yaşayan temizlikçi bir kadının 

boş bir banliyö trenini çaldığı ilginç olayda, tren çalındıktan yaklaşık 1.6 kilometre sonra raylardan 

çıkarak feci şekilde bir evin içine girmiş, 3 katlı bir binanın içine trenle birlikte giren kadın ciddi şekilde 

yaralanmıştır. Evin içinde bulunanlar ise şans eseri yara almadan kurtulmuşlardır. 

http://www.amerikaliturk.com/news/yasam/37875-caldigi-trenle-eve-girdi-video/ (Erişim Tarihi: 

14.08.2017). 

310
 Scott, s. 45; Schäfer, Hans-Bernd/Mueller-Langer, Frank; Strict Liability Versus Negligence, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2062787, s. 2-3, 10, 13 (Erişim Tarihi: 09.08.2017); 

Eren, Borçlar, s. 519; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 1, 2; Ulusan, Tehlike, s. 29-30; Yavuz, s. 36-

37; Tiftik, Tehlike, s. 24, 25; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 43. 

311
 Büyüksağış, s. 16.  

312
 Kanunda boşluk olduğu takdirde, hâkim boşluğu örf ve adete göre; örf ve adette kural yoksa kendisi 

hukuk yaratarak doldurabilir. Medenî Hukukun kaynakları arasında sayılan hâkimin hukuk yaratması, 

herhangi bir konuda özel bir kanun düzenleninceye kadar, bu konuda kanunda bir boşluk olduğu kabul 

edilip, bu boşluğun TMK. m. 1’e dayanılarak doldurulmasıdır. Buna göre hâkim, kanun koyucu olsaydı, o 

meseleye nasıl bir çözüm tarzı öngörecek idiyse, boşluğu ona göre doldurur. Gerçek bir boşluğu 

doldururken hâkimin başvuracağı yollar, kıyas (örnekseme), hukukun genel ilkeleriyle veya büsbütün 

orijinal bir kural koyarak boşluk doldurma olabilir. Kıyas yoluyla boşluk doldurmada, hakkında kural 

öngörülen bir maddenin kapsamı, hakkında kural öngörülmeyen benzer durumun da dahil edilmesiyle 

genişletilir. Kıyasta evleviyetle (öncelikle) uygulama yöntemine başvurulur. Evleviyetle uygulama kıyası 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10626019/Train-derails-in-French-Alps


79 

 

                                                                                                                                                                          
destekleyen bir delildir. Evleviyetle uygulamada bir kural belirli olgulara uygulanacak belirli bir hüküm 

öngörmüşse, karşılaşılan düzenlenmeyen olgunun koşulları, kuralın koşullar bölümünde gösterilen 

olgulardan daha rahat bir şekilde bu kuralın amacının kapsamına giriyorsa, söz konusu kural, somut 

olayda da evleviyetle (haydi haydi) uygulanır (Öztan, Bilge; Medenî Hukukun Temel Kavramları, 33. 

Baskı, Ankara 2010, s. 151-160; Benzer yönde ayrıca bkz. Serozan, Rona; Medenî Hukuk Genel Bölüm, 

Kişiler Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2013, s. 121 vd.; Oğuzman, M. Kemal/Barlas,  Nami; Medenî Hukuk, 

Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 20. Baskı, İstanbul 2014, s.111-134). Hâkim hukuk yaratırken, 

bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. Hâkimin yarattığı hukuk kuralı, genel ve soyut 

nitelikte olup, Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları dışında bağlayıcılığı bulunmamaktadır 

(Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 24-25). Eğer bir olayda, kanunda bulunan, fakat çok açık olmayan bir 

kuralı, yorumlayarak o olaya uygulamak ve çözüm getirmke mümkünse, böyle bir durumda hâkim, 

kendisi hukuk yaratma yoluna gidemez, mevcut kuralı yorum yoluyla da olsa, olaya uygulamakla 

yükümlüdür (Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 23-24). 

313 “Türk Demiryolları Kanunu” ismiyle anılacak Kanun’da, işletenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, 

“Demiryolu aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan, demiryolu aracının işleteni sorumludur.” şeklinde 

bir hüküm ile düzenlenebilir. İşletenin müteselsil sorumluluğu, “İki veya daha fazla demiryolu aracının 

birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her demiryolu aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur.” 

“Demiryolu aracının, işletenin rızası dışında kullanılması halinde, işleten bir kusuru bulunmadığını ispat 

edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.” hükümleri ile; 

İşletenin sorumluluğunun kısıtlanması veya sorumluluktan kurtulması, “İşleten, zararın doğmasına veya 

artmasına, zarar görenin kusurlu davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan 

tamamen veya kısmen kurtulabilir. İşleten zararın doğmasına, mücbir sebep teşkil eden, demiryolu 

işletmesi tarafından önceden önelenemeyen veya önlem alınamayan doğa olaylarının veya savaş ve ihtilâl 

hallerinin yol açtığını ispat ederek tazminat borcundan kurtulabilir. İşleten, zararın doğmasına, üçüncü 

kişinin kusurlu davranışlarının yol açtığını, üçüncü kişinin davranışının kendi kontrol ve denetimi altında 

bulunan bir konuya ilişkin olmadığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan kurtulabilir.” hükmü ile; 

üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü ise, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

sefer yapacak Türk ve yabancı demiryolu araçları için, üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı 

olarak işleten tarafından malî mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur.” hükmü ile düzenlenebilir.     
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hükmün sınırlarının belli olması sebebiyle hukuk güvenliğinin de sağlanmasına imkân 

sağlar. Böylece, demiryolu işletmesinin faaliyeti ile demiryolu işletenin sorumluluğuna 

somut ve objektif bir temel kazandırılmış olur. Ancak özel bir düzenleme yapılıncaya 

kadar, demiryolu işletenin, tüm şartlar gerçekleştiği takdirde Türk Borçlar Kanunu’nun 

71. maddesi kapsamında tehlike sorumluluğu esaslarına göre sorumlu tutulması 

mümkün olmalıdır. 

 

B. İDARENİN SORUMLULUĞU 

 

İdarenin sorumluluğunun, idarenin özel hukuk sorumluluğu
314

 ve idarenin idarî 

sorumluluğu
315

 olarak ikiye ayrıldığı kabul edilmektedir
316

. İdarenin idarî sorumluluğu 

                                                                                                                                                                          
Bunlara karşılık bu Kanunda, yolcunun uğradığı zarardan taşıyıcının sorumluluğu ise; “Yolcunun ölümü 

veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet veren kaza, demiryolu aracında 

veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur.” cümlesine yer veren bir 

hüküm ile düzenlenebilir.  Bagaj veya yükün uğradığı zarar için ise, “Bagaj veya yükün kaybı veya zarara 

uğraması halinde, zarara sebebiyet veren olay, demiryolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise 

zarardan taşıyıcı sorumludur.” şeklinde bir hükme yer verilebilir. 

314
 İdarenin özel hukuk sorumluluğu, idarenin özel hukuka tâbi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararların 

(sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararlar, idarenin özel mallarının işletilmesinden 

kaynaklanan zararlar, fiilî yol veya usulsüz el koymadan doğan zararlar, kamu görevlilerinin kişisel 

kusurlarından kaynaklanan zararlar) tazmininde söz konusu olur ve adlî yargıda çözümlenir (Gözler, 

İdare, s. 406). Aynı zamanda, idarenin özel hukuka tâbi faaliyetlerinden doğan malî sorumluluğu olarak 

adlandırılmaktadır (Günday, Metin; İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2013, s. 367). 

315
 İdarenin idarî sorumluluğu, idarenin kamu hukukuna tâbi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararların 

tazmininde söz konusu olur ve idarî yargıda çözümlenir (Gözler, İdare, s. 406-407). İdarenin, idare 

hukuku esaslarına tâbi malî sorumluluğu olarak da adlandırılmaktadır. Bu sorumluluğun kaynağını, idarî 

sözleşmeler ile idarî eylem ve işlemler oluşturmaktadır (Günday, s. 407). 
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da kendi içinde “kusurlu sorumluluk” ve “kusursuz sorumluluk” olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

Kusurlu sorumluluk, idarenin kusurlu bir eylem veya işlemiyle zarar verdiği bir kişinin 

zararını tazmin etmesi yükümlülüğüdür
317

. İdarenin istihdam ettiği kamu görevlileri 

kusurlu olsa da olmasa da, eğer hizmetin kuruluş, düzenleniş ve işleyişinde bir bozukluk 

veya aksaklık bulunuyorsa hizmet kusurunun varlığı kabul edilir ve idarenin kusurlu 

sorumluluğu gündeme gelir
318

. Bununla birlikte, idarenin sorumlu olduğu bütün fiiller 

istihdam ettiği kamu görevlileri tarafından işlenir
319

. Bu sebeple, kamu görevlilerinin 

kusurlarının “hizmet kusuru” ve “kişisel kusur” olarak sınıflandırılması önem arz eder. 

Hizmet Kusuru, somut olaydaki yönetimin eylem ve davranışının, olması gereken soyut 

davranış tipi
320

 ile karşılaştırılması suretiyle belirlenir
321

. Hizmet kusuru, kamu 

görevlilerinin görevlerinin ifasından ayrılmaz nitelikteki kusurları iken; kişisel kusur, 

görevlerinin ifasından ayrılabilir nitelikteki kusurlarıdır
322

. Kişisel kusurlar, görevin 

tamamen dışında olan ağır kusurlar, görev içinde işlenen ağır kusurlar ve görev dışında 

ama görev sebebiyle işlenen kusurlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır
323

. Kamu görevlisi, 

görevinin tamamen dışında, özel hayatında işlediği kişisel kusurlarından şahsen 

                                                                                                                                                                          
316

 Gözler, İdare, s. 406 vd. 

317
 Gözler, İdare, s. 407. 

318
 Günday, s. 369. 

319
 Günday, s. 369; Gözler, İdare, s. 411. 

320
 Soyut davranış tipi belirlenirken, çalışmanın, görevin nasıl yürütüleceği yönünde varsa yasa, tüzük ve 

yönetmeliklerde belirlenmiş normatif (nesnel) davranış kuralları esas alınmalıdır; aksi halde somut durum 

ve koşullar ile özellikle ülke gerçekleri gözetilmelidir. Soyut tipe aykırı davranış kusuru oluşturur 

(Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 189, 190). 

321
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 189. 

322
 Gözler, İdare, s. 411. 

323
 Gözler, İdare, s. 411-412. 
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sorumludur; bu sebeple kamu görevlisine karşı adlî yargıda tazminat davası açılabilir
324

. 

Ancak, kamu görevlisinin, görevi ile ilgili diğer kişisel kusurları
325

 sebebiyle ancak 

idareye karşı idarî yargıda tam yargı davası açılabilir
326

. İdare, kamu görevlisinin kişisel 

kusuruyla verdiği zararı ödemek zorunda kalmışsa, kamu görevlisine rücu davası açarak 

ödediği tazminatı talep edebilir
327

. İdarenin sorumlu tutulabilmesi için hukuka aykırı bir 

idarî işlem veya eylem, kusur, zarar ve nedensellik bağının gerçekleşmiş olması 

gerekir
328

.  

Kusursuz sorumluluk, idarenin kusursuz eylem ve işlemlerinden doğan zararları 

tazmin etme yükümlülüğüdür
329

. İdarenin kusursuz sorumluluğunun, risk (tehlike) 

ilkesinin yanında kamu külfetlerinde eşitliğin bozulması ve sosyal risk
330

 esasına 

dayandığı belirtilmektedir
331

. Tehlike ilkesine dayanan sorumluluk, idarenin kullandığı 

tehlikeli şeylerden (patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, tehlikeli bayındırlık eserleri, kan 

ürünleri gibi), idarenin kullandığı tehlikeli yöntemlerden (genç suçluların eğitimi, akıl 

hastalarının deneme çıkışları, mahkûmlara verilen çıkma izinleri gibi) ve kamu 

                                                           
324

 Gözler, İdare, s. 411. 

325
 Kamu görevlisinin suç teşkil eden davranışları, yargı kararlarına uymama, kamu görevlilerinin 

görevlerini yürütürken düşmanlık, siyasal kin ve rekabet, kişisel ihtiras veya kişisel menfaat temini gibi 

sebeplerle zarar verici işlem ve eylemlerde bulunmaları, kamu görevlisinin çok açık bir yasa hükmünü 

yanlış uygulaması veya açık bir biçimde yetkisini aşması gibi ağır kusurlu davranışları hizmet içi kişisel 

kusura örnek teşkil etmektedir. Bu durumlar idarenin hizmet kusurunu ve dolayısıyla sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz (Günday, s. 374-376). 

326
 Gözler, İdare, s. 411 vd. 

327
 Gözler, İdare, s. 414. 

328
 Günday, s. 384-385; Gözler, İdare, s. 423-426. 

329
 Gözler, İdare, s. 415. 

330
 Yıldırım, Turan; İdarî Yargı, 2. Baskı, İstanbul 2010, s. 330. 

331
 Günday, s. 379-383; Gözler, İdare, s. 415, 418. 
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görevlilerinin görevleri sırasında uğradığı zararlardan kaynaklanır
332

. Kamu külfetleri 

karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk, bayındırlık işlerinin (yol, köprü, 

baraj yapımı gibi) daimî zararlarından, hukuka uygun idarî işlemlerden, kanunlardan ve 

uluslararası sözleşmelerden kaynaklanır
333

. İdarenin kusursuz sorumluluğunda kusur 

aranmasa da, hukuka aykırı idarî bir fiil, zarar ve nedensellik bağı şartlarının gerçekleşmiş 

olması aranmaktadır
334

. İdarenin kusursuz sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan 

kaldıran haller, mücbir sebep ve zarar görenin davranışıdır
335

. 

Bir idarî eylemden dolayı zarara uğrayan kişi doğrudan doğruya tam yargı davası 

açamaz. İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. maddesine göre, zarar gören, idarî eylemi 

öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ve her halükârda eylem tarihinden itibaren 5 yıl 

içinde ilgili idareye başvurarak zararının idare tarafından tazmin edilmesini ister. Bu 

taleplerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen 

günden itibaren veya talep hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu 

sürenin bittiği tarihten itibaren, altmış günlük süre içinde dava açılabilir.  

 

 

 

 

 

                                                           
332

 Gözler, İdare, s. 416-417. 

333
 Gözler, İdare, s. 418-423. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı idarenin sorumlu 

tutulabilmesi için, zarar belirli bir ağırlık derecesini aşmalı ve toplumun bütün üyelerinin değil, sadece bazı 

üyelerinin uğradığı bir zarar olmalıdır (Gözler, İdare, s. 419). 

334
 Günday, s. 384-385; Yıldırım, s. 330 vd.; Gözler, İdare, s. 407, 415. 

335
 Günday, s. 385-386; Gözler, İdare, s. 427, 428-429. 
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C. DEMİRYOLU İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN HUKUKÎ 

NİTELİĞİ 

 

  Bugün Türk hukukunda, demiryolu araçlarının 3. şahıslara verdikleri zararlardan 

dolayı işletenin sorumluluğunun şartlarını ve esaslarını düzenleyen özel bir kanun 

bulunmamaktadır. Bu sebeple, demiryolu aracının 3. şahıslara verdiği zararın tazminine 

ilişkin davalarda Türk Borçlar Kanunu’nun akit dışı hukukî sorumluluğunu düzenleyen 

hükümlerine, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümleri ile idare hukuku 

kurallarına başvurulması gerekir. Ancak bu hükümlerin uygulama alanına karar 

verirken, a) hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, karayolu dışında 

seyreden tramvayların sebebiyet verdiği kazalar ve metro kazaları ile b) hemzemin 

geçitte meydana gelen tren kazaları ve karayolu üzerindeki raylarda seyreden 

tramvayların sebebiyet verdiği kazalar olarak ikili bir ayrım yapılması gerekir. Zira 

hukukumuzdaki düzenlemelere göre, karayolu dışında kendisine ayrılmış özel ray yolu 

üzerinde hareket eden demiryolu araçlarının sebep olduğu üçüncü kişilerin vücut 

bütünlüğünün zarar görmesi veya ölümü sebebiyle söz konusu olan idarî yargıda 

görülen tazminat davalarında, Devlet Demiryolları ve Belediyelerin sorumluluğunda, 

Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. fıkrası
336

 gereğince Türk Borçlar 

Kanunu’nun genel sorumluluk hükümleri uygulanmalıdır. Buna karşılık, idarî argıda 

görülen üçüncü kişilerin malvarlığına verilen zararlara ilişkin davalarda ise, idare 

hukuku kuralları uygulanmalıdır. Bunlarla birlikte, kendisine ayrılmış özel ray yolu 

üzerinde hareket eden demiryolu araçlarının sebep olduğu kazalara ilişkin adlî yargıda 

                                                           
336

 “Bu Kanun hükümleri, her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin 

yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara 

ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.” 
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görülen tazminat davalarında, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş işletmelerin veya 

gerçek kişi işletenlerin sorumluluğunda, şahısvarlığına ya da malvarlığına verilen zarar 

ayrımı yapılmaksızın Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanmalıdır.  

Hemzemin geçitte meydana gelen tren kazalarında ve karayolu üzerindeki raylarda 

seyreden tramvayların sebebiyet verdiği kazalarda üçüncü kişilerin meydana gelen 

şahısvarlığı ve malvarlığı zararları için ve işleten veya işletme sahibi sıfatıyla gerçek 

kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya kamu hukuku tüzel kişileri açısından da herhangi 

bir ayrım yapılmaksızın, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/f.1
337

, 106
338

 ve 110/f.1
339

 

maddeleri gereğince Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Buna karşılık, Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulama alanı dışında kalan, bu 

Kanun’da düzenlenmeyen konularda ya da genel kurallara gönderme yapılan 

durumlarda genel hükümlerin uygulanması gerekir. Örneğin, Karayolu sayılmayan 

yerlerde meydana gelen kazalarda, motorlu aracın işletilmesinden ya da trafik 

kazasından doğmayan zararlarda veya işleten olmayan sürücü veya yayaların 

                                                           
337

 “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara 

uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu 

teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün 

sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” 

338
 “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu 

iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, 

bu Kanunun işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, 85 inci maddenin 

birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları 

haiz milli sigorta şirketlerine malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler.” 

339
 “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara 

ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin 

kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen 

tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.” 
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sorumluluğunda kusur sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu veya tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hükümlere başvurulabilir. Bununla birlikte, zarar gören, 

davasını genel kurallara dayandırmış olsa da hâkim, Karayolları Trafik Kanunu 

kapsamına giren konularda bu Kanun’un ilgili hükümlerini Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 33. maddesi gereği re’sen uygulamalıdır. Nitekim hâkim olayların hukukî 

niteliğini bizzat belirlemekle yükümlüdür
340

. 

 

1) Hemzemin Geçit Dışında Meydana Gelen Tren Kazaları, Metro Kazaları ve 

Karayolu Dışında Seyreden Tramvay Kazalarında 

 

a) İşleten Olarak Şirketlerin ve Gerçek Kişilerin Sorumluluğunun Hukukî 

Niteliği 

 

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, metro kazaları ve karayolu 

dışında seyreden tramvayların sebep olduğu kazalarda, üçüncü kişilere verilen zararlar 

açısından, adlî yargıda görülen işleten olarak şirketlerin ve gerçek kişilerin 

sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun sorumluluk hükümleri kapsamında 

değerlendirilmelidir. Teknik yapıları gereği bünyelerinde risk ve tehlike barındıran 

demiryolu araçları ile yolculuk yapanlar veya üçüncü şahıslar için her zaman bir zarar 

tehlikesinin bulunması olasıdır. Bununla birlikte, benzer araçlarda tehlikenin 

yüksekliğinin sadece aracın teknik yapısından değil, makine ile insanın temasından 

doğduğu belirtilmektedir
341

. Devletin yetkili makamlarından izin alınarak yürütülen bu 

                                                           
340

 Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medenî Usul Hukuku, 24. Baskı, Ankara 2013, s. 339 

vd.; Üstündağ, Saim; Medenî Yargılama Hukuku, C.1-2, 6. Baskı, İstanbul 1997, s. 243. 

341
 İşgüzar, s. 33. 
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tehlikeli faaliyette üçüncü şahısların kendilerini koruma imkânları çoğu zaman 

bulunmamaktadır. Bu sebeple, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olarak kabul 

ettiğimiz demiryolu, metro veya tramvay işletmelerini işletenlerin sorumluluğunun 

yüksek özen gerektiren bir kusursuz sorumluluk hali olduğu kabul edilmelidir. 

Demiryolu aracının işletilmesinden menfaat elde edenler, tehlikenin yaratacağı 

muhtemel zararlara da katlanmalıdır. Bu tür araçların sebep olduğu kazalar, diğer 

ulaşım araçlarının sebep olduğu kazalara kıyasla oldukça ağır sonuçlar doğurabilir. Bu 

doğrultuda, demiryolu aracının üçüncü şahıslara verdiği zararlardan dolayı işleten 

olarak şirketlerin veya gerçek kişilerin sorumluluğu hukukî niteliği itibariyle tehlike 

sorumluluğu olmalıdır. Keza Almanya, İsviçre ve Avusturya Kanunlarında da, 

demiryolu aracı işletenin sorumluluğu tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmiştir
342

. 

Bunlara göre, işletenin fiili hukuka uygun olsa ve hiçbir kusuru bulunmasa dahi, diğer 

şartlar gerçekleşmişse işleten zararı tazmin etmekle/denkleştirmekle yükümlü 

tutulmuştur. Kanun koyucuların bu tutumu haklı gerekçelere dayanmaktadır. 

Hukukumuzda, demiryolu araçlarını işletenlerin sorumluluğunu düzenleyen tehlike 

esasına dayanan özel bir kanun henüz mevcut olmasa da, işletenin genel bir hüküm olan 

Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında sorumlu tutulması mümkündür. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden itibaren 

meydana gelen karayolu dışındaki demiryolu kazalarında, işleten Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. madde hükümleri kapsamında sorumlu tutulabilir.  

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden önce 

meydana gelmiş olayları konu alan Yargıtay Kararlarında demiryolu işletenin, adam 

çalıştıranın sorumluluğunu düzenleyen eski Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi (TBK. m. 

                                                           
342

 Bkz. İkinci Bölüm, I, A, 2, b, cc, bbb Demiryolu İşletenin Sorumluluğunu Düzenleyen Özel Kanunlar. 
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66) gereğince
343

 veya yapı malikinin sorumluluğunu (bina
344

 ve diğer yapı eseri
345

 

sahibinin sorumluluğu) düzenleyen eski Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi (TBK. m. 69) 

                                                           
343

 Memur ve müstahdemlerin görevlerini ifa ederken sebebiyet verdikleri zararlardan demiryolu 

işletmelerinin, iş gördüren sıfatı ile bu hüküm doğrultusunda sorumlu olabileceklerine dair bkz. İmre, 

Zahit; “Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Şeylerden Doğan Hukukî Mesuliyet”, Yargıtay Yüzüncü 

Yıl Dönümü Armağanı, İstanbul 1968, s. 433. Zarara işletenin adamlarının sebebiyet vermesi halinde 

işletenin hiçbir kusuru bulunmasa dahi, Türk Borçlar Kanunu’nun 66. madde hükmüne göre adam 

çalıştıran sıfatıyla sorumlu tutulması mümkündür. Bunun için, demiryolu aracını işleten ile zarar gören 

üçüncü şahıs arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmamalıdır. Bununla birlikte, hukuka aykırılık, 

zarar ve nedensellik bağının varlığı gibi genel şartların yanında, haksız fiilin işin görülmesi sırasında ve 

hizmet dolayısıyla işlenmesi gibi bazı özel şartların da gerçekleşmiş olması gerekir (Von Tuhr, Andreas; 

Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2 (Çeviren: Cevat Edege), Ankara 1983, s. 393-394; İmre, 

Kusursuz Mesuliyet, s. 144-145; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 56 vd.; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 503-507; Karahasan, Mustafa Reşit; Sorumluluk ve Tazminat 

Hukuku, C. 1, Ankara 1989, s. 451 vd.). Buna karşılık, Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında, 

işletenin yardımcılarının sivil hava aracını hizmetle ilgisi olmayan bir işte kullanmaları ya da işletenin 

izni, haberi olmadan kullanarak üçüncü şahıslara zarar vermeleri halinde de işletenin sorumlu olacağına 

dair bkz. İşgüzar, s. 44  Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesine göre sorumlulukta, işleten ile 

yardımcıları arasında bir hizmet sözleşmesi, aile hukuku ilişkisi gibi bir bağımlılık ilişkisi bulunmalıdır. 

Bu ilişkinin geçici veya devamlı olması, ücret karşılığında veya ücretsiz yürütülmesi işletenin 

sorumluluğu açısından önem arz etmez. Demiryolu işletenin, demiryolu aracının işletilmesi ile ilgili bir 

işin ifasında talimat verme yetkisi bulunmalıdır (İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 145; Tandoğan, Kusura 

Dayanmayan, s. 57-58; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 503-504; Oğuzman/Öz, s. 144; Eren, 

Borçlar, s. 640). Demiryolu işletenin, yardımcı kişiler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini diğer aracı 

kişiler aracılığıyla kullanması da onu belirtilen sorumluluktan kurtarmaz (Tandoğan, Kusura 

Dayanmayan, s. 60; Eren, Borçlar, s. 645). İşletenin yardımcısı olan kusurlu çalışan (makinist, vatman 

(tramvay sürücüsü), güvenlik görevlileri vb.) da işleten ile birlikte müteselsilen haksız fiil faili olarak 

Türk Borçlar Kanunu’nun 49. ve devamı hükümlerine göre sorumlu tutulabilir. İşleten, ödediği tazminat 

için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir (TBK. m. 



89 

 

                                                                                                                                                                          
66/f.4). İşleten, çalışanını seçerken, talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın 

doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilir (TBK. m. 

66/2).  

Demiryolu işletmesinde karşımıza çıkabilen bir başka sorumluluk türü de, demiryolu işletmesinin çalışma 

düzeninden, organizasyonundan kaynaklanan zararlar sebebiyle söz konusu olabilir. Organizasyon 

sorumluluğu olarak da adlandırılan bu sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinin 3. 

fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna göre, bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin 

zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep 

olunan zararı gidermekle yükümlüdür. Burada zarar, demiryolu işletmesinin mevcut işleyişinden, 

yardımcının aşırı iş yükü altında çalıştırılmasından, demiryolu işletmesindeki makinaların arızalanması 

veya yeterli personel bulundurulmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda işleten, ancak işletmenin 

çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispatlarsa sorumluluktan kurtulabilir; 

aksi halde zararı gidermekle yükümlüdür. Haksız fiil sorumluluğu olarak kabul edilen adam çalıştıranın 

sorumluluğunda zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 

başlayarak iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yıldır (TBK. m. 72). Zararın ve 

tazminatın hesaplanması da, Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesi ve devamındaki haksız fiillere ilişkin 

genel hükümlere tâbidir. Organizasyon sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Türkmen, Ahmet; 

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Organizasyon Sorumluluğu (TBK m. 66/III)”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXX, S. 2, 2012, s. 259 vd. Organizasyon sorumluluğunun 

Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde adam çalıştıranın sorumluluğu ile aynı başlık altında değil; 

ayrı bir hüküm olarak düzenlenmesinin daha yerinde olacağına dair bkz. Türkmen, s. 262. 

344
 Bina, kişilerin barınma ya da korunma amacıyla toprağa bağlı olarak yaptıkları, etrafı çevrili genellikle 

üstü örtülü olan sabit yapı olup; ev, daire, mahzen, sığınak, dükkân, garaj vb. olarak 

örneklendirilmektedir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 367). 

345
 Diğer yapı eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak toprağa bağlı bulunan insan eliyle yapılmış 

bina dışında kalan yapıdır. Tarlada açılan çukur, bahçede açılan su kuyusu gibi taşınmaz olabileceği gibi 

reklâm levhası, enerji hattı gibi taşınır varlık olabileceği de kabul edilmektedir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 

367). Tren, uçak, hatta otomobilin yapı eseri olduğuna dair görüş için bkz. Tekinay/Akman/ 

Burcuoğlu/Altop, s. 518, 519. Tehlike sorumluluklarıyla ilgili düzenleme yapılıncaya kadar tren katarı 

ve tramvayın yapı eseri sayılabileceğine, ancak uçak ve otomobilin bu kategoriye girmediğine dair bkz. 
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gereğince
346

 sorumlu tutulduğu görülmektedir
347

. Eski Borçlar Kanunumuzda yer 

alamayan Türk Borçlar Kanunu’nun 60. maddesi ile hâkime yeni bir yükümlülük 

                                                                                                                                                                          
Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 171, 172. Otomobil, uçak ve vapurun hareketsizken yapı eseri 

sayılıp, hareket halindeyken sayılmayacağına dair bkz. Eren, Borçlar, s. 672. Tramvay veya demiryolu 

raylarının, yapı eseri kavramına dahil olduğuna dair bkz. Oğuzman/Öz, s. 172; Tandoğan, Kusura 

Dayanmayan, s. 170 vd. 

346
 Tramvayların yapı eseri sayıldığı ve bu sebeple verdikleri zararlardan sahiplerinin TBK. m. 69 

gereğince sorumlu tutulabileceğine dair görüş için bkz. Kılıçoğlu, Borçlar, s. 405. 

Yeryüzü ile bağlantısı olan tramvay rayları veya demiryolu raylarının yapı eseri olduğu görüşüne 

katılmakla birlikte, genellikle hareket halinde olan, sabit bir şekilde yeryüzüne bağlılığı olmayan tren 

katarı, tramvay, uçak ve otomobilin yapı eseri kavramına girmediği kanaatindeyiz. Zira bir şeyin yapı 

eseri sayılabilmesi için sabit olması, yani doğrudan doğruya veya dolaylı olarak toprağa bağlı olması 

gerekir (Eren, Borçlar, s. 671). İsviçre Federal Mahkemesi de kararlarında (BGE 42 II 42, BGE 37 II 

368, BGE 47 II 428/29) (Tandoğan, Mesuliyet, s. 188; Baş, Ece; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Açısından Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, İstanbul 2011, s. 79) hareket eden bu tür 

araçları yapı eseri olarak kabul etmemiştir (Tandoğan, Mesuliyet, s. 188; Baş, s. 79; Koç, Nevzat; Bina 

ve Yapı Eseri Malîklerinin Hukukî Sorumluluğu, Ankara 1990, s. 66). Yargıtay’ın demiryolu aracı 

işletenin akit dışı sorumluluğunu, yapı malîkinin sorumluluğu kapsamında değerlendirmesini, tren ve 

tramvay gibi hareket hâlindeki araçlarda, yapım ve bakım eksikliğinden daha çok, tren ve tramvayı 

kullananın dikkat ve becerisinin rol oynaması ve bir trenin oluşturduğu tehlikenin bir binanın oluşturduğu 

tehlikeden çok farklı olması noktasında eleştiren görüşler için ayrıca bkz. Baş, 80-81; Tiftik, Tehlike, s. 

49; Koç, s. 66, 67. 

  Bu sebeple kanaatimizce işleten ancak rayların yapımındaki bozukluk ve bakımındaki eksiklik sebebiyle 

meydana gelen üçüncü kişi zararlarından yapı malîkinin sorumluluğu kapsamında sorumlu tutulabilir. 

Rayların bakımı konusunun önemini vurgulamak adına, 250 km/s lik hıza sahip trenler işletildiğinde 

büyük çapta ray ve tekerlek aşınmalarının meydana geldiği, tekerlek aşınmaları demiryolu araç bakımı ile 

ilgili bir konu iken, ray aşınmalarının üst yapı bakımı ile ilgili bir konu olduğu belirtilmektedir. Bununla 

birlikte, traverslerde (demiryolunda rayların altına enine konulan ağaç, demir veya beton döşeme 

http://www.sozlukanlaminedir.org/travers-nedir-travers-ne-demek/ Erişim Tarihi:16.12.2016) rayın 

http://www.sozlukanlaminedir.org/travers-nedir-travers-ne-demek/%20Erişim
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getirilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hukukun Uygulanması” başlıklı 33. 

maddesi gereğince, hâkim, Türk hukukunu re’sen uygulamakla yükümlüdür. Bu hükme 

göre, 818 Sayılı Borçlar Kanunu döneminde hâkimin önüne gelen her meselede 

öncelikli görevi, maddî olayı niteleyip uygulayacağı hukuk kuralını belirlemekti. Türk 

Borçlar Kanunu’nun 60. maddesi ile ise, hâkim, zarar görene en iyi giderim imkânı 

sağlayan sebebe göre karar vermek yükümlülüğünü de üstlenmiş bulunmaktadır. Olağan 

sebep sorumlulukları ile tehlike sorumluluğu sebeplerinin yarıştığı hallerde Türk 
                                                                                                                                                                          
oturduğu yerdeki eğilme momentini azaltacak, engel olacak durumlar ortaya çıkarsa derhal önlem 

alınması gerektiği, aksi takdirde trenin boşlukta inip çıkacağı ve bu durumun ray kırılmalarına yol açacağı 

belirtilmektedir (Demirbaş, Mahmut/Görçün, Ömer Faruk; Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik 

Kongresi, Bildiriler Kitabı, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Programı, 

İstanbul 2009, s. 41). 

347
 Hemzemin geçit dışında meydana gelen kazalarda demiryolu işletenin, BK. m. 55 (TBK. m. 66) gereği 

sorumlu tutulmasının mümkün olduğu karar metninde belirtilmesine rağmen, somut olaylarda demiryolu 

işletenin alması gereken tüm önlemleri almış olması sebebiyle adam çalıştıranın sorumluluğu kurallarına 

göre sorumluluğunun bulunmadığının tespit edildiğine dair bkz. 19. HD., 06.06.1994, 1993/6578, 

1994/5749; 19.HD., 17.05.1993, 3224/3814 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). Demiryolu işletenin, 

işlettiği tren ve tren yolu itibariyle bina ve imal edilen herhangi bir şeyin malîkinin sorumluluğunu konu 

alan BK. m. 58 (TBK. m. 69) gereği kusursuz olarak sorumlu tutulması gerektiğine dair bkz. 4. HD., 

19.03.2002, 2001/11127, 2002/3208: “…Bunun anlamı o şeye malîk olmasının sonucu olarak tesisin fena 

yapılmasından veya kullanılmasından dolayı, üçüncü kişilerin uğradığı bir zarardan dolayı kusuru 

aranmaksızın sorumlu olmasıdır.” (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). Aynı yönde ayrıca bkz. 4.HD. 

31.1.1951, 1198/774, “… katar sabit bulunan demiryolunun bir cüz’ü olup birlikte mütalâası hâlinde BK. 

md. 58’de yazılı imal olunan şey mefhumuna dâhil bulunduğunun kabulü zarurî görülmesine…” 

(Tandoğan, Mesuliyet, s. 188); 4.HD. 18.12.1938, 3537/2618 (Tandoğan, Mesuliyet, s. 188). Bu konuya 

ilişkin özel bir kanun olmayışı sebebiyle, demiryolu işletmelerinin akit dışı sorumluluk alanında 

getirilmesi zorunlu olan sebep sorumluluğu sisteminin kurulması amacıyla Yargıtay’ın tren ve tramvayı 

inşa eseri saymak suretiyle karar vermek mecburiyetinde kaldığına dair bkz. İmre, Tehlikeli Şeyler, s. 

432. 
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Borçlar Kanunu’nun 60. madde hükmüne göre, bir kişinin sorumluluğu birden çok 

sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda 

aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine 

göre karar verir. Hâkim, zarar görene en iyi giderim imkânını sağlayan sebebi 

belirlerken, zamanaşımı süresi, zararın ve kusurun kanıtlanması, zararın hesaplanması 

ve sorumlu kişinin sorumluluktan kurtulma olanağının bulunup bulunmaması gibi 

unsurları değerlendirerek karar verir
348

. Bu doğrultuda, demiryolu araçları sebebiyle 

zarar gören üçüncü şahısların daha avantajlı konumda olmalarını sağlayacak sorumluluk 

sebebi, zarar verene kurtuluş kanıtı getirme imkânı sağlamayan ve ağırlaştırılmış 

objektif sorumluluk türü olan tehlike sorumluluğudur. 

 

b) Devlet Demiryolları ve Belediyelerin Sorumluluğunun Hukukî Niteliği 

 

   aa) Üçüncü Kişilerin Şahısvarlığı Zararları Açısından 

 

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, metro kazaları ve karayolu 

dışında seyreden tramvayların sebep olduğu kazalarda, üçüncü kişilerin şahısvarlığına 

verilen zararlar (yaralanma ve ölüm) açısından, işleten olarak idarî yargıda görülen 

Devlet Demiryolları veya belediyelerin sorumluluğuna ilişkin davalar, Türk Borçlar 

Kanunu’nun sorumluluk hükümleri kapsamında değerlendirilmelidir. Nitekim Türk 

Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. fıkrasında, “Bu Kanun hükümleri, her türlü 

idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut 

bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara 

ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, 

                                                           
348

 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 471. 
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üçüncü kişilerin vücut bütünlüğünün zarar görmesi veya ölümü sebebiyle açılan 

tazminat davalarında, zarara sebep olan kamu hukuku tüzel kişileri Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında tehlike sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu 

tutulabilir ve tazminat miktarının belirlenmesi veya hesaplanmasında
349

 Borçlar Kanunu 

hükümleri uygulanabilir
350

. Nitekim Anayasa Mahkemesi tarafından idarenin sebep 

olduğu insan zararlarına ilişkin davaların asliye hukuk mahkemelerinde görülmesini 

                                                           
349

 Bazı yazarlarca TBK. m. 55/f. 2’ye göre idarenin sorumlu olduğu insan zararlarına ilişkin sadece 

tazminatın hesabında Türk Borçlar Kanunu’nun uygulanacağı, idarenin sorumluluğunun ise idare hukuku 

ilkelerine göre tespit edileceği görüşü paylaşılmaktadır bkz. Ayanoğlu, Taner; “İnsan Zararlarına İlişkin 

Tam Yargı Davalarını Çözme Görevini Asliye Hukuku Mahkemelerine Vermek Reform mu Yoksa 

Fantezi mi?”, İstanbul Barosu Dergisi 2012, C. 86, S. 2, s. 73; İnceoğlu, M. Murat/Paksoy, Meliha 

Sermin; “Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m. 55)”, s. 1406-1407 

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/10-M.-Murat-%C4%B0NCEO%C4%9ELU-

Meliha-PAKSOYyy.pdf (Erişim Tarihi: 21.11.2017); Baş, s. 148-149; Yeniocak, Umut; 6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler, Genel Hükümler, İstanbul 2011, s. 62. 

350
 Kanaatimizce Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. fıkrası ile yapılan atfın geniş yorumlanması 

gerekir. Bu hükme göre, Türk Borçlar Kanunu’nun sadece zararın hesaplanması ve belirlenmesine ilişkin 

olan kanun maddelerinin değil, sorumluluk esaslarını düzenleyen hükümlerinin de uygulanması 

gerektiğinin kabulü maddenin lafzına daha uygun düşmektedir. Zira hükmün lafzında da “bu kanun 

hükümleri” uygulanır denilirken bir sınırlama getirilmemiş, Türk Borçlar Kanunu’na genel bir atıf 

yapılmıştır. Aksinin kabulü durumunda, Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. fıkrasının herhangi 

bir işlevi, varlığının bir anlamı kalmayacaktır. Nitekim idarî işlem ve eylemlerin neden olduğu zararların 

belirlenmesinde esas alınacak zarar kalemleri açısından tazminatın belirlenmesi noktasında idarî yargıya 

yol gösterecek ayrı ve özel bir düzenleme bulunmadığından 818 sayılı Kanun döneminde de Borçlar 

Kanunu hükümlerine başvurulduğuna dair ayrıca bkz. Çakır, Hüseyin Melih; “Anayasa Mahkemesi 

Kararları Çerçevesinde HMK m. 3’ün İdarî Yargının Görev Alanı Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul 

Barosu Dergisi, C. 85, S. 6, 2011, s. 211; Güran, Sait; “İdare Hukukunda Tazminat Hesabının 

Unsurları”, Destekten Yoksunluk ve Cismanî Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İstanbul 1996, s. 122.  

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/10-M.-Murat-%C4%B0NCEO%C4%9ELU-Meliha-PAKSOYyy.pdf
https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/10-M.-Murat-%C4%B0NCEO%C4%9ELU-Meliha-PAKSOYyy.pdf
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öngören Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi iptal edilmiş olsa da
351

; Türk 

Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2 fıkrası halen yürürlüktedir
352

. Bu itibarla, 

karayolu dışında meydana gelen kazalarda, Devlet Demiryolları veya belediyelerin 

işletme sahibi veya işleten sıfatıyla Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında 

yüksek özen gerektiren bir kusursuz sorumluluk sebebi olan tehlike sorumluluğu 

hükümlerine göre sorumlu tutulmaları mümkün olmalıdır
353

. 

                                                           
351

 Anayasa Mahkemesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin sadece yargı yerini değil, 

anılan tam yargı davalarının esasına uygulanacak hükümleri de değiştirdiği kanaatindedir. İnsan 

zararlarına ilişkin tam yargı davalarında Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasını, idarenin 

sorumluluk alanının daraltılması anlamına geleceği için kamu menfaatine aykırı bulunmuştur. Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi, idarî yargının görev alanını belirleyen Anayasa’nın 125, 155 ve 

157. madde hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 

2011/35E., 2012/23 K. sayılı Kararı (RG. 19.05.2012, S. 28297). 

352
 Anayasa Mahkemesi, belirtilen iptal kararı sonrasında Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin ne 

şekilde yorumlanacağına veya Anayasa’ya uyun olup olmadığına dair bir açıklama yapmamıştır. Türk 

Borçlar Kanunu 55. maddesinin 2. fıkrasının kapsamına ilişkin tartışma devam etmektedir. İptal edilen 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi, anılan davalarda uygulanacak hükümlere ilişkin bir 

düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla iptal kararından sonra da, idare mahkemeleri tarafından 

uygulanacak olan Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin zararın belirlenmesine ilişkin hükümlerden ibaret 

olmadığı, sorumluluk esaslarına ilişkin hükümlerin de kapsam dâhilinde olduğunu söylemek mümkündür 

(İnceoğlu/Paksoy, s. 1402-1403; Öz, M. Turgut; Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca 

Değişiklikler ve Yenilikler, 3. Baskı, İstanbul 2012, s. 10). 

353
 HGK., 28.11.2001, 4-661/1074: “İşletme tehlikesine karşı tedbirli bir tacir gibi hareket etmek zorunda 

olan ve tehlike ilkesine göre kusursuz sorumluluğu bulunan TCDD İşletmesinin, binaların ve yerleşim 

yerlerinin arasından geçen rayların çevresinde her türlü önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır.” 

(Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 546); HGK., 21.01.1992, 1991/11-583, 1992/3: “Demiryolu 

işletmeciliği (riskli) tehlikeli bir faaliyettir. Bütün riskli çalışmalarda olduğu gibi Demiryolları İşletmesi 

de gerek taşıdığı yolculara gerekse üçüncü kişilere zarar vermemek için yüksek özen göstermek 
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  bb) Üçüncü Kişilerin Malvarlığı Zararları Açısından 

 

Üçüncü kişilerin malvarlığına verilen zararlar sebebiyle idarenin sorumluluğu, Türk 

Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer almamaktadır. Bu 

durumda, hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, metro kazaları ve 

karayolu dışında seyreden tramvayların sebep olduğu kazalarda, malvarlığına ilişkin 

zararlarda, idarî yargıda görülen davalarda Devlet Demiryolları veya belediyelerin 

sorumluluğunun tespitinde idare hukukuna ilişkin kuralların uygulanması gerekir. 

Burada idarenin sorumluluğunun doğabilmesi için öncelikle hizmet kusurunun
354

 

                                                                                                                                                                          
zorundadır. Bu nedenlerle insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda idarenin kazayı önleyici her 

türlü çağdaş önlemi alması gerekir. Bunların yerine getirilmesinde maddî olanakların yetersizliği 

savunmasına sığınılamaz. İşletmenin kazaları önleyici her türlü güvenlik önlemini alması, işletmenin 

faaliyetlerinin niteliğinden kaynaklanan göstermek zorunda olduğu yüksek özen borcunun 

gereğidir.”Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 510, (İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi 1992/6-8823). 

İdarenin araçlarının karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılacak 

davaların, idarî yargıda değil, adlî yargıda görülmesi gerektiğine dair ayrıca bkz. Gözler, İdare, s. 466. 

Ancak, idarenin aracında bulunan kamu görevlilerinin uğradığı zararlardan dolayı idareye karşı açacakları 

tazminat davaları ile trafik kazası yol kusurundan veya işaretleme eksikliğinden kaynaklanan davaların 

idarî yargıda görülmesi gerektiğine dair bkz. Gözler, İdare, s. 466.  

354
 Bkz. hizmet kusuruna ilişkin örnek karar HGK., 26.09.2012, 4-336/620 (Karartek İçtihat Programı). 

Yargıtay Kararlarında hizmet kusuru, TCDD işletmesinin, çift hatlı demiryolunda yayaların geçişini 

önleyecek şekilde tel örgü, barikat, beton duvar gibi önleyici tedbirleri almaması, demiryollarında gerekli 

koruma, bakım ve gözetim önlemlerinin alınmaması, idarenin ifa ile yükümlü olduğu herhangi bir kamu 

hizmetinin kuruluşunda, düzenlenişinde ya da işleyişinde gereken emir, direktif ve talimatın verilmemesi, 

kontrolün yapılmaması, hizmete özgülenen araçların yetersiz, kötü olması, gerekli tedbirlerin alınmaması, 

geç, zamansız hareket edilmesi şeklinde oluşan düzensizlikler olarak belirtilmektedir bkz. HGK., 

07.04.2010, 4-178/206 (Karartek İçtihat Programı). 
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bulunması gerekir
355

.  Bununla birlikte sadece malvarlığına ilişkin zararlarda değil; bazı 

Yargıtay kararlarında şahısvarlığına ilişkin zararlarda da idarenin hizmet kusurunun 

bulunduğu durumlarda idare hukuku kurallarının uygulanması gerektiği 

belirtilmektedir
356

. Trafikle ilgili görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya 

                                                                                                                                                                          
Hızlı hareket eden araçların bakımı çok ciddi olmak zorundadır. Araç bakım için periyodik bir biçimde 

istasyonlara çekilmelidir. Trenlerde tekerleklerin bakımı çok önemlidir. Tekerleklerde işletim nedeniyle 

çatlaklar oluşmaktadır. Dış çatlaklar görülebilmektedir. İç çatlakların ise tespit edilmesi kolay değildir. 

Bu tür çatlaklar tekerleğin iç bünyesinden başlayarak dışarıya doğru yayılmaktadır. Bununla ilgili olarak 

bakım istasyonlarında tespit yapılmalıdır. Bu durumdan kaynaklanan bir olay 2000’li yıllarda 

Almanya’da meydana gelmiştir. Münih’ten kalkan bir yüksek hızlı tren Hamburg’a giderken büyük bir 

kazaya yol açmıştır. Bu kaza tekerleklerden kaynaklanmıştır. Tekerlekler iki bölümden oluşturulmuş, dış 

kısım normal standartlarda iç kısım ise demirden imal edilmiş, her ikisini de birleştirmek amacıyla 

kauçuğa benzeyen bir madde kullanılan Almanya treninde tekerleklerin dış kısmındaki kasnak ayrılmış, 

bir mızrak gibi vagonun alt kısmını yırtarak oturan bir yolcunun iki ayağı arasından yukarıya fırlamıştır 

ve ardından kasnağını kaybeden tekerlek trenin raydan çıkmasına yol açmıştır. Bu kaza Almanya’nın 

geçirdiği en büyük tren kazasıdır (Demirbaş/Görçün, s. 42-43). 

355
 İdarenin hizmet kusuruna dayanan sorumluluğunun, yönetsel işlem ve eylemlerden doğan sorumluluk 

olarak adlandırıldığına dair bkz. Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 186. Ayrıca bkz. HGK., 26.9.2012, 4-

336/620 “Somut olayda davaya konu kazanın meydana geldiği yerin hemzemin geçit veya fiilen hemzemin 

geçit olarak kullanılan yer olmadığı ve K.T.K. kapsamında sayılamayacağı, kazanın hemzemin geçide 

300 metre mesafede tren yolunda meydana geldiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu 

durumda, davacı tarafından, davalı idarenin hizmet kusuru niteliğindeki eylemleri sebebiyle zarara 

uğranıldığı iddia edilerek tazminat talebinde bulunulduğuna göre, işbu istemin 2577 Sayılı İdarî 

Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince ilgili idareye karşı, idarî yargı yerinde açılacak 

tam yargı davasında ileri sürülmesi gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.” (Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası)  

356
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait trenin Horasan-Pasinler seferi yaptığı sırada tren raylarında 

oynayan 1,5 yaşındaki çocuklarına çarparak ölümüne sebep olduğu olayı konu alan kararda davalı TCDD 

İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün raylara yaklaşılmasını önleyici gerekli güvenlik önlemlerini almamış 
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eksik getirilmesi, hizmetin kötü veya geç işlemesi veya hiç işlememesi idarenin hizmet 

kusurunu gündeme getirir
357

. Örneğin, sel veya yağmurdan zarar gören rayların gerekli 

bakım ve onarımının yapılmaması veya raylar üzerinde oluşan toprak ve taş yığını için 

herhangi bir önlem alınmaması, Devlet Demiryolları işletmesinin görevini gereği gibi 

yerine getirmediğini gösterir. Raylara tehlikeli durumları gösteren işaretlerin 

konulmasında gecikme, bir metro istasyonunda belediyenin sorumluluğuna ait 

raylardaki bozukluğun onarılmasında gecikme gibi durumlar da hizmetin geç işlediğine 

örnek teşkil edebilir. İdarî yargıda da adlî yargıda olduğu gibi hizmet kusurunun tespiti 

çoğu durumda teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişiler tarafından yapılabilir
358

. 

İdarenin hizmet kusurunun varlığını ispat yükü davacı zarar görendedir. Devlet 

Demiryolları işletmesinde ya da belediyede görevli bir kamu personelinin fiili sebebiyle 

üçüncü kişilere ait malvarlıkları zarar gördüğünde, dava idare aleyhine açılmalıdır. 

Bununla birlikte, idarenin kusurlu personele rücu hakkı bulunmaktadır. Anayasa’nın
359

 

129. maddesinin 5. fıkrasında
360

, 40. maddesinin 2. fıkrasında
361

 ve 40. maddesinin 3. 

                                                                                                                                                                          
olması hizmet kusuru sayılmış ve davada idarî yargı yerinin görevli olduğuna karar verilmiştir bkz. 

HGK., 26.09.2012, 4-336/620 (Karartek İçtihat Programı). Kanaatimizce bu karar, 6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun yürürlüğünden önce meydana gelen şahısvarlığı zararları açısından yerinde olabilir; 

ancak Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren idarenin sebebiyet verdiği şahısvarlığı 

zararları açısından dava idarî yargıda görülecek olsa da; TBK. m. 55/f. 2 gereği Türk Borçlar Kanunu 

hükümlerinin uygulanması gerekir. 

357
 Günday, s. 370 vd.; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 186 vd. 

358
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 189. 

359
 RG., 09.11.1982, S. 17863. 

360
 “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlarından doğan 

tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun 

olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 
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fıkrasında
362

, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
363

 13. maddesinin 1. 

fıkrasında
364

 ve bazı Yargıtay kararlarında
365

 da kamu personeline dava 

yöneltilemeyeceği ve idarenin dava sonunda ödediği tazminat için, kusuru oranında 

kamu personeline rücu hakkının bulunduğu belirtilmektedir. Buna karşılık, kusurun 

makinistin ya da diğer kamu personelinin faaliyetinden kaynaklandığı durumlarda 

kişisel kusur söz konusu olabilir; kişisel kusurun görevin ifası ile ilgili olup olmamasına 

göre sorumluluğun muhatabı değişebilir. Kamu personelinin hizmetle ilgisi bulunmayan 

zarar verici davranışı, düşmanlık, kin, rekabet gibi kötü niyetle kişiye zarar verme kastını 

içeren fiili, ceza hukuku bakımından suç sayılan fiili ve hizmeti yerine getirirken mazur 

görülemeyecek derecede ağır kusurlu davranışı, kişisel kusur olarak kabul edilmektedir. 

Bu durumda makinistin görevden ayrılabilir kişisel kusurunun varlığı halinde, sadece 

                                                                                                                                                                          
361

 “Kişinin, resmi görevliler tarafından yapılan haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna göre 

devletçe tazmin edilir.” 

362
 “Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” 

363
 RG., 23.07.1965, S. 12056. 

364
 “Kişiler kamu hukukuna tâbi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri 

yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi 

veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel 

tarafından zimmete geçirilmesi hâlinde, zimmete geçirilen miktar, cezaî takibat sonucu beklenmeden 

Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı 

saklıdır.” 

365
 HGK., 10.10.2012, 4-441/710: “Anayasa’nın bu hükümleri ile amaçlanan, memur ve diğer kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu davrandıklarından bahisle haklı ya da haksız olarak yargı 

mercileri önüne çıkarılmasını önlemek, kamu hizmetinin sekteye uğratılmadan yürütülmesini sağlamak ve 

aynı zamanda zarara uğrayan kişi yönünden de memur veya diğer kamu görevlisine oranla ödeme gücü 

daha yüksek olan devlet gibi bir sorumluyu muhatap kılarak kamu düzenini korumaktır.”(Kazancı İçtihat 

Bilgi Bankası). 
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kamu görevlisine karşı haksız fiil hükümlerine göre adlî yargıda dava açılabilir
366

. 

Makinistin görevden ayrılabilir kişisel kusuru bulunmadığı sürece, dava Devlet 

Demiryollarına veya belediyeye yöneltilmelidir. 

 

  2) Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Tren Kazaları ve Karayolu Üzerindeki 

Raylarda Seyreden Tramvay Kazalarında 

 

   a) Karayolları Trafik Kanunu’nun Uygulama Alanı 

 

aa) Genel Olarak 

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasının uygulama 

alanı, karayollarında ve kanunda belirtilen karayolu dışında kamuya açık alanlarda 

sebep olunan zararlarla sınırlıdır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde 

karayolu, “trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve 

alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 2. maddesinde, bu 

Kanun’un uygulanacağı yerler açıkça ve ayrı ayrı belirtilmektedir. Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 2. maddesine göre, bu Kanun, karayollarında uygulanır. Aynı maddeye 

göre ayrıca, aksine bir hüküm yoksa karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar 

                                                           
366

 17. HD., 22.10.2015, 9587/11117: “Mahkemece, her ne kadar davalı makinistler yönünden hizmet 

kusurundan kaynaklanan davalarda ilgili memura değil husumetin çalıştığı kuruma yöneltilmesi gerektiği 

gerekçesi ile husumet yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmiş ise de; davalılar U.. N.. ve B.. 

D.. açısından hizmet kusuru söz konusu olmayıp şahsi kusurları nedeniyle haksız fiil hükümlerine 

dayanıldığından, mahkemece bu davalılar yönünden de işin esasına girilerek varılacak uygun sonuç 

dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru 

olmayıp bozmayı gerektirmiştir” (Karartek İçtihat Programı). 
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ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt 

istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile erişme kontrollü 

karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve 

belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu 

hizmeti gören araçların
367

, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında işletilen motorlu 

araçların sebep olduğu zararlarda da Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. 

fıkrası uygulama alanı bulur. Bu sebeple, Karayolları Trafik Kanunu sadece maddede 

sayılan yerlerde uygulanabilir
368

. Dolayısıyla havada, denizde, demiryolunda meydana 

gelen zararlar ile özel mülkiyete tâbi bir arazinin içinde bulunan ve kamunun 

yararlanmasına açık olmayan yollarda, tarlada, bahçede motorlu araç işletilmesinin 

sebep olduğu zararlarda Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası 

uygulanmaz
369

. Bununla birlikte, kaza, karayolunda meydana gelmiş olsa da, idarenin 

hizmet kusuru söz konusuysa davanın idarî yargı yerinde görülmesi gerektiğine veya 

ticarî şekilde işletilen, özel hukuk hükümlerine tâbi olan TCDD’nin sebep olduğu 

                                                           
367

 Kamu hizmeti gören ifadesinden kasıt, kamuya açık yerde işletilmesidir. Bu sebeple özel kişilerce 

işletilen yerlerin de bu nitelikte olabileceği kabul edilmektedir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 90). 

368
 Bolatoğlu, s. 33-36; Aşçıoğlu, Tazminat Davaları, s. 44; Eren, Borçlar, s. 699-700. 

369
 Eren, Borçlar, s. 699-700; Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 21 vd.; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 527. Örneğin, traktör, tarlada çalışırken, üçüncü bir kişiye zarar 

vermişse, karayolu veya karayolu sayılan yerde bulunmadığından, işleten, Karayolları Trafik Kanununa 

göre değil, Borçlar Kanunu hükümlerine göre sorumlu olur (Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, 

s. 173). Aksi yönde görüşler için ayrıca bkz. Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 28; 

Karahasan, Tazminat, s. 742-743; Çeliktaş, Demet; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda İşletenin 

Hukukî Sorumluluğu, İzmir 1987, s. 46; Adal, Erhan; Trafik Kazalarında Akit-Dışı Hukukî Sorumluluk, 

İstanbul 1963, s. 50. 
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kazalardan doğan zararlara ilişkin davaların adlî yargı yerinde görülmesi gerektiğine 

dair birbirinden farklı Yargıtay ve Danıştay kararları bulunmaktadır
370

. 

                                                           
370

 Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, sorumluluğunda olduğu iddia edilen bariyer sistemindeki gerekli 

bakım ve düzenlemeyi yapmaması sebebiyle üçüncü kişinin aracının zarar görmesinde davalı belediyenin 

hizmet kusurunun varlığı kabul edilmiştir bkz. 17. HD., 10.07.2014, 12617/11090: “Bir kamu hizmeti 

görmekle yükümlü davalı idare Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın 

10. maddesinde karayollarında mal ve can güvenliği yönünden gerekli işaretlemeleri yaparak önlemleri 

almak ve aldırma görevleri verilmiş bulunmaktadır. Belediyeler kamu tüzel kişileri olup, görmekle 

yükümlü bulundukları kamu hizmetleri sırasında verdikleri iddia olunan zararlardan dolayı 

sorumlulukları özel hukuk hükümlerine tâbi değildir. Kamu tüzel kişilerinin, yasalar tarafından 

kendilerine verilen görev ve yetkileri kullanırken oluşan zararlar niteliği itibariyle hizmet kusurundan 

kaynaklanmakta olup, bu zararların tazmini amacıyla anılan idarelere karşı hizmet kusurlarına 

dayanılarak İDARÎ Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi hükmü uyarınca, idarî yargı 

yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir.” (Karartek İçtihat Programı) Bir motorlu araç ile 

trenin çarpışmasının konu olduğu olayda, motorlu araçtaki hasar sebebiyle tren makinistlerinin 

alınabilecek önlemleri aldıklarından kusursuz bulundukları, ... plakalı araç sürücüsü ...'in hemzemin 

geçitte gerekli özeni gözetmeyerek ve trenlerin geçiş üstünlüğünü tanımayarak tedbirsiz ve dikkatsiz 

davrandığından asli ve %100 oranında kusurlu olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup, TCDD 

Genel Müdürlüğü'ne ve Mersin Valiliği'ne ise kazanın oluşumu açısından atfedilecek bir hizmet kusuru 

bulunmadığından motorlu araç sigortacısının davalı idareler aleyhine açtığı rücuen tazminat davasının 

reddine karar verilmiştir. Bkz. 10. D., 14.7.2009, 634/7650 (Karartek İçtihat Programı). Devlet 

Demiryolları İşletmesine ait trenin hemzemin geçitte, idarenin hizmet kusuru sebebiyle üçüncü şahıslara 

verdiği zarardan dolayı açılacak tazminat davasının çözüm yerinin adlî yargı olduğuna dair ayrıca bkz. 

HGK., 07.04.2010, 4-178/206: “… hususi hukuk hükümlerine tâbi ayrıca ticarî şekilde işletilen bu 

kuruluşun TTK 3. maddesinde sayılan tacirin haksız fiilinden kaynaklanan eyleminden doğan davalarının 

hizmet kusuru bulunduğundan bahisle İdarî Yargı yerinde görüleceğinin ileri sürülmesi mevcut yasal 

düzenleme ve eylemsel uygulama karşısında geçerli bir görüş olarak benimsenemez.… Kaldı ki 

uygulamada, kamu iktisadi teşebbüsü ve kamu iktisadi kuruluşu olmamakla birlikte Devlet, Vilayet, 

Belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve kuruluş kanunları uyarınca hususi hukuk 
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Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulama alanını tespit ederken, “karayolu” 

kavramının yanında “motorlu araç” kavramının da değerlendirilmesi uygun olur. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesine göre “araç”, karayolunda kullanılabilen 

motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli 

traktörlerin genel adıdır. Aynı maddede “taşıt kavramı” da, karayolunda insan, hayvan 

ve yük taşımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmakta ve bunlardan makine gücü ile 

yürütülenlerin “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlerin “motorsuz taşıt” 

olduğu ifade edilmektedir. Bu tanımlardan da yola çıkılarak öğretide motorlu araç, 

kendi itici gücü (makine gücü)
371

 ile karada hareket eden araç olarak 

tanımlanmaktadır
372

. Benzer şekilde bazı yazarlar da motorlu aracı, motor gücü ile 

yürütülen ve karayolunda kullanılabilen bir araç olarak tanımlamaktadır
373

. Motorlu 

                                                                                                                                                                          
hükümleri dairesinde yönetilen aslında kamu hizmeti yapan kuruluşların bulunduğu bir gerçektir. 

Bunlara örnek verirsek, 205 sayılı kanun uyarınca kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu, 2560 sayılı 

kuruluş kanuna tâbi İSKİ, ASKİ, İZSU. Son sayılan kuruluşlar tekel mahiyetinde kamu hizmeti verdikleri 

halde kuruluş yasaları uyarınca özel hukuk hükümlerine tâbi olduklarından, bu kuruluşların 3.şahıslara 

karşı vakî haksız eylemlerinden kaynaklanan davaların "Adlî Yargı" yerinde görüleceği 

benimsenmektedir.” (Karartek İçtihat Programı). 

371
 Aracı, kendi kendine hareket ettiren, yürüten itici gücün, makine (motor) gücü olması gerekir. Ancak, 

aracın mutlaka yakıcı güç (petrol) ile çalışan bir motora sahip olması şart değildir. Motor, petrolle 

çalışabileceği gibi, elektrikle, nükleer güçle de çalışabilir (Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 

171). 

372
 Eren, Borçlar, s. 698-699; Bolatoğlu, s. 37; Karahasan, Tazminat, s. 739; Nomer, Motorlu Araç 

İşletenin Sorumluluğu, s. 42; Antalya, s. 382 vd.; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 404. 

373
 Yılmaz, Hamdi, s. 29.  
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aracın, “hareket edebilme”, “makine gücüyle hareket edebilme” ve “kara parçası 

üzerinde hareket edebilme” unsurlarından oluştuğu kabul edilmektedir
374

. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun esinlendiği İsviçre Karayolları Trafik 

Kanunu ve Alman Karayolları Trafik Kanunu’nda motorlu araç tanımlanmıştır. İsviçre 

Karayolları Trafik Kanunu (SVG)
375

 m.7/ I’e göre, kendi gücüyle ve yeryüzünde bir 

raya bağlı olmadan hareket edebilen her araç, motorlu araçtır
376

. Alman Karayolları 

Trafik Kanunu (StVG)
377

 m.1’e göre, motorlu araç, makine gücüyle hareket eden ve 

fakat raya bağlanmamış kara taşıtıdır
378

. Buna karşılık, Karayolları Trafik 

Kanunumuzda doğrudan doğruya motorlu araca ilişkin bir tanım yapılmamış ve 

dolayısıyla “raya bağlı olmama” unsuruna da değinilmemiştir. Kanunumuzda, İsviçre 

ve Alman Trafik Kanunlarında olduğu gibi bir tanım yapılmamış olması ve “raya 

bağlılık” unsurundan söz edilmemiş olmasının, bilinçli bir düzenleme olduğu ve 

                                                           
374

 Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 42-45, Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 

170-171; Havutçu/Gökyayla, s. 22-23, Adal, s. 40-41; Bolatoğlu, s. 37; Çeliktaş, s. 34; Uyumaz, Alper; 

Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2012, s. 155-161. 

375
 Kanun metni için bkz., http://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19580266/index.html 

(Erişim Tarihi: 24.4.2015).  

376
 Adal, s. 41; Çeliktaş, s. 33; Gürsoy, İsviçre Hukuku, s. 11; Başaklar, Emin; İsviçre Karayolları 

Trafik Kanunundaki Hukukî Sorumluluğa İlişkin Bir İnceleme, Yargıtay Dergisi, C. 2, S. 1-4, 1976, s. 66; 

Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 42; Uyumaz, s. 153. 

377
 Kanun metni için bkz., http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stvg/gesamt.pdf (Erişim Tarihi: 

09.08.2017). Bu Kanun ile motorlu taşıt sahibi açısından gerçek bir tehlike sorumluluğunun öngörüldüğü, 

burada asıl olanın kişilerin ya da malların taşınması değil, motorlu taşıtın verdiği tehlike olduğuna dair 

bkz. Çekin, s. 18. 

378
 Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 42; Uyumaz, s. 153; İçel, Kayıhan/Yurtcan, Erdener; 

“Alman Karayolları Trafik Kanunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 35, S. 1-4, 

1969, s. 402. 
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böylece kanun koyucunun karayolu trafiğine giren raylı araçları Karayolları Trafik 

Kanunu kapsamına almayı amaçladığı yönündeki görüşe
379

 katılmaktayız. Bu görüşü 

paylaşan yazarlara göre, ray üzerinde hareket eden araçlar, karayolunda trafiğe girmekle 

karayolundan yararlananların tutum ve davranışlarını etkilemektedir
380

. Genel olarak, 

otomobil, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, otobüs, troleybüs
381

, çekici, 

motosiklet, lastik tekerlekli traktörler ve iş makinaları motorlu araç kapsamında 

değerlendirilir
382

. Bununla birlikte, aynı zamanda karayolunda ve havada veya 

karayolunda ve suda gidebilen araçların da motorlu araç sayıldığı
383

 ve bunların 

karayolunda veya karayolu sayılan yerlerde sebep olduğu zararların Karayolları Trafik 

Kanunu kapsamına girdiği kabul edilmektedir
384

. Kanaatimizce, hukukumuzdaki 

düzenlemeler ve öğretideki görüşler doğrultusunda, ray üzerinde hareket eden araçların, 

karayolu trafiğine girerek trafiği etkiledikleri sürece Karayolları Trafik Kanunu 

                                                           
379

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, 204. 

380
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 203. 

381
 İsviçre hukukunda zarar, işletilme halinde bulunan bir troleybüsün işletilmesinden doğmuşsa, işleten 

tehlike sorumluluğuna, işletilme halinde bulunmayan bir troleybüsün katıldığı kazadan doğan zararlardan, 

olağan sebep sorumluluğu veya kusur sorumluluğuna ve nihayet yardım çalışmalarından doğan 

zararlardan da hâkimin takdirine göre hakkaniyet düşüncesine dayanan sebep sorumluluğuna göre 

sorumlu olur. Ancak, İsviçre hukukunda troleybüsü işletenin sebep olduğu zarar, kaynağını elektrikte 

bulmuşsa, sorumluluk, Karayolları Trafik Kanununa göre değil, Elektrik İşletmeleri Hakkındaki Kanuna 

göre çözümlenir. Hukukumuzda da KTK. m. 3’e göre troleybüs otobüs sınıfında değerlendirilmektedir. 

Bu sebeple, troleybüs işleteni de, troleybüsün verdiği zararlardan KTK. m. 85'e göre sorumlu tutulur 

(Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 173). 

382
 Oğuzman/Öz, s. 198; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 90.  

383
 Oğuzman/Öz, s. 198-199; Yılmaz, Hamdi, s. 31. 

384
 Eren, Borçlar, s. 699; Bolatoğlu, s. 39; Oğuzman/Öz, s. 198-199; Nomer, Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu, s. 43. 
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kapsamında değerlendirilmeleri gerekir
385

. Bununla birlikte, Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesindeki açık düzenleme karşısında, 

trenin motorlu araç olarak kabul edilip edilmemesi önem taşımaksızın, hemzemin 

geçitte meydana gelen kazalarda tren işleteninin sorumluluğu açısından Karayolları 

Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Bununla birlikte, Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 3. maddesinde hemzemingeçit, karayolu ile demiryolunun aynı seviyede 

kesiştiği baiyerli veya bariyersiz geçit olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, 

karayolu üzerindeki rayları da bu tanım içine dâhil etmek mümkün olabilir. Böylece, 

karayolu üzerindeki raylarda işletilen, motorlu araçlar ile aynı karayolunu kullanan 

tramvaylar da Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrası kapsamında 

değerlendirilebilir. 

 

bb) Trenin Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Yeri 

 

Öğretide bir görüşe göre trenlerin, motorlu araç olmadığı kabul edilmektedir
386

. Bu 

                                                           
385

 Aynı yönde Aşçıoğlu, Tazminat Davaları, s. 45; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 91, 203 vd.;  

Oğuzman/Öz, s. 198; Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 543; Tramvaylar için aynı yöndeki görüş için 

bkz. Karahasan, Tazminat, s. 740. 

386
 Eren, Borçlar, s. 699; Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 171;  Kılıçoğlu, Borçlar, s. 405; 

Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 21-22; Bolatoğlu, s. 40-41; Karahasan, Tazminat, s. 

740. Havutçu/Gökyayla, s. 23, 24; Çeliktaş, s. 34; Uyumaz, s. 159.  Trenin, bir yayaya çarparak ya da 

devrilmek suretiyle verdiği zararlarda taşınır bir mal gibi değerlendirilmesi gerektiği ancak zarar, trenin 

civarında bulunan taşınmazlara trenden gelen gürültü, sarsıntı, koku, duman ya da kıvılcım sebebiyle 

verildiyse, bu durumda trenin toprağa sıkı skıya bağlı ve sabit bulunan hatların bir cüz’ü olması 
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doğrultuda bazı yazarlarca, trenlerin sebep olduğu kazalarda hemzemin geçitte ya da 

hemzemin geçit dışında meydana gelen kaza ayrımı yapılmaksızın, demiryolu işletenin 

hukukî sorumluluğu hakkında Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin değil, genel 

hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir
387

. Buna karşılık, bir diğer görüş, 

trenlerin motorlu araç olduğunu kabul etmektedir
388

. Kanaatimizce trenler karayolu 

(hemzemin geçit) üzerinde hareket ettikleri sürece, motorlu araç tanımında belirtilen 

karayolunda hareket koşulu trenler açısından da gerçekleşmektedir. Karayolu Trafik 

Kanunu’nun 3. maddesinde hemzemin geçit, bir başka deyişle demiryolu geçidi, 

karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli veya bariyersiz geçitler 

olarak tanımlanmaktadır
389

. Bu geçitler de karayolu sayılır. Bununla birlikte, araç 

trafiğine kapalı olan ve yayalar tarafından geçit olarak kullanılan bazı yerlerin de 

zamanla hemzemin geçit niteliği kazandığı kabul edilmektedir
390

. Karayolları Trafik 

Kanunu kapsamına giren hemzemin geçitlerde veya hemzemin geçit sayılan yerlerde 

Karayolları Trafik Kanunu’nun hükümleri uygulanmalıdır
391

. Nitekim bazı yazarlar, 

                                                                                                                                                                          
dolayısıyla taşınmaz olarak kabul edilebileceği yönündeki görüş için bkz. Akipek, Jale G.; Gayrimenkul 

Malîkinin Mesuliyetinin Hukukî Neticeleri, İstanbul 1955, s. 5-6. 

387
 Yılmaz, Hamdi, s. 33. 

388
 Aşçıoğlu, Tazminat Davaları, s. 45; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 91; Çelik, Karayoluyla Yolcu 

Taşıma, s. 543.  

389
 Ayrıca bkz. Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 3/b/24. 

390
 Bkz. Yargıtay kararları 4.HD., 18.06.1998, 2221/4984; 4.H.D., 03.07.2000, 5615/6478 (Çelik, 

Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 546); HGK., 07.04.2010, 4-178/206 “Yukarıda yapılan açıklamaların 

ışığında, demiryolu etrafındaki tel örgülerin açılması suretiyle yayalar tarafından fiilen yaya geçidi 

olarak kullanılan yerler de hemzemin geçit kabul edilmelidir.”  (Karartek İçtihat Programı). 

391
 Ayrıca bkz. HGK., 07.04.2010, 4-178/206: …olay yeri yayalarca kestirme yaya geçidi olarak 

kullanılan hemzemin geçit niteliğinde olup olay yerinin 2918 sayılı Kanun kapsamında olduğu 

anlaşılmaktadır. … Sonuç olarak, hukuka aykırı eylem 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası kapsamında 
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troleybüslerin de havaî elektrik tellerine bağımlı olarak hareket ettiklerini örnek vererek, 

ray unsuru üzerinde fazla durulmayarak, ray üzerinde seyreden bir başka araç olan 

tramvayları da diğer motorlu araçlar gibi Karayolları Trafik Kanunu’nun sorumluluk 

sistemi içine dâhil etmenin mümkün olduğunu belirtmektedir
392

. Bu görüş de dikkate 

alındığında raylar dışında hemzemin geçitte de ilerleyebilen trenleri, hemzemin geçitte 

bulundukları sürece Karayolları Trafik Kanunu kapsamına dahil etmek açısından bir 

sakınca bulunmamaktadır. Bu itibarla hemzemin geçitte meydana gelen kazalarda tren 

işletenin sorumluluğu Karayolları Trafik Kanunu’nun sorumluluk sistemi içinde 

değerlendirilmelidir. Aksi halde hemzemin geçitte bir otomobil ile trenin çarpışması 

sonucunda meydana gelen zararlardan sorumluluğun belirlenmesinde, hemzemin geçitte 

tren işletenin sorumluluğu genel hüküm niteliğindeki tehlike sorumluluğuna, otomobil 

işletenin sorumluluğu ise Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki tehlike 

sorumluluğuna tâbi tutulur ki, bünyesinde taşıdığı tipik tehlike sebebiyle otomobile 

kıyasla daha ağır zararlara sebebiyet verebilen trenin işleteni lehine bir ayrıcalık 

tanınmış olur. Bununla birlikte, bu görüşün Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. 

maddesindeki değişiklikten önce önem arz ettiğini ancak Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde yer verilen “Hemzemin 

geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.” açık 

hükmünden sonra bu yöndeki tartışmaların ve aksi görüşlerin dayanağının kalmadığını 

da söylemek gerekir.  

6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

                                                                                                                                                                          
yer alan karayolu üzerinde meydana gelmiş olup TCDD Yolları İşletmesine ait trenin hemzemin geçitte 

üçüncü şahıslara verdiği zarardan dolayı açılacak tazminat davasının çözüm yeri Adlî Yargıdır.” 

(Karartek İçtihat Programı). 

392
 Eren, Borçlar, s. 700. 
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Kanun’un
393

 14. maddesiyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinde değişiklik 

yapılmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinin 2. fıkrası önceki metinde 

de bulunmakla birlikte, başlığı “görevli ve yetkili mahkeme” şeklinde değiştirilerek 

maddeye birinci fıkra ilave edilmiştir
394

. Maddenin 1. fıkrasında yer alan, “İşleteni veya 

sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara 

ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları
395

 adlî yargıda görülür. 

                                                           
393

 RG., 19.01.2011, S. 27820. 

394
 “Görevli ve Yetkili Mahkeme”:  

Madde 110- “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği 

zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adlî yargıda görülür. Zarar 

görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana 

gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.  

Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin 

veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi 

kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.” 

395
  Uyuşmazlık Mahkemesi’nin,110. maddede yapılan değişiklikle getirilen “bu Kanundan doğan 

sorumluluk davaları” ifadesini çok geniş yorumlayarak, hem idarenin işleten sıfatıyla sorumluluğunu ve 

hem de Kanunda kamu kurumlarına görev olarak verilen her türlü yükümlülüğün ihlâlini (aslında hizmet 

kusuru olduğu için idarî yargıda bakılması gereken olayları da) adlî yargı içerisinde değerlendirdiğine dair 

ayrıntılı bilgi için bkz. Petek, Kamu Tüzel Kişileri, s. 3308. Ayrıca bkz. UYM, 11.11.2013, 1562/1725; 

UYM, 30.12.2013, 1658/1871; UYM, 30.12.2013, 1770/1981; UYM, 3.3.2014, 265/300; UYM, 3.3.2014, 

277/310 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Kamu tüzel kişilerinin işleten sıfatına sahip olmaları durumunda 

açılacak tazminat davalarının adlî yargıda görülmesinde bir sakınca olmadığı, ancak Karayolları Trafik 

Kanunu’ndan kaynaklanan diğer görevlerin ihlâli durumunda hizmet kusuruna dayalı olarak açılacak 

davaların ise idarî yargıya tâbi olması gerektiği ve Karayolları Trafik Kanunu 110. maddesinde bu 

konunun netleşmesi doğrultusunda kanun değişikliğine gidilmesinin yerinde olacağına dair bkz. Petek, 

Kamu Tüzel Kişileri, s. 3325, 3342. Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinin anlamı ile ilgili 

ayrıntılı bilgi için bkz. Petek, Kamu Tüzel Kişileri, s. 3310 vd. Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. 

maddesi açısından Kanunun sözünden çıkan anlam ile özünden çıkan anlam bağdaşmadığından, ortada bir 
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Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. 

Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri 

uygulanır.” hükmüne göre hemzemin geçitte bir zarara sebep olan tren işleteni 

açısından da Karayolları Trafik Kanunu uygulama alanı bulmalıdır
396

. Bu itibarla, 

Devlet Demiryolları işletmesine ait trenlerin hemzemin geçitlerde üçüncü kişilere 

verdikleri zararlardan kamu iktisadî kuruluşu olan Devlet Demiryollarının işleten olarak 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu tutulmasının mümkün olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

                                                                                                                                                                          
kanun boşluğu bulunduğuna dair bkz. Petek, Kamu Tüzel Kişileri, s. 3323, 3342. Kamu hizmeti 

niteliğindeki karayollarının yapımı ve bakımı gibi faaliyetlerin (Örn. Karayolları Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri için bkz. KTK. m. 7; Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu 

olduğu yollara ilişkin hükümler için bkz. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun (RG., 13.07.2010, S. 27640) m. 4; Belediye Trafik Birimlerinin görev ve 

yetkileri için bkz. KTK. m. 10) yol açtığı zararların tazminine ilişkin davaların hizmet kusuru sebebiyle 

idarî yargıya tâbi olduğuna ve bu tür davaların adlî yargıda görülmesini haklı kılacak bir gerekliliğin de 

bulunmadığına dair bkz. Petek, Kamu Tüzel Kişileri, s.3322. Devlet Demiryollarının yükümlülüğüne 

ilişkin ayrıca bkz. TCDD Ana Statüsü’nün 21. maddesi:“Demiryolunun karayolu, köy yolu ve benzeri yol 

ile gerçekleşen kesişmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu araçlarının geçiş üstünlüğü vardır. 

Bu kesişmelerde, yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş alt veya üst geçit yapmak ve diğer 

emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.”  

396
 Ancak, 2918 Sayılı Kanun’un 110. maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.01.2011 

tarihinden önce açılmış bulunan davalar bakımından, söz konusu yargı yeri ile ilgili değişiklikler 

uygulanmaz. Keza, 6099 Sayılı Kanun’un 15. maddesiyle de, Karayolları Trafik Kanunu’na “Bu 

Kanunun 110. maddesinin 1. fıkrasının göreve ilişkin hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî 

yargıda ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılmış bulunan davalara uygulanmaz” ifadelerinin yer 

aldığı geçici 21. madde eklenmiştir. 
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cc) Tramvayın Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Yeri 

 

Ray üzerinde hareket eden tramvayın da motorlu araç olup olmadığı ve Karayolları 

Trafik Kanunu kapsamına girip girmediği öğretide tartışmalıdır. Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 3. maddesinde tramvay, genellikle yerleşim birimleri içinde insan 

taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket 

gücünü dışarıdan sağlayan taşıt olarak tanımlanmaktadır
397

. Öğretide bazı yazarlarca, 

ray üzerinde hareket edebilmesi, karayolunda tekerlekleri ray üzerinde hareket eder 

şekilde kullanılması sebebiyle tramvayın motorlu araç sayılamayacağı görüşü 

paylaşılmaktadır
398

. Bu görüşe göre, aracın karayolu trafiğine katılmasının motorlu araç 

sayılması yönünde bir ölçü olamayacağı, tramvayın karıştığı kazalardan doğan 

sorumluluğun Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değil, Türk Borçlar Kanunu’nun 

71. maddesi uyarınca tehlike sorumluluğu kapsamında olduğu kabul edilmektedir
399

. 

Buna karşılık, çoğunlukta olan diğer görüşe göre ise, karayolu trafiğine katılması 

                                                           
397

 Ayrıca bkz. Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 3/c/13. 

398
 Yılmaz, Hamdi, s. 32; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 405; Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 

22; Havutçu/Gökyayla, s. 23, 24. 

399
 Yılmaz, Hamdi, s. 32. Bu görüşü paylaşan yazarlar, Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen 

sorumluluğun, kusursuz sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğunun özel kanun ile düzenlenmiş 

hâli olduğuna, eski Borçlar Kanunu döneminde ise genel bir tehlike sorumluluğu düzenlemesinin de 

bulunmadığına dayanmaktadırlar. Yazarlarca, kusursuz sorumluluk, kusur sorumluluğu karşısında istisna 

olarak kabul edilirse, tehlike sorumluluğunun kapsamının kıyas ile genişletilemeyeceği; bu sebeple, 

hakkında özel düzenleme bulunmayan demiryolu aracı işletenin hukukî sorumluluğuna, bir tehlike 

sorumluluğu olan Karayolları Trafik Kanununun ilgili düzenlemelerinin kıyas yoluyla uygulanamayacağı 

kabul edilmektedir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 405; Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 22; 

Havutçu/Gökyayla, s. 23, 24). 
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sebebiyle tramvayın da motorlu araç sayılması gerektiği
400

 ve Karayolları Trafik 

Kanunu’nun uygulama alanına dâhil olduğu kabul edilmektedir
401

. Bununla birlikte, 

                                                           
400

 Hareket gücünü dışarıdan sağladığı ve tekerleklerinin, karayolu üzerine döşenmiş raylar üzerinde 

hareket ettiği göz önünde tutulduğunda tramvayın Karayolları Trafik Kanunu’nun kapsamına girmemesi 

gerektiği; ancak, rayların karayolu üzerine döşenmiş olduğu dikkate alındığında, motorlu aracın karayolu 

unsurunun böylece gerçekleşmiş olduğunun kabul edilebileceğine dair bkz. Eren, Borçlar, s. 700; Eren, 

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 173. Bu durumun diğer araçlarla birlikte karayolunu kullanan 

tramvay çeşidi (Örn. Eskişehir tramvay hattı) için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Zira İstanbul’da da 

karayolunu kullanan nostaljik tramvayın yanında, karayolundan bariyerlerle ayrılmış olan başka bir 

tramvay sistemi de bulunmaktadır. 

401
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan,  s. 239, dn. 100; Eren, Borçlar, s. 700; Aşçıoğlu, Tazminat 

Davaları, s. 45; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 91; Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 42; 

Oğuzman/Öz, s. 198; Karahasan, Tazminat, s. 740; Bolatoğlu, s. 40, 41; Çeliktaş, s. 34; Adal, s. 41; 

Uyumaz, s. 159, 160. Boydak, Alptekin Burak; “Karayolları Trafik Kanunu Kaynaklı Kusursuz 

Sorumluluk”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 5, S. 17, 2014, s. 312. Troleybüslerin de havaî 

elektrik tellerine bağımlı olarak hareket ettikleri göz önüne alındığında, ray unsuru üzerinde fazla 

durulmayarak, tramvayları da motorlu araçlar gibi Karayolları Trafik Kanunu’nun sorumluluk sistemi 

içine dâhil etmenin mümkün olduğu yönünde bkz. Eren, Borçlar, s. 700; Eren, Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu, s. 173-174. Tren veya tramvaylara ilişkin özel bir kanunî düzenleme olmaması da bu 

görüşü paylaşanların ileri sürdükleri gerekçelerden biridir. Motorlu araç işletilmesinden doğan 

sorumluluk bir tehlike sorumluluğu iken, en az onun kadar tehlikeli olan tramvayın işletilmesinden doğan 

sorumluluğu genel hükümler kapsamında kusur ya da olağan kusursuz sorumluluğa bağlı tutmanın çağdaş 

eğilimlere uygun düşmeyeceği yönündeki görüş için bkz. Eren, Borçlar, s. 700; Nomer, Motorlu Araç 

İşletenin Sorumluluğu, s. 42; Bolatoğlu, s. 41. 01.07.2012 tarihinden itibaren Türk Borçlar Kanunu’nun 

71. maddesinin varlığı bu görüşü bertaraf etmiştir. Ancak gerek Karayolları Trafik Kanunu’na gerekse 

Türk Borçlar Kanunu’na tâbi olan sorumluluk sebebi tehlike sorumluluğu olsa da; kanun farklılığı 

sebebiyle TBK’da farazî işleten-gerçek işleten ayrımının olmaması ya da sorumluluktan kurtulma 

şartlarının TBK ve KTK açısından farklılık arz etmesi gibi bazı uyumsuzlukların olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. 



112 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesinde, “Genel bütçeye dâhil dairelerle katma 

bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve 

kamu kuruluşlarına ait
402

 motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu 

Kanunun işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü yer 

almaktadır. Belediyelerin sorumluluğunda olan karayolunda seyreden tramvayların 

üçüncü kişilere verdikleri zararlarda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesine 

göre belediyelerin de işleten sıfatıyla Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu 

tutulacağı söylenebilir
403

. Bununla birlikte, mevcut düzenlemelerde tramvaya ilişkin bir 

hüküm yer almasa da; motorlu araçlarla birlikte karayolu üzerindeki raylarda hareket 

eden tramvayın hareket yolunun da bir çeşit hemzemingeçit olduğu düşünülürse, 

hemzemin geçitte treni Karayolları Trafik Kanunun’da kabul eden kanun koyucu, 

tramvayı da kıyas yoluyla, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirebilir. Bu 

itibarla kanaatimizce, hemzemin geçitlerde trenlerin ya da karayolu üzerindeki raylarda 

seyreden tramvayların bir kazaya sebebiyet vermesi durumunda, demiryolu işleteni 

hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Tüm bunların yanında, işletenlerin sorumluluklarının tespitine ilişkin karışıklıkların 

veya görüş ayrılıklarının giderilmesi ve hukukî uyuşmazlıkların âdil bir şekilde çözüme 

kavuşturulması için, İsviçre, Almanya ve Avusturya Hukuklarında olduğu gibi Türk 

                                                           
402

 Hükmün, yapılacak bir kanun değişikliğiyle, sadece mülkiyeti değil, Kanunun işleten sıfatını kabul 

ettiği diğer durumları da kapsayacak şekilde değiştirilmesinin yerinde olacağına dair bkz. Petek, Kamu 

Tüzel Kişileri, s. 3325-3326. 

403
 Aynı yönde Uyuşmazlık Mahkemesi, 16.06.2003, 48/52: “Belediyeye ait tramvayın, trafik kural ve 

gereklerine tâbi olarak karayolunda seyir halinde iken neden olduğu zararların tazmini istemiyle açılan 

davanın, işletenin hukukî sorumluluğu çerçevesinde özel hukuk hükümlerine göre adlî yargı yerinde 

çözümlenmesinin gerektiği kuşkusuzdur.” (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 
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Hukukunda da demiryolu araçlarının işletilmesinden doğan sorumluluğun özel bir 

kanun ile düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

b) Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Sorumluluk Sebepleri 

 

aa) Tehlike Sorumluluğu 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nda ilke olarak tehlike esasına dayanan kusursuz 

sorumluluk kabul edilmektedir
404

. Motorlu taşıt araçlarında tipik tehlikenin, araçların 

kullandığı yüksek enerjiden doğan güç ile hareketteki hızlılığın trafikteki yoğunlukla 

birleşmesi halinde kaza meydana getirmeye oldukça elverişli olmasından doğduğu 

belirtilmektedir
405

. Burada tehlike sorumluluğunun, motorlu aracın işletilmesi 

kavramına bağlanmış olduğundan işletme sorumluluğu olarak adlandırıldığı da 

görülmektedir
406

. Motorlu aracın her yerde işletme tehlikesi yaratâbileceği 

düşüncesinden hareket eden yazarlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 2. maddesinin 2. 

fıkrası dışında kalan yerlerde genel kuralların uygulanmasını tehlike sorumluluğunun 

amacına aykırı görmekte ve eleştirmektedirler
407

. Tehlike sorumluluğunun düzenlendiği 

                                                           
404

 Eren, Borçlar, s. 691; Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 159 vd.; Tandoğan, Kusura 

Dayanmayan, s. 207-221; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 523; Yılmaz, Hamdi, s. 5. 

405
 Tiftik, Tehlike, s. 33. 

406
 Eren, Borçlar, s. 691; Yılmaz, Hamdi, s. 15. İsviçre’de demiryolu, teleferik, troleybüs, atom enerjisi 

ile çalışan kuruluş, elektrik kuruluşu işletenlerin sorumluluğunun da birer işletme sorumluluğu olarak 

düzenlendiğine dair bkz. Yılmaz, Hamdi, s. 15, dn. 72. 

407
 Bolatoğlu, s. 36; Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 40; Kılıçoğlu, Motorlu Araç 

İşletenin Sorumluluğu, s. 28-29.; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 410-411. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki 

hükümlerin sınırlama olmadan her yerde uygulanabilmesinin, ancak KTK. m. 2/2’nin yerine, “Bu Kanun 
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Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasında, “Bir motorlu aracın 

işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara 

uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı 

altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın 

işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen 

sorumlu olurlar.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında işletenin sorumlu 

tutulması için, zarara demiryolu aracının karayolunda veya hemzemin geçitte iken 

işletilmesinin sebep olması gerekir. Bununla birlikte, demiryolu aracının işletilmesi ile 

ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekir
408

. İşletenin ve 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusurlu olmaması, araçta bir bozukluğun 

bulunmaması, tüm önlemlerin alınmış olması ya da kazanın beklenmeyen (umulmayan) 

bir olaydan kaynaklanması sorumluluğun doğmasını engellemez
409

.  

Hemzemin geçitlerde ve zamanla hemzemin geçit niteliğini alan yerlerde tren ile 

motorlu araçların çarpışması veya trenin bir yayaya çarpması halinde, Devlet 

Demiryolları İşleteninin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu tutulduğu 

Yargıtay kararları bulunmaktadır
410

. Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesindeki 

değişiklikten önce, Demiryolu araçlarının karayolu trafiğine karışarak özel bir “işletme 

tehlikesi” yaratmış olduğu, bu sebeple Devlet Demiryollarının sorumluluğunun 

                                                                                                                                                                          
motorlu araçların neden olduğu zararlardan dolayı hukukî sorumluluğu ve sigortayı düzenler.” 

hükmünün getirilmesi ile mümkün olabileceğine dair bkz. Yılmaz, Hamdi, s. 27-28. 

408
 Yılmaz, Hamdi, s. 5, 18. 

409
 Yılmaz, Hamdi, s. 18. 

410
 Bkz. HGK., 09.02.2000, 4-59/72 (Kazancı İçtihat Programı); 4. HD., 24.04.2003, 2002/14764, 

2003/5288; 4. HD., 20.10.2003, 6438/11935 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). HGK., 07.04.2010, 4-

178/206; 17. HD., 22.10.2015, 9587/11117 (Karartek İçtihat Programı). Benzer şekilde bkz. Uyuşmazlık 

Mahkemesi Hukuk Bölümü, 01.07.2013, 1099/1248 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı).   
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Karayolları Trafik Kanunu’nda “ağırlaştırılmış objektif sorumluluk” olarak kabul edilen 

tehlike sorumluluğuna dayandırılması gerektiği belirtilen Yargıtay kararları da 

bulunmaktadır
411

. Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesindeki değişiklikten 

sonra gerçekleşen kazaların konu olduğu kararlarda da Devlet Demiryollarının, tüm 

koşullar gerçekleştiği takdirde Kanun’un 85. ve 110. maddeleri kapsamında işleten 

sıfatıyla sorumlu tutulduğu görülmektedir
412

. Kanaatimizce işleten sıfatına sahip Devlet 

Demiryollarının, hemzemin geçitlerde üçüncü kişilerin zararlarına ilişkin açılan 

tazminat davalarından dolayı, tüm şartlar gerçekleştiği takdirde, Karayolları Trafik 

Kanunu’nda yer alan tehlike sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulması 

yerindedir. Bununla birlikte, sadece Devlet Demiryolları değil; diğer kamu tüzel kişileri 

veya özel hukuk tüzel kişileri veya gelecekte gerçek kişiler de işleten veya işletme 

sahibi sıfatıyla karayolunda demiryolu aracı işletebilirler. Böyle bir durumda, sebebiyet 

verdikleri üçüncü kişilerin zararlarına ilişkin olarak haklarında açılan tazminat 

davalarında, Karayolları Trafik Kanunu’nun tehlike sorumluluğu hükümleri kapsamında 

sorumlu tutulmaları mümkündür.  

 

 

                                                           
411

 4.HD., 15.12.1987, 7632/9205; HGK., 13.02.1991, 1990/619, 1991/70 (Çelik, Karayoluyla Yolcu 

Taşıma, s. 545); Bkz. 4. HD., 29.04.2003, 2002/12976, 2003/5547: “…davalı TCDD Genel 

Müdürlüğü’nün kendisine ait tesisi işletmede gereken özeni göstermediği sabittir. Davalı Devlet 

Demiryollarının sorumluluğu kusura dayanmayan objektif bir sorumluluktur. Hemzemin geçit nedeniyle 

karayolu trafiğine karışarak özel bir işletme tehlikesi yaratmıştır. O halde, yaratılan işletme tehlikesi 

nedeniyle zararlı sonucu önleyecek teknik önlemleri almak öncelikle işleten Devlet Demiryollarına 

aittir.” (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

412
 17. HD., 22.10.2015, 9587/11117 (Karartek İçtihat Programı). Benzer şekilde bkz. Uyuşmazlık 

Mahkemesi Hukuk Bölümü, 01.07.2013, 1099/1248 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı).   
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bb) Kusur Sorumluluğu ve Olağan Sebep Sorumluluğu 

 

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından işletenin 

sorumluluğu, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 3. fıkrasında hüküm altına 

alınmıştır. Buna göre, işletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik 

kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın 

oluşumunda işletene veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun 

varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi 

gerekmektedir
413

. Burada işletenin kusuru
414

 varsa kusur sorumluluğu; işleten, 

eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru
415

 ya da araçtaki bozukluk
416

 sebebiyle 

sorumlu ise, olağan sebep sorumluluğu (kusursuz sorumluluk) söz konusu olur
417

.  

                                                           
413

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 142 vd. Trafik kazası niteliğinde olmayan, örneğin aracın garajda 

bulunduğu sırada onarımı veya lastiğinin değiştirilmesi sırasında meydana gelen zararların, araçtan inme 

veya araca binme sırasında sıkışma veya düşme sonucu uğranılan zararların KTK. m. 85/3 kapsamına 

girmeyeceği kabul edilmektedir. Ancak, yol kenarında duran bir araçtan inerken üçüncü bir kişi ile 

çarpışma sonucu meydana gelen zararların bu hüküm kapsamında değerlendirileceğine dair bkz. Eren, 

Borçlar, s. 718-719. 

414
 Burada kusur, objektif kusur teorisine göre değerlendirilir. İşletenin, çevresindeki makul ve dürüst 

işleten tipinin davranışından sapan her davranışı kusur olarak kabul edilir (Eren, Borçlar, s. 719-720). 

415
 Burada da kusur, objektif kusur teorisine göre değerlendirilir. İşletenin veya eylemlerinden sorumlu 

olduğu kişilerin ayırt etme gücünden yoksun oldukları takdirde de TBK. m. 65 gereği sorumlu 

tutulmalarının mümkün olduğuna dair bkz. (Eren, Borçlar, s. 720). 

416
 Motorlu aracın, işletme ve trafik güvenliği açısından tekniğin ulaştığı güncel imkânlara göre 

üretilmemiş veya elverişli malzemeden yapılmamış, gerekli tarzda donatılmamış ya da bakılmamış olması 

halinde, araçta bir bozukluk olduğu kabul edilmektedir (Bolatoğlu, s. 179; Eren, Borçlar, s. 720). 

417
 Yılmaz, Hamdi, s. 7; Eren, Borçlar, s. 719-720; Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 162; 

Oğuzman/Öz, s. 214. Alman ve Avusturya hukukları, İsviçre/Türk hukukundan farklı olarak işleteni, 
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İşletilme durumunda olmayan araçlara park edilmiş ya da yolda durdurulmuş araçlar 

örnek verilmektedir
418

. Bir trenin hemzemin geçitte durduğu ya da tramvayın 

karayolunda durduğu esnada (motor çalışmıyor, ışıkları yanmıyorsa) diğer şartlar da 

gerçekleştiği takdirde işletenin bu hüküm kapsamında sorumlu olacağı söylenebilse de, 

işletilme halinde olmayan bir tren ya da tramvayın karayolunda bir trafik kazasına 

sebebiyet vermesinin günlük hayatta sık karşılaşılan bir durum olmadığı 

düşünülmektedir. Nitekim bir aracın trafik akımı içinde zorunlu olarak durması
419

, fren 

düzeninin sağlıklı çalışmaması sebebiyle kendiliğinden devinime geçmesi
420

 gibi 

durumlarda, aracın işletilme halinde olduğu kabul edilmektedir. Bu durumlar bir 

tramvay veya tren için de kabul edilebilir. Bu sebeple çalışmamızda, demiryolu işletenin 

akit dışı sorumluluğunun Karayolları Trafik Kanunu açısından şartları, Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası kapsamında incelenmiştir. 

Bunların dışında işletenin kazaya yardım edenlere karşı sorumluluğu da Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 4. fıkrasında yer verilen, “İşleten ve araç işleticisi 

teşebbüs sahibi, hâkimin takdirine göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra 

                                                                                                                                                                          
aracın işletilme halinde olup olmaması önem taşımaksızın meydana gelen kazadan doğan zarardan tehlike 

esasına göre sorumlu tutmuştur. Zarar göreni koruma yönünden Alman ve Avusturya hukukunda 

öngörülen sistemin daha isabetli olduğu yönündeki görüş için bkz. Eren, Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu, s.199. 

418
 Eren, Borçlar, s. 718, 719; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 84. 

419
 Tandoğan, Haluk; İsviçre Hukukunda Motorlu Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğunun Niteliği, 

Şartları, Birden Fazla İşletenin Sorumluluğu ve Türk Hukuku İçin Öneriler 5. Ticaret ve Banka Hukuku 

Haftası 25-28 Nisan 1973 Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1975, s. 206; Eren, Borçlar, s. 716. 

420
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 241; Eren, Borçlar, s. 716. 
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yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da
421

 

sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu 

kılınabilmesi için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya 

kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması 

gerekir.”hükmü ile düzenlenmektedir. Hükme göre, araç işletici teşebbüs sahibinin 

belirtilen şartlarla sınırlı sorumluluğu söz konusu iken, işletenin sorumluluğu sınırsız ve 

şartsız bir kusursuz sorumluluktur
422

. Burada, işletenin hakkaniyete dayalı objektif 

sorumluluğu söz konusudur
423

. Başka bir deyişle, işletenin bu sorumluluğu diğer 

objektif sorumluluk halleri gibi kesin nitelikte olmayıp
424

; hâkimin takdirindedir
425

. 

Hâkim, işleteni hakkaniyet gerektiriyorsa zararın tamamından ya da bir kısmından 

sorumlu tutâbilir ya da hiçbir şekilde zarardan sorumlu tutmayabilir
426

. Bu itibarla, 

hemzemin geçitte trenin ya da karayolunda tramvayın katılmış olduğu bir trafik 

kazasından sonra yardım çalışmalarına katılan üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan 

işletenler sorumlu tutulabilir. 

                                                           
421

 Yaralıları demiryolu aracından çıkarırken beli sakatlanmışsa, hastaneye taşırken trafik kazası 

geçirmişse veya yanan bir demiryolu aracını söndürmeye çalışırken elbiseleri yanmışsa, böyle durumlarda 

ortaya çıkan zararlar bu kapsamda değerlendirilmelidir (Eren, Borçlar, s. 722-721). 

422
 Oğuzman/Öz, s. 217; Bolatoğlu, s. 181. Burada vekâletsiz iş görmenin özel bir şeklinde işi görülenin 

yükümlülüğünün bulunduğuna dair bkz. Eren, Borçlar, s. 722. KTK. m. 85/f.4’ün TBK. m. 529 göz 

önüne alınarak yardım edenin uğradığı zararlar yanında, işleten yararına yaptığı giderler ve girdiği 

borçları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağı belirtilmektedir. Örneğin 

kazadan sonra ilk müdâhaleyi yapan yoldan geçen bir doktora uygun bir ücret verilmesi gerekir (Eren, 

Borçlar, s. 722). 

423
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 146; Eren, Borçlar, s. 693, 723. 

424
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 146. 

425
 Eren, Borçlar, s. 723. 

426
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 146-147. 
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II. DEMİRYOLU İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 

 

A. TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN (TBK. M. 71 KAPSAMINDA)   

    

Demiryolu işletenin Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında sorumlu 

tutulabilmesi için demiryolu işletmesinin faaliyeti sebebiyle bir zarar doğmuş olması 

gerekir. Demiryolu aracının işletilmesi de, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak 

kabul ettiğimiz demiryolu işletmesinin bir faaliyetidir. Çalışmamızın bu bölümünde, bir 

demiryolu aracının karayolu dışında sebep olduğu kaza
427

 sebebiyle işletenin 71. madde 

kapsamında sorumluluğunun şartları incelenmiştir. Kaza, karayolu sayılan yerlerde 

değil de, demiryolu araçlarının geçtiği raylar ve buna bağlı tesisler çevresinde 

gerçekleşmişse ve kamu tüzel kişileri açısından üçüncü kişilerin şahısvarlığı zararları 

açısından ve diğer işletenler için üçüncü kişilerin tüm zararları açısından, demiryolu 

işleteni hakkında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğünden itibaren 

meydana gelen kazalarda Türk Borçlar Kanunu’nun 71. madde hükmünün uygulanması 

mümkündür. Demiryolu işletenin, Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında 

sorumlu tutulabilmesi için, demiryolu aracının kendisine ayrılmış özel ray yolunda, 

başka bir deyişle karayolu dışında işletilmesi sırasında üçüncü kişilerin zarar görmüş 

olmaları ve üçüncü kişilerin zararı ile demiryolu aracının işletilmesi arasında uygun 

nedensellik bağının varlığı gerekir. 

 

 

                                                           
427

 Demiryolu Emniyet Direktifine göre kayıtlara geçen demiryolu kazaları, hemzemin geçitlerde 

çarpışma, trenlerin çarpışması, trenin raydan çıkması (derayman), trenden düşme veya kapıya sıkışma, 

trenin şahsa çarpması ve yangın olarak sınıflandırılmaktadır (Bkz. Bacacı, s 41-46). 
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   1) Demiryolu Aracının İşletilmesi 

 

   Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesinin 1. fıkrasına göre, önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve 

varsa işleten sorumludur. Hükmün 2. fıkrasında da “önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmeye” açıklık getirilmiştir. Buna göre, bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyetinde 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir 

kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletme olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu hüküm gereği, bünyesinde kendine 

özgü bir tehlike barındıran veya büyük zararlar doğurmaya elverişli motorlu araçlar, 

uçaklar, demiryolu araçları, nükleer santraller ve barajlar bu kapsamda 

değerlendirilmelidir. Örneğin bir metro işletmesinde tehlikeye sebep olan kaynaklar 

arasında, aracın gövdesi, kapıları, frenleri, araç altı ekipmanı, yolcu kabini, güç kaynağı, 

hat yolu, tünel, tren kumandası, güvenlik ve istasyon kontrolünü sağlayan sabit tesisler, 

istasyon ışıklandırması ve işaretler sayılmaktadır
428

. Bu durumda önemli ölçüde tehlike 

arz eden demiryolu işletmesine ait aracı işletenin sorumluluğu da tehlike sorumluluğu 

olmalıdır. İşletenin tehlike sorumluluğunun doğması öncelikle, demiryolu aracının 

işletilmesine
429

 bağlıdır. Genel tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin sadece varlığı yeterli olmayıp, bu nitelikteki bir 

işletmenin aynı zamanda faal olması ve anılan faaliyet dolayısıyla bir zarar meydana 

                                                           
428

 Asiloğulları, s. 56. 

429
 Buna karşılık, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 134. maddesine göre, işletenin tehlike sorumluluğu 

kapsamında sorumlu tutulması için sivil hava aracının varlığı ve üçüncü şahsa verilen zarar ile sivil hava 

aracı arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Başka bir deyişle, zararın aracın işletilmesi 

halinde (havada) veya yerde verilmiş olması sorumluluk bakımından önem arz etmez (İşgüzar, s. 35, 61). 
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gelmiş olması gerekir
430

. Başka bir deyişle, her şeyden önce tehlike sorumluluğunun 

doğması, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin varlığına ve karakteristik 

rizikonun gerçekleşmesine bağlıdır
431

. Demiryolu aracının işletilmesi sırasında 

yolcuların ve üçüncü şahısların güvenliğini tehdit eden durumlar, insanların, teknik 

arızaların veya doğal olayların sebep olduğu tehlikeler ve yangın
432

 olarak 

belirtilmektedir
433

. Teknik arızalar, elektrik enerjisi arızası
434

, tren kumanda 

sistemindeki arıza, kapı kilitleme sistemlerinin arızalanması, fren sisteminin 

arızalanması
435

 olarak sınıflandırılmaktadır
436

. İnsanlardan kaynaklanan tehlikeler, 

bomba tehdidi, tren hareketi sırasında yolcu hatası, tren sürücüsünün dikkatsizliği, 

trenden düşen yolcu, trenden yabancı madde atılması olarak sınıflandırılmaktadır
437

. 

Tehlikelere sebep olan doğal olaylar da, deprem, kar veya buz olarak 

gösterilmektedir
438

. Uzmanlar tarafından belirtilen ve meydana gelmesi muhtemel bu 

                                                           
430

 Akkurt, Tehlike Sorumluluğu, s. 43. 

431
 Uyumaz/Tokat, s. 987-995. 

432
 Metro tünellerinde genel olarak yangın algılama sistemi bulunmaz. Yangın ancak sürücü tarafından 

veya yolcuların ikazı ile belirlenir. Sürücü tespit yaparak işletme merkezine durumu bildirir ve olay acil 

durum ilânı yapılarak tüm personele duyurulur (Asiloğulları, s. 57). İzmir’de, Menemen-Soma seferini 

yapan yolcu treninin lokomotifinde yakıttan çıktığı düşünülen yangın nedeniyle faciadan dönüldüğüne 

dair bkz. http://www.milliyet.com.tr/yolcu-dolu-tren-alev-aldi-faciadan-donuldu-izmir-yerelhaber-

1481491/ (Erişim Tarihi: 24.07.2016) 

433
 Asiloğulları, s. 52. 

434
 İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için, tüm yolcu istasyonlarının ve işletme merkezinin kesintisiz 

güç kaynağı sistemi ile donatılması önerilmektedir (Asiloğulları, s. 55). 

435
 Fren arızası en önemli tehlikeyi oluşturmaktadır (Asiloğulları, s. 55). 

436
 Asiloğulları, s. 53 vd. 

437
 Asiloğulları, s. 55. 

438
 Asiloğulları, s. 56. 



122 

 

durumlar da göz önüne alındığında, bir demiryolu işletmesi bu işlerde uzman bir kişiden 

beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya 

elverişlidir; bu sebeple önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmedir. İşletenin veya 

yardımcılarının tehlikeli ve zarar verici durumların meydana gelmesinde bir 

kusurlarının bulunması sorumluluğun doğması için gerekli değildir. Demiryolu aracının 

hukuka uygun şekilde, gerekli izinler alınarak işletilmesi halinde dahi bir zarar 

doğmuşsa, üçüncü kişiler işleten aleyhine bir tazminat davası açarak Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesinin 4. fıkrası gereğince zararlarının uygun bir bedelle 

denkleştirilmesini talep edebilirler. Demiryolu aracını işletenin veya işletme sahibinin 

zarar veren faaliyeti aynı zamanda hukuka aykırı ise, işleten ve işletme sahibi, üçüncü 

kişilerin tüm zararlarına katlanmak durumunda kalabilirler. 

 

   2) Zarar 

 

   a) Genel Olarak 

 

Demiryolu aracının işletilmesinden bir zarar doğmuş olmalıdır. Başka bir deyişle, 

tehlike sorumluluğunun bir diğer şartı, işletme faaliyetine bağlı karakteristik rizikodan 

bir zarar meydana gelmiş olmasıdır
439

. Ortaya çıkan bu zararın şahısvarlığı zararı ya da 

malvarlığı zararı olması, işletenlerin sorumlu tutulacağı hükümlerin belirlenmesi 

açısından önem taşımaktadır. Bir demiryolu aracının sebebiyet vereceği zarar 

çoğunlukla bir şahısvarlığı zararıdır. Demiryolu aracının sebep olduğu kazalarda, 
                                                           
439

 Ulusan, Tehlike, s. 39; Akkayan Yıldırım, s. 207; Erdem, Mehmet, s. 223-224; Korkusuz, Halit, s. 

93; Üçışık, s. 140; Yavuz, s. 43, 44; Akartepe, Alpaslan; “Türk Borçlar Kanunu’nun Haksız Fiilden 

Doğan Borç İlişkileri Alanında Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler”, Erzincan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1-2, 2012, s. 170. 
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üçüncü kişilerin vücut bütünlüğünün zarara uğradığı ya da kazanın üçüncü şahısların 

ölümüyle sonuçlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu kazalarda üçüncü kişilerin 

araçlarının veya beraberlerinde bulunan eşyalarının zarar görmesi de mümkündür. 

Hukukî sorumluluğun olmazsa olmaz kurucu unsuru zarardır. Zarar, en temel haliyle 

maddî zarar ve manevî zarar olarak sınıflandırılmaktadır. Dar anlamda zarar sadece 

maddî zararı ifade ettiği halde, geniş anlamda zarar hem maddî hem manevî zararı ifade 

eder
440

. Zarar kavramı öğretide, bir kimsenin malvarlığında veya şahısvarlığında iradesi 

dışında gerçekleşen eksilme olarak tanımlanmaktadır
441

. Demiryolu aracının 

işletilmesinin üçüncü kişilere verdiği zarardan söz edilirken de maddî ve manevî zararı 

içine alacak şekilde geniş anlamda zarar kastedilmektedir. Çalışmamızda zarar, maddî 

zarar ve manevî zarar olarak ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 

 

   b) Maddî Zarar 

 

Maddî zarar, malvarlığıyla ilgili olan, parayla ifade edilebilen zarar çeşididir
442

. Maddî 

zararın öğretide, fiilî zarar-yoksun kalınan kâr; şahsa verilen zarar-eşyaya verilen zarar-

diğer zararlar; doğrudan doğruya zarar-dolaylı zarar; müspet zarar-menfî zarar; somut 

zarar-soyut zarar şeklinde sınıflandırmalara tâbi tutulduğu görülmektedir
443

. Eğer zarar, 

malvarlığının net varlığını azaltmak şeklinde gerçekleşmişse, fiilî zarar; bu varlığın 

artmasına engel olmak şeklinde gerçekleşmişse yoksun kalınan kâr olarak ifade 

                                                           
440

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 547-548; Ayan, Mehmet; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 8. 

Baskı, Konya 2013, s. 256; Tandoğan, Mesuliyet, s. 63; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 51. 

441
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 63; Akünal, Haksız Fiil, s. 43. 

442
 Feyzioğlu, Feyzi Necmettin; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2. Baskı, İstanbul 1976, s. 473; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 548; Eren, Borçlar, s. 543-544; Oğuzman/Öz, s. 38 vd. 

443
 Karahasan,  Tazminat, s. 79 vd. 
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edilmektedir
444

. Haksız fiilin doğrudan kişinin beden bütünlüğünde ya da bir nesnede 

meydana getirdiği zarar, doğrudan zararı oluşturmakta; bu doğrudan zararın nesne 

maliki veya kişi için meydana getirdiği olumsuz sonuçlar ise, dolaylı zararı 

oluşturmaktadır
445

. Çalışmamızda maddî zarar, şahsa verilen zarar, eşyaya verilen zarar, 

diğer zarar ve demiryolu aracının gürültüsünün neden olduğu zarar olarak dörde 

ayrılarak incelenmiştir. 

 

   aa) Şahsa Verilen Zarar 

 

Şahsa verilen zarar, bir insanın öldürülmesi veya beden bütünlüğünün ihlâli sonucunda 

meydana gelen zarardır
446

. Burada beden bütünlüğünün ihlâli veya ölüm sebebiyle 

malvarlığının eksilmesi söz konusu olabilir. Örneğin, tren çarpması sonucu malûl kalan 

kişi için yapılan tedavi giderleri, alınan protez gideri, malûl kalması sebebiyle babası ile 

akdettiği ölünceye kadar bakma sözleşmesini yerine getiremeyecek olmasından dolayı 

uğranılan zararlar da şahsa verilen zarara örnek teşkil edebilir
447

. Demiryolu aracının 

işletilmesi sırasında meydana gelen kaza sebebiyle bir insanın ölümü veya beden 

bütünlüğünün ihlâli halinde doğan zararlardan işleten sorumlu tutulabilir. Sadece kaza 

esnasında yaşanan fiziksel travmalar değil; aşırı korku, heyecan gibi psikolojik 

travmalar da beden bütünlüğünün ihlâline sebep olabilir. Ölümün ya da beden 

                                                           
444

 Feyzioğlu, s. 473; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 559; Eren, Borçlar, s. 548; Oğuzman/Öz, s. 

38-39; Reisoğlu, Safa; Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, İstanbul 2012, s. 170; Tiftik, 

Maddî Tazminat, s. 52. 

445
 Feyzioğlu, s. 474-475; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 565; Eren, Borçlar, s. 551; 

Oğuzman/Öz, s. 42; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 314. 

446
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 69; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 52. 

447
 Bkz. HGK., 26.02.2014, 2013/11-484, 2014/145 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 
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bütünlüğünün ihlâlinin her zaman demiryolu aracının fiziksel teması sonucu 

gerçekleşmesi gerekmez. Örneğin, aşırı hızla giderken trenin çaldığı sirenden korkan 

kadının çocuğunu düşürmesi, doğrudan zarar olarak kabul edilebilir ve tazmini gerekir. 

Bununla birlikte, demiryolu kazası sonucunda gözü önünde çocukları ölen annenin sinir 

krizi geçirerek aklî dengesini yitirmesi de şahsa verilen bir zarar olarak kabul edilebilir. 

Benzer şekilde, bir demiryolu kazasına şahit olan hamile bir kadının erken doğum 

sebebiyle çocuğunun sağlıklı gelişememesinden dolayı uğradığı zarar da bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Ancak, kural olarak, hukukumuzda söz edilen son iki olaya ilişkin 

yansıma zararların üçüncü kişiye tazminat hakkı vermeyeceği kabul edilmektedir
448

.  

 

   bb) Eşyaya Verilen Zarar 

 

Maddî malların hasara uğratılması veya yok edilmesi suretiyle ortaya çıkan zarar 

eşyaya verilen zarar olarak tanımlanmaktadır
449

. Örneğin, bir demiryolu aracının sebep 

olduğu kaza neticesinde üçüncü kişinin aracının zarar görmesi, üçüncü şahsın eşyasına 

verilen zarar sayılır. Bir demiryolu aracından üçüncü bir şahsın tarlasına dökülen 

kimyasal bir sıvının tarlada yetişen ürünlerin yok olmasına sebebiyet vermesi halinde 

doğan zarar, üçüncü şahsın eşyasına verilen zarar olarak nitelendirilebilir. Bu zararın da 

işleten tarafından tazmini gerekir. Bir demiryolu aracı ile ilgili olmaksızın demiryolu 

                                                           
448

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 476-477; Oğuzman/Öz, s. 16-17; Eren, Fikret; “Hukuka 

Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70. Yaş Armağanı, 

Ankara 1975, s. 471; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 317. 

449
 Tiftik, Maddî Tazminat, s. 52. 
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işletmesinin faaliyetinden kaynaklanan üçüncü kişi zararının da Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında tazmini mümkündür
450

. 

 

  cc) Diğer Zararlar 

 

Diğer zararlar, şahsa ve eşyaya verilen zararlar dışında kalan zararlardır. Başka bir 

deyişle, bir kimsenin yaralanmasından, ölmesinden ya da bir malın hasara 

uğratılmasından, yok edilmesinden kaynaklanmayan zararlardır
451

. Örneğin, kaza 

sebebiyle işe geç gidilmesinden dolayı uğranılan zarar böyle bir zarardır
452

. Demiryolu 

aracının karıştığı bir kaza sebebiyle kapatılan hemzemin geçitten geçemediği için çok 

önemli bir iş görüşmesini kaçıran üçüncü kişinin uğradığı zarar, diğer zararlar arasında 

sayılabilir. Benzer şekilde demiryolu kazası meydana gelen yerde kazazedelere yardıma 

gelenlerin toplanmaları sebebiyle tarlada çalışanların işlerini yapamamalarından dolayı 

üretimde günlük düşüş olması ve yaşanan kazanç kaybı da diğer zararlar kapsamında 

değerlendirilebilir. Genel hükümler kapsamında tehlike sorumluluğu uyarınca sorumlu 

                                                           
450

 Zarar, istasyon veya raylar üzerinde ya da civarında bulunan taşınmazlara, trenlerden gelen veya çıkan 

gürültü, sarsıntı, koku, duman ya da kıvılcım sebebiyle verilmişse, bu durumda bu araçların taşınmaz 

kabul edilerek, TMK. m. 730 gereği tren malîkinin taşınmaz malîkinin sorumluluğu kapsamında sorumlu 

tutulabileceği yönündeki görüş için bkz. Akipek, Neticeler, s. 5-6. 

Buna karşılık, trenin taşınmaz kabul edilmesi şeklinde bir yorum yapmak yerine, trenin hareket ettiği 

rayların üzerinde bulunduğu taşınmazdan hareket edilmesi gerektiği, trenlerin çevreye verdikleri 

zararlardan, tren raylarının üzerinde bulunduğu taşınmaz malîkinin, yani Devletin sorumluluğunun söz 

konusu olması gerektiği yönündeki görüş için bkz. Petek, Taşınmaz, s.142. Bir taşınmaz üzerindeki 

taşınır eşyaların, bu taşınmazın işletilmesine hizmet eden faaliyetleri sırasında çevreye verdikleri 

zararlardan, o taşınmaz malîkinin sorumlu tutulabileceğine dair bkz. Petek, Taşınmaz, s. 142. 

451
 Eren, Borçlar, s. 550. 

452
 Oğuzman/Öz, s. 201. 
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tutulan işletenin, nedensellik bağı olduğu sürece diğer zararlara ilişkin olarak da 

sorumluluğu doğabilir. 

 

dd) Demiryolu Aracının Gürültüsünün Neden Olduğu Zarar 

 

Metro araçlarının güzergâh üzerindeki hareketleri sırasında titreşim ve gürültü 

oluşturdukları ve ayrıca araç ve ray sistemindeki kusur ve arızalardan oluşan ilave 

dalgaların da demiryolu aracının gürültüsüne dâhil olduğu belirtilmektedir
453

. Bu 

titreşim ve gürültüler civar binalara ulaşıp, binaları olumsuz etkileyebilir. Hareket 

halindeki bir metro aracının titreşim ve gürültüsünün binalar üzerindeki şiddetinin, 

aracın yeraltında ve yerüstünde gitmesine göre farklılık arz ettiği belirtilmektedir
454

. 

Demiryolu araçlarının sebep olduğu gürültü ve titreşimin azaltılması veya önlenmesi 

için, malzeme seçiminin ve titizlikle yapılmış bir takım teknik hesaplamaların önem arz 

ettiği uzmanlarca belirtilmektedir
455

. 

Demiryolu aracının sebep olduğu çok yüksek düzeyde gürültü ve titreşimler sebebiyle 

meydana gelen üçüncü şahısların zararları da işletence tazmin edilmelidir
456

, 
457

. 
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 Asiloğulları, s. 42. 

454
Aracın yeraltında gitmesi halinde, balastın (demiryollarında zemindeki toprak ile travers arasına 

yerleştirilen kesme taşlardan oluşa katman) yüksekliğinin sınırlı ve tünel cidarının (yüzeyinin) raylara çok 

yakın olmasından dolayı, titreşim dalgaları tünel cidarının içerisinde ilerleyip daha yakın bir noktadan 

binaya erişebilmektedir (Asiloğulları, s. 42). 

455
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Asiloğulları, s. 43 vd. 

456
 Burada oluşan gürültü kirliliği, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara aykırı şekilde meydana 

geliyorsa, bu durumda işleten, Çevre Kanunu’nda çevreyi kirletenin sorumluluğunu düzenleyen hükümler 

kapsamında da sorumlu tutulabilir. Çevre Kanunu’nun 14. maddesinde, “Kişilerin huzur ve sükununu, 

beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve 

titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet 
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binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara 

indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.” hükmü yer almaktadır. Çevre 

Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında da, “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili 

yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı 

ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme 

ihtimalînin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde 

kirletenler, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, ancak hukuka aykırı faaliyetler Çevre 

Kanunu kapsamında değerlendirilebilir. Çevre Kanunu’nun 2. maddesinde çevre kirliliği, “çevrede 

meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü 

olumsuz etki” olarak tanımlanmaktadır. Aynı maddede çevreyi kirleten, “faaliyetleri sırasında veya 

sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına 

neden olan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Çevre Kanunu’nun 28. maddesinde de 

“Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan 

zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü 

genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin 

talepler zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra 

zamanaşımına uğrar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, hukuka aykırı faaliyetten kaynaklanan zararlar 

sebebiyle çevreyi kirletenin kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu tutulabileceği anlaşılmaktadır. 

Çevreyi kirletenin sorumluluğunu düzenleyen hükümde, özel tehlike taşıyan tesis, faaliyet ve işletmelerde 

o faaliyete özgü tehlikenin gerçekleşmesinden söz edilmediği için burada bir tehlike sorumluluğunun 

değil, kurtuluş delili olmayan ağırlaştırılmış bir sebep sorumluluğunun söz konusu olduğuna dair bkz. 

Tiftik, Tehlike, s. 104; Ertaş, Şeref; Çevre Hukuku, İzmir 1997, s. 87; Çekin, s. 58. Şartlar gerçekleştiği 

takdirde zarar görenin, çevreyi kirletenin sorumluluğu yanında diğer sebep sorumluluklarına ve 

dolayısıyla tehlike sorumluluğuna da başvurmasının mümkün olduğuna dair ayrıca bkz. Tandoğan, 

Haluk; “ 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk”, Yargıtay 

Dergisi, C. 12, S. 1-2, 1986, s. 51-52; Ertaş, s. 83 vd.; Çakırca, Seda İrem; “Çevreyi Kirletenin Hukukî 

Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No. 47, Ekim 2012, s. 90. 

457
 Çevre taşınmazlara ulaşan ve orada yaşayanlara zarar veren gürültü sebebiyle, işleten (demiryolu 

işletmesinin bulunduğu taşınmazın malîki ise), Türk Medenî Kanunu’nda taşınmaz malîkinin 
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sorumluluğunu düzenleyen hükümler kapsamında da sorumlu tutulabilir. İşleten, söz konusu taşınmaz 

üzerinde irtifak hakkı (üst hakkı, kaynak hakkı) gibi sınırlı aynî hak sahibi ise ya da şahsî hak sahibi 

malîke ait yetkileri kullanarak taşınmazı taşkın olarak işlettiğinde de taşınmaz malîkinin sorumluluğu 

kapsamında sorumlu tutulması gerektiği; ancak mevcut hukuk sistemimiz gereği sadece malîk ve sınırlı 

aynî hak sahiplerinin buna göre sorumlu tutulabileceğine dair bkz. Petek, Taşınmaz, s. 177, 379-380. 

TMK. m. 737 gereğince, herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme 

faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. 

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek 

dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek 

yasaktır. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır. 

Bir demiryolu aracının da bir taşınmaz üzerinde işletildiği düşünüldüğünde, demiryolu aracından komşu 

istasyon veya taşınmazlara gelen hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, koku, gürültü ve benzeri 

taşkınlıklardan kaynaklanan zararlardan trenin üzerinde bulunduğu taşınmazın malîki sorumlu tutulabilir 

(Petek, Taşınmaz, s. 142).  Benzer şekilde, havalanan veya inişe geçen bir uçağın çıkarmış olduğu 

gürültüler de havaalanının bulunduğu taşınmazdan kaynaklanan müdâhaleler olarak kabul edilmekte ve 

doğan zararlardan taşınmaz malîki sorumlu tutulmaktadır (Çörtoğlu, İ. Sahir; Taşınmaz Mülkiyetinin 

Aşkın Kullanılması, Ankara 1988, s. 122). Hava araçlarının yaptıkları sık ve alçak uçuşlardan 

kaynaklanan gürültüler sebebiyle değer kaybına uğrayan komşu taşınmazların zararlarında havaalanı 

işletenin komşuluk hükümleri kapsamında sorumlu tutulabileceği yönünde Amerikan ve İsviçre Federal 

Mahkemesi kararları için ayrıca bkz. İşgüzar, s. 81-83. TMK. m. 730 gereğince, taşınmaz malîkinin 

mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar 

tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın 

giderilmesini dava edebilir. Hâkim, yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların 

uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Maddenin 2. fıkrası gereğince, hukuka uygun ve 

kaçınılmaz müdâhalelerden zarar gören, ilk fıkrada öngörülen davaları açma hakkına sahip olmasa da, 

ancak zararının uygun bir bedelle denkleştirilmesini talep edebilir. Burada zarar gören, zararın bir kısmına 

katlanmak durumunda kalmaktadır. Demiryolu işletmesinin bulunduğu taşınmaz malîkinin faaliyeti 

hukuka uygun ve kaçınılmaz bir taşkınlık yaratıyor ve zarara sebep oluyorsa zarar gören bu durumda 

ancak zararın bir kısmına katlanarak zararının denkleştirilmesini talep edebilir. Demiryolu güzergâhında 

bulunan yerlerdeki taşınmaz malîklerinin, komşuluk ilişkilerinin gereği olarak, trenlerden çıkan duman, is 
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Örneğin, trenden kaynaklanan gürültü ve titreşim sebebiyle binasında çatlaklar oluşan, 

binasının camları kırılan bina sahibinin ya da ses duvarını aşan demiryolu aracının 

çıkardığı gürültü sonucunda aşırı korku ve heyecan sebebiyle kalp krizi geçiren kişinin 

zararı bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunlar demiryolu aracının gürültüsünün üçüncü 

kişinin şahsına ve eşyasına verdiği zararlardır. Bununla birlikte, yakınında bulunan 

demiryolundan geçen trenden kaynaklanan gürültü sebebiyle müşterileri azalan otel 

sahibinin ya da yakınındaki demiryolu sebebiyle taşınmazının değeri azalan taşınmaz 

malikinin zararları ise demiryolu aracının gürültüsünden kaynaklanan diğer zararlar 

olarak kabul edilebilir. 

 

   c) Manevî Zarar 

 

Manevî zarar, en temel haliyle kişilik değerlerinde irade dışı meydana gelen 

eksilmedir. Bu zarar, beden bütünlüğünün ihlâlinden doğan acı ve üzüntüler, ölüm veya 

ağır yaralanma sebebiyle ölene veya ağır yaralanana yakından bağlı olan kişilerin 

duydukları acı ve üzüntüler, kişilik haklarının ihlâlinden doğan acı ve üzüntüler olmak 

üzere gerçekleşebilir
458

. Demiryolu kazası sonucunda meydana gelen ölüm, beden 

                                                                                                                                                                          
ve sarsıntıya bir dereceye kadar hoşgörü göstermek zorunda olduklarına dair İsviçre Federal Mahkemesi 

kararı için bkz. Akipek, Jale G.; “Gayrimenkul Malîkinin Mesuliyetinin Kavram ve Mahiyeti”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1954/1-2, s. 359. Taşınmaz malîkinin sorumluluğu kurtuluş kanıtı 

getirilemeyen bir kusursuz sorumluluk halidir. Malîk, taşınmazının kendi rızası dışında başka bir kişinin 

elinde bulunduğunu, bu kişinin zararın meydana gelmesine kusuru ile yol açtığını ve kendisinin olayda ek 

bir kusurunun olmadığını veya nedensellik bağını kesen sebeplerin (mücbir sebep, zarar görenin ağır 

kusuru, üçüncü kişinin ağır kusuru) varlığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulabilir.  

458
 Feyzioğlu, s. 473; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 655 vd.; Eren, Borçlar, s. 553 vd; 

Oğuzman/Öz, s. 251 vd.; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 454 vd. 
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bütünlüğünün ihlâli ve diğer kişilik değerlerinin ihlâli sebebiyle yaşanan her türlü acı ve 

üzüntü, manevî zarardır. Kişilik değerlerinde irade dışı meydana gelen eksilmenin 

parayla karşılanması mümkün olmasa da
459

, ruhsal anlamda yaşanan acı ve üzüntünün 

biraz olsun hafifletilmesi için manevî tazminat
460

 talebi haklı bulunmaktadır
461

. 

Demiryolu işletmesinin faaliyetinin üçüncü kişilere verdiği manevî zarardan da 

demiryolu işleteni sorumlu olmalıdır. 

 

  3) Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı
462

 

 

Demiryolu işletenin sorumluluğu için ayrıca demiryolu işletmesinin faaliyeti ile ortaya 

çıkan zarar arasında uygun nedensellik bağının varlığı gerekir. İlliyet bağı, sorumluluğa 

                                                           
459

 Manevî zararlar para ile telafi edilemez (Visscher, Louis T.; “Encyclopedia of Law and Economics, C. 

I, Tort Law and Economics, Second Edition”, United States of America 2009, s. 158, 159). 

460
 Teknik anlamda zarar, malvarlığı veya şahısvarlığındaki azalmayı ifade ederken; tazminat ise zararın 

ne ölçüde zarar sorumlusuna yükletilebileceğini, yani zarardan sorumluluğun kapsamını ifade etmektedir 

(Tiftik, Maddî Tazminat, s. 181). 

461
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 655;Tandoğan, Mesuliyet, s. 330; İnan, s. 475-476; Kılıçoğlu, 

Ahmet M.; “Manevî Tazminatın Hukuksal Niteliği”, Ankara Barosu Dergisi, S. 1, 1984, s. 21; Öztan, 

Bilge; Şahsın Hukuku, Hakiki Şahıslar, Ankara 1987, s. 138.  

462
 Nedensellik (illiyet) bağı, “doğal veya maddî nedensellik” ve “uygun nedensellik” olarak iki bölümden 

oluşmaktadır. Doğal nedensellik, olgu sorununu; uygun nedensellik, hukuk sorununu oluşturur. Doğal 

nedensellik bağı ile ilgili olguları kanıtlama yükü davacıdadır. Doğal nedensellik denilen maddî olgudan 

hukukî sonuçlar çıkarmak, başka bir deyişle hukuk sorunu olan uygun nedensellik bağının bulunup 

bulunmadığının belirlenmesi ise hâkimin görevidir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 93 vd., 111-112). Türk 

ve İsviçre hukukunda genel kabul gören illiyet, uygun nedensellik bağıdır (Eren, Fikret; Sorumluluk 

Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, s. 52, 53; Atamer, Yeşim; Haksız Fiillerden 

Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması: Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı 

Kuramları, İstanbul 1996, s. 41). 
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sebep olan davranış ile gerçekleşen zarar arasındaki neden-sonuç ilişkisidir
463

. Kusursuz 

sorumluluklarda, sorumluluğun doğması için kusur aranmadığından özellikle söz 

konusu neden-sonuç ilişkisinin varlığı oldukça önemlidir
464

. Bu doğrultuda kusursuz 

sorumluluğun “sebep sorumluluğu” olarak adlandırıldığı da görülmektedir
465

. Uygun 

nedensellik bağı, olayların normal akışına ve genel hayat tecrübelerine göre somut 

olayın böyle bir sonucu doğurmaya elverişli olmasıdır
466

. Örneğin, üçüncü kişinin 

demiryolu aracının sebebiyet verdiği bir trafik kazasında yaralanması, bedensel 

yapısındaki bozukluğu önemli ölçüde etkilemiş ve sonuç zarar ile kaza arasındaki bağ 

araya giren bedensel bozukluk sebebiyle kopmamış ise, ilk olay ile sonuç zarar arasında 

uygun nedensellik bağının bulunduğu kabul edilmektedir
467

.  Buna karşılık, demiryolu 

                                                           
463

 Tandoğan, Mesuliyet, s. 71-72; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 566 vd.; Eren, İlliyet Bağı, s. 

1 vd. 

464
 Eren, İlliyet Bağı, s. 2; Erişgin, Nuri; “Tehlike Bağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C. 49, S. 1-4, 2000, s. 138. 

465
 Eren, Borçlar, s. 513; Eren, İlliyet Bağı, s. 2 vd. 

466
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 573-575; Eren, Borçlar, s. 563; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 54. 

Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin demiryolu işletmesinin eylemi ile ortaya çıkan zararlı sonuç arasında 

nedensellik bağı bulunduğuna dair örnek bir kararı bkz. RG JW 19,38: Hareket halindeki bir trenin 

vagonundan, yakında bir kaza olacağı paniği içinde kendisini kurtarmak için atlayarak ölen bir yolcu için 

Alman İmparatorluk Mahkemesi, zararın demiryolu işletmesinin bir faaliyetinden doğduğundan bahisle 

demiryolu işletmesinin sorumlu olacağını kabul etmiştir. (Deutsch, Çev. Şeref Ertaş, s. 255). Buna benzer 

her durumda demiryolu işleteni sorumlu tutmak hakkaniyete uygun olmayabilir. Her somut olay kendi 

içinde değerlendirilmelidir. Söz edilen olayda yolcunun yaşadığı endişenin gerçekçi ve makul bir endişe 

olup olmadığına göre demiryolu işletenin sorumluluğu tartışılabilir. 

467
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 99. Trafik kazası sonucu yaralanan küçük Mehmet’in yarasının hafif 

olduğu ancak bünyesinden kaynaklanan hemofili hastalığı sebebiyle tedavi giderlerinin arttığı, söz konusu 

giderler ile sürücünün eylemi arasında uygun nedensellik bağı bulunduğuna dair bkz. 4.HD. 5.11.1984, 

6092/8184; Benzer yönde ayrıca bkz. 4. HD., 15.03.1981, 707/2134 (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 100).  
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kazası sonucu yaralanan bir kişinin, götürüldüğü hastanedeki yanlış tedavi sebebiyle 

ölmesi halinde, ölüm olayı ile işletenin davranışı arasında uygun nedensellik bağı 

bulunmamaktadır
468

. Hukuka aykırı fiil, zararlı sonucu henüz meydana getirmeden önce 

başka bir fiil araya girer ve aynı sonuç, bu ikinci fiilden kaynaklanırsa, nedensellik 

bağının kesilmesinden
469

 söz edilir
470

. Bununla birlikte, bazı durumlarda, uygun 

nedensellik bağının nedenselliğin belirlenmesinde yetersiz kaldığı, bu sebeple 

sorumluluğunun sınırlandırılabilmesini sağlamak amacıyla “hukuka aykırılık bağı” ya 

                                                           
468

Aksi yönde bkz. Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin örnek kararı RGZ 105, 265: Bir polisin kaza 

kurşunuyla yaralanan bir şahsın hastanede gribe yakalanarak ölmesi olayında, Alman İmparatorluk 

Mahkemesi, bir klinikte yatan yaralının hastalık bulaşma tehlikesinden büyük ölçüde ayrık olması 

gerektiğinden bahisle nedensellik bağını kabul etmiştir (Deutsch, Çev. Şeref Ertaş, s. 254).  

469
 Nedensellik bağının kesilmesi teriminin isabetli olmadığı; ancak mecazî anlamda kullanılabileceği 

hakkında bkz. Eren, İlliyet Bağı, s. 174.  

470
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 568-569; Eren, Borçlar, s. 577; Oğuzman/Öz, s. 50; 

Karahasan, Tazminat, s. 189. Benzer şekilde, bir motosiklet sürücüsünün çarptığı yayanın, kazadan 

sonra, caddenin karşı tarafında bulunan şapka ve ayakkabısını almak için karşıya geçerken bir kamyon 

sürücüsü tarafından ezilerek öldüğü olayda Alman Federal Mahkemesi, ölümle birinci kaza arasındaki 

nedensellik bağını reddetmiştir (Deutsch, Çev. Şeref Ertaş, s. 254). İlliyet bağının bulunmadığının tespit 

edildiği bir başka Alman Federal Mahkemesi Kararı BKHZ 24,21: Davacı bir tramvayın ön vagonuna 

binmek isterken tramvayın altına düşerek ağır yaralanır ve sağ ayağı kesilmek zorunda kalır. Davacının, 

hareket memurunun hareket işaretinden önce mi yoksa sonra mı hamle yaptığı tespit edilememiştir. 

Birinci durumda hareket memurunun eylemi hukuka aykırıdır, çünkü yolcu bindiği sürece işaret 

vermemesi gerekmektedir. İkinci halde, yani tramvay sürücüsüne hareket işareti verildikten sonra sürücü 

harekete geçmiş ve yolcu buna rağmen binmeye çalışmış ise, tramvay personelinin eylemleri hukuk 

kurallarına uygun sayılmalıdır. Alman Federal Mahkemesi burada kişinin eyleminin başkasına zarar 

vermiş olup olmaması hususunu konu bakımından önemsiz saymıştır. Başka bir deyişle, Mahkeme somut 

olay açısından, personelin eylemi ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı kurulamayacağı 

görüşündedir (Deutsch, Çev. Şeref Ertaş, s. 249-250). 
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da “normun koruma amacı” olarak bilinen başka bir kurama başvurulduğu 

belirtilmektedir
471

. Bu kurama göre, ahlâka ve adalete dayanan değerlendirmeler ile 

zararı, sorumluluğun dayandığı davranış ya da olaya dayandırmanın adil olup olmadığı, 

bunun ilgili normun amacına uygun düşüp düşmediği değerlendirilmektedir
472

. Buna 

göre, yaşamın olağan akışına göre beklenmedik şekilde ortaya çıkan zararlar normun 

koruma amacı kapsamında yer aldığı takdirde sorumluluğun doğacağı söylenebilir. 

Buna karşılık, uygun nedensellik bağı kuramında ise zararın uygun nedeni olarak 

görülen sebep, tipik tehlikeyi yaratan olay ile ilişkili olmadığı takdirde tehlike 

sorumluluğu çerçevesinde sorumluluk doğmaz
473

.  

Bir sonuç, birden fazla sebebe dayanıyor ve bunlardan biri olmasaydı, diğer sebebin 

zararlı sonucu meydana getirmeyeceği söylenebiliyorsa, ortak illiyetten söz edilir
474

. 

İşlenen fiillerden her biri, zararlı sonucu meydana getirmeye tek başına yeterliyse, 

yarışan illiyet bulunmaktadır
475

. Zararlı sonucu meydana getirmeye elverişli birden fazla 

                                                           
471

 Eren, İlliyet Bağı, s. 98-100; Atamer, Haksız Fiil, s. 30, 62-69; Erişgin, Tehlike Bağı, s. 141-143. 

472
 Eren, İlliyet Bağı, s. 98-100. 

473
  Tehlike sorumluluklarında, normun koruma amacı kuramının, sorumluluğun sınırlarının daha iyi 

çizilebilmesini sağladığı için uygun nedensellik bağı kuramına üstün tutulması gerektiğine dair bkz. 

Yücel, s. 162. 

474
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 83; Feyzioğlu, s. 515; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 569; Eren, 

İlliyet Bağı, s. 149; Eren, Borçlar, s. 568; Oğuzman/Öz, s. 51; Karahasan, Tazminat, s. 193; Kılıçoğlu, 

Borçlar, s. 324; Reisoğlu, s. 178. 

475
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 84; Feyzioğlu, s. 516; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 570; Eren, 

İlliyet Bağı, s. 158; Eren, Borçlar, s. 570; Oğuzman/Öz, s. 51; Karahasan, Tazminat, s. 194; Kılıçoğlu, 

Borçlar, s. 324. Burada birlikte illiyet kavramının da kullanıldığına dair bkz. Reisoğlu, s. 178. 
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fiil işlenmişse, zarara bunlardan birinin sebep olduğu kesin olmakla birlikte, hangisinin 

meydana getirdiği bilinmiyorsa, seçimlik illiyetten söz edilir
476

. 

 

   4) Zararın Üçüncü Kişilere Verilmiş Olması 

 

   a) Genel Olarak 

 

Demiryolu işletenin akit dışı sorumluluğunun doğması, demiryolu aracının sebep 

olduğu zararın üçüncü kişilere verilmiş olmasına bağlıdır. Bununla birlikte, yolcuların 

zarar görmesi halinde de akit dışı sorumluluğa dayanılabilir. Böylece, hukukî 

sorumluluk sebeplerinin yarışması gündeme gelir. Bu durumda, akit dışı sorumluluğa 

kıyasla taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluk sebebine dayanmak zarar gören 

açısından daha avantajlı bir tercih olur. 

 

   b) Üçüncü Kişi Kavramı 

 

Demiryolu aracıyla kendisi, bagajı veya diğer eşyası
477

 taşınmayan ve işleten ile 

arasında taşıma veya hizmet sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşme bulunmayan kişiler, 

demiryolu işletenin akit dışı sorumluluğu bakımından üçüncü kişi sayılırlar. Örneğin, 

demiryolu istasyonlarına yolcuları karşılamak ya da uğurlamak için gelen kişiler üçüncü 

kişi kavramına dâhildir. Bunun yanında, bir demiryolu aracı ile çarpışan diğer motorlu 

                                                           
476

 Tandoğan, Mesuliyet, s. 85; Feyzioğlu, s. 516; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 570; Eren, 

İlliyet Bağı, s. 160; Eren, Borçlar, s. 571; Oğuzman/Öz, s. 52; Karahasan, Tazminat, s. 196; Reisoğlu, 

s. 178. 

477
 Bagajı veya diğer eşyası demiryolu aracında taşınan ancak aracıyla hemzemin geçitte demiryolu aracı 

ile çarpışan şahsın da demiryolu işletenine karşı üçüncü kişi olacağı unutulmamalıdır. 
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aracın yolcuları da demiryolu aracı işletenine karşı üçüncü kişi sayılırlar
478

. Buna 

karşılık, demiryolu aracıyla kendisi, bagajı veya diğer eşyası taşınan kişiler ise, 

demiryolu aracı yolcusu sıfatına sahiptir. Ancak bu kişilerin, diğer demiryolu aracı veya 

motorlu taşıt işletenlerine karşı üçüncü kişi durumunda oldukları da unutulmamalıdır. 

 

   c) İşletene Karşı Üçüncü Kişi Sayılmayan Kimseler 

 

   aa) Demiryolu Aracında Yolcu Taşıma Sözleşmesine Göre Taşınan Yolcular
479

 

 

   Ücretini ödemek koşuluyla demiryolu aracına binen ve taşınan kişi ile taşıyan 

arasında demiryolu aracına bindiği andan itibaren taşıma sözleşmesi kurulmuş olur. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 850. maddesinin 3. fıkrası gereğince, taşıma 

sözleşmesinin yapılması, ticarî işletme faaliyetidir. Bu sebeple, taşıyıcının tacir olması 

gerekir. Ancak Kanun’un 851. maddesi gereğince, tacir olmasalar da geçici taşıma işi 

yapanlar hakkında da taşımaya ilişkin hükümler uygulanır. Taşıma sözleşmesi 

kapsamında taşınan kişiler, ticarî anlamda yolcu sıfatına sahip olmaları sebebiyle
480

 

                                                           
478

 Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treniyle servis midibüsünün çarpışması sonucu 

servis midibüsündeki 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazada zarar görenler demiryolu işletenine 

karşı üçüncü kişi sayılırlar. http://www.milliyet.com.tr/alasehir-deki-tren-kazasi-manisa-yerelhaber-

1480753/ (Erişim Tarihi: 24.07.2016). 

479
 “Yolcu, aracı kullanan şoför ve hizmetliler dışında araçta bulunan kişidir.” (Karayolu Trafik Kanunu 

m. 3) “Yolcu, taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişilerdir.” ( Karayolu Taşıma 

Kanunu m. 3). 

480
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 3. 

http://www.milliyet.com.tr/alasehir-deki-tren-kazasi-manisa-yerelhaber-1480753/
http://www.milliyet.com.tr/alasehir-deki-tren-kazasi-manisa-yerelhaber-1480753/


137 

 

üçüncü kişi sayılmazlar
481

.  Bu itibarla, taşıma sözleşmesi kapsamında taşınan yolcu, 

bagajı ve diğer eşyası bir zarara uğradığında, genellikle işletenin akit dışı 

sorumluluğuna ilişkin genel hükümler uygulanmaz
482

.  Böyle bir durumda, akdî 

sorumluluk ile akit dışı sorumluluk hükümlerinin yarışması söz konusu olacağından, 

zarar gören, şartları dâhilinde dilerse akdî, dilerse akit dışı sorumluluk hükümlerine 

başvurabilir
483

. Bu durumda, zarar göreni kusuru ispat yükünden kurtarması
484

, 

zamanaşımı için daha uzun bir süre öngörmesinden
485

 ve zarar verenin kurtuluş kanıtı 

                                                           
481

 İki trenin çarpışmasında her iki trende taşınan yolcuların diğer tren işletenlerine karşı üçüncü kişi 

sayılacakları unutulmamalıdır. 

482
 Ancak bunlar dışında kalan deniz yolu taşımaları da dahil olmak üzere tüm yolcu taşıma 

sözleşmelerinin geç ifa edilmesi ile, hiç veya gereği gibi ifa edilmemelerinden doğan sorumluluk halleri, 

Ticaret Kanununda düzenlenmediğinden genel hükümlere tâbi olduğuna dair bkz. Kender, 

Rayegan/Çetingil, Ergon; Deniz Ticaret Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) Temel 

Bilgiler, 10. Baskı, İstanbul 2009, s. 168, 169. 

483
 Oğuzman/Öz, 2014, s. 40; Ayan, s. 228; Uyumaz/Tokat, s. 970, 996; Akkurt, Sivil Havacılık, s. 

317; Gürsoy, Kemal Tahir, “Haksız Eylem (Fiil) den Doğan Talep Hakkı ve Bu Hakkın Diğer Talep 

Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 31, 

S. 1-4, 1974, s. 177. Yargıtay’ın, tramvay yolcusunun maruz kaldığı zarar hakkında hem eBK. m. 55 hem 

de eTK. m. 806 hükmünün uygulanmasının mümkün olduğu yönündeki kararı için bkz. HGK. 4.11.1964, 

1964/1018, 1964/642 (Gürsoy, Haksız Eylem, s. 183) 

484
 Akdî sorumluluk kapsamında dava açıldığında, TBK. m. 112 gereğince borçlu, kendisine hiçbir 

kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden 

doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Bir başka deyişle, zarar veren işleten kusursuzluğunu ispat 

etmelidir. 

485
 Akdî sorumluluk kapsamında dava açıldığında, zamanaşımı kural olarak TBK.m.146 gereğince on 

yıldır. 
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getirerek sorumluluktan kurtulma imkânı bulunmamasından
486

 dolayı akdî sorumluluk 

hükümlerine dayanmak zarar gören açısından daha avantajlıdır. Bir motorlu araçta ücret 

karşılığı taşınan kişinin trafik kazası sonucu yaralanması ve ölmesi sebebiyle doğan 

zararlardan, taşıyıcı, kural olarak taşıyıcının akdî sorumluluğunu düzenleyen, 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 914. maddesi
487

 gereğince
488

 ve yabancılık unsuru 

                                                           
486

 Haksız fiil sorumluluğu kapsamında Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesine göre yardım kişilerin 

fiilleri nedeniyle sorumlu tutulan zarar verenin kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulma imkânı 

varken; akdî sorumluluk kapsamında Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde zarar verene kurtuluş 

kanıtı getirme imkânı tanınmamıştır.    

487
 “(1) Taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, özellikle 

hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli düzeni kurmakla, gerekli diğer tüm 

önlemleri almak ve mevzuatta öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür. (2) Taşıyıcı, yolcuların kazaya 

uğramalarından doğacak zararı tazmin eder. Yolcunun kaza sonucunda ölmesi hâlinde, onun 

yardımından yoksun kalanlar uğradıkları zararın tazminini taşıyıcıdan isteyebilirler. Ancak, taşıyıcı, 

kazanın kendisinin veya yardımcılarının en yüksek özeni göstermelerine rağmen, kaçınamayacakları ve 

sonuçlarını önleyemeyecekleri bir sebepten ileri geldiğini ispat ederse tazminattan kurtulur.” 

488
 Yolcu sıfatına sahip kişilerin demiryolu aracı seyir halinde iken veya demiryolu aracına binerken veya 

araçtan inerken uğradıkları zararlar için demiryolu işletenine karşı açılan tazminat davalarının taşıma 

hukukuna ilişkin genel hükümler doğrultusunda Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde ikame edildiğine dair 

bkz. 11. HD. 25.03.2015, 2014/18977, 2015/4132; 11. HD., 28.05.2015, 1191/7165; 11. HD., 11.11.2015, 

5147/11878; 11. HD., 18.12.2015, 9526/12191;11. HD., 19.02.2015, 2014/4385, 2015/2228; 11.HD., 

26.11.2015, 6127/12641; 11. HD., 07.05.2014, 2886/8722; 11. HD., 07. 11.2014, 2013/14331, 

2014/17125; 10. D., 28.9.2011, 7099/3926 (Karartek İçtihat Programı). TCDD'ye ait Cumhuriyet 

Ekspresinin Eskişehir – Haydarpaşa seferi esnasında, ... karayolu çalışması yapmakta olan bir 

ekskavatörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden murisin ailesi tarafından 

destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle açılan maddî tazminat davasında, davalılardan TCDD 

işletmesinin aralarındaki taşıma akdi uyarınca yolcularını sağ ve salim olarak istedikleri yere ulaştırmakla 

yükümlü bulunduğu ve diğer davalı ile birlikte sorumlu tutulduğuna dair bkz. 11. HD., 26.03.2015, 
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bulunuyorsa Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri gereğince 

sorumludur.  

 

   bb) Ücretsiz Taşınan Yolcular 

 

   Ücretsiz taşıma, hatır taşıması şeklinde veya bir kanunî düzenleme gereği de 

yapılabilir. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 34. maddesi gereği yürürlüğe 

konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin
489

 57. maddesinin 10. bendinde, “altı yaşın 

altında çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.” hükmü yer 

almaktadır. Benzer şekilde, Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında 

Nizamnamenin 10. maddesinde de, “Üç yaşından aşağı çocuklar refakatlerinde 

bulundukları kimselerin kucaklarında
490

 götürülmek şartıyla kendilerinden hiçbir ücret 

alınmaz.” hükmüne yer verilmektedir. Bunlara göre, ücretsiz taşınan ve ayrı koltuk 

verilmeyen çocuklar da “yolcu” sayılmaktadır. Dolayısıyla anne ve babaları veya 

yakınlarıyla seyahat eden, biletsiz ve ayrı koltuk verilmeyen küçük çocuklar da taşıma 

sözleşmesi hükümlerine tâbi olurlar. Bunun dışında, yasa, yönetmelik ve genelgeler 

                                                                                                                                                                          
2014/6636, 2015/4254 (Karartek İçtihat Programı). Benzer yönde bkz. HGK., 30.01.2013, 2012/702, 

2013/172: “Mahkemece, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre, davacıların ortak murisleri A., N., 

M. ve M. Tınas'ın 22.07.2004 günü meydana gelen tren kazasında yolcu oldukları trenin devrilmesi 

sonucu vefat ettiği, TTK.nun 806. maddesi (YTTK. m. 914) gereğince taşıyıcının yolcuları gidecekleri 

yere sağ ve salim ulaştırmakla yükümlü olduğu, dava konusu olayda davalı kurumun bu yükümlülüğünü 

yerine getirmediği, davalı kurumun davacıların maddî ve manevî zararlarını kanundaki koşullara uygun 

olarak karşılamak zorunda olduğu,…”(Karartek İçtihat Programı). 

489
 RG., 11.06.2009, S. 27255. 

490
 Hükümde buna ilişkin bir açıklık bulunmamasına rağmen, üç yaşın altındaki çocuklar için bebek 

arabasında götürüldükleri sürece de ücret alınmaması gerekir. 
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gereği görevleri sırasında ücretsiz tren yolculuğu yapmalarına izin verilen kişiler de 

yolcu sayılırlar
491

. Bu sebeple, bir kanunî düzenleme gereği ücretsiz taşınan ve zarar 

gören kişilere karşı işleten, Türk Ticaret Kanunu’ndaki taşıma hukukuna ilişkin genel 

hükümlere göre sorumludur. Bununla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nda mevzuat gereği 

ücretsiz taşınanlar için hatır taşımasından kaynaklanan sorumluluğu düzenleyen 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine taşımanın ücret karşılığı yapılmasının 

gerektiği, Türk Ticaret Kanunu’nun 850. maddesinin 2. fıkrasında açıkça 

belirtilmektedir. Bu sebeple hatır taşımasının taşıyıcısı 850. madde anlamında taşıyıcı 

değildir. Dolayısıyla hatır taşımalarına Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma hukukuna 

ilişkin hükümleri uygulanmaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun 87. maddesinde hatır 

taşımalarına ilişkin olarak, “Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta 

ise veya motorlu araç, yaralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş 

bulunuyorsa, işletenin veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin 

sorumluluğu ve motorlu aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen 

zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tâbidir. Zarar görenin beraberinde 

bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı zararlardan 

dolayı işletenin veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu da 

genel hükümlere tâbidir.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda söz konusu hükme 

kıyasen, hatır taşımalarında yolcuya veya eşyaya verilen zararlardan dolayı, demiryolu 

işleteni Türk Borçlar Kanunu’ndaki 71. madde kapsamında sorumlu tutulabilir. 

 

 

 

                                                           
491

 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 508. 



141 

 

  cc) Kaçak Yolcular 

 

Demiryolu işletenin izni ve bilgisi dışında demiryolu aracına binen ve taşınan kaçak 

yolcular, fark edilmeden taşındıkları ve sonradan herhangi bir ücret de ödemedikleri 

sürece işletene karşı üçüncü kişi sayılırlar. Nitekim bu kişilerle işleten arasında herhangi 

bir taşıma sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu kişilere karşı işletenin, Karayolları Trafik 

Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında akit dışı sorumluluğu gündeme gelir. Bazı 

yazarlarca, zarar gören kaçak yolcunun fiili suç oluşturuyorsa ya da kötüniyetli ise, 

işletenin sorumlu tutulmayacağı kabul edilmektedir
492

. Buna karşılık, demiryolu aracına 

ücret ödemeden binen kaçak yolculardan taşıyan veya sürücü ve yardımcıları ücret 

almışlarsa ya da yolcunun araca kaçak bindiği tespit edildikten sonra görevliler cezalı 

bilet kesmişlerse
493

, bu kişiler artık işletene karşı üçüncü kişi sayılmazlar
494

. Böylece, 

taşıma hukuku hükümleri kapsamında yasal olarak koruma altına alınmış yolcu sıfatını 

kazanırlar. 

 

  dd) İşletenin Yardımcıları 

 

Demiryolu aracının kullanılmasında işletene yardım eden, makinist, vatman veya 

demiryolu mühendisi olarak görev yapan kişilerin zararlarının tazmininde taşıma 

hukukuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Nitekim işletene yardım eden kişiler, taşıma 

                                                           
492

 Yılmaz, Hamdi, s. 38. 

493
 Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname’nin 14. maddesi: “Bileti olmayan 

veyahut elinde hükümsüz bilet olan yolcular arabalarda katetmiş oldukları mesafenin tarifelerde belli 

olan ücretini verdikten başka, söz konusu ücretin iki misli kendilerinden ceza parası alınır.”  

494
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 4. 
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sözleşmesi kapsamında taşınan yolcu sıfatına sahip değildir. İşletenin yardımcıları ile 

işleten arasında bir hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sebeple işleten, 

yardımcılarının demiryolu aracının işletilmesi sebebiyle uğradıkları zararlarından dolayı 

ancak hizmet sözleşmesi kapsamında TBK. m. 112 (eBK. m. 96) ve TBK. m. 417 (eBK. 

m. 332) gereği, kusur sorumluluğu esasına dayanan akdî sorumluluk hükümlerine göre 

sorumlu tutulabilir
495

. Ancak işletenin yardımcıları, görevleri dışında ve görevleri ile 

ilgisi olmayan bir şekilde demiryolu aracının işletilmesi sonucu bir zarar görmüşlerse, 

böyle bir durumda işletene karşı üçüncü kişi sayılırlar
496

. Bu durumda işleten, 

yardımcılarına karşı Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki 

hükümlere göre sorumlu tutulabilir. 

 

   B. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU AÇISINDAN (KTK. M. 85/f.1 

KAPSAMINDA) 

 

 Demiryolu aracının sebep olduğu kazanın hemzemin geçitte meydana gelmesi veya 

karayolu üzerindeki raylarda seyreden bir tramvayın kazaya sebep olması halinde, 

işletenin sorumluluğu Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasında 

düzenlenen tehlike sorumluluğu hükümlerine dayandırılır. Buna göre işleten ve bağlı 

olduğu teşebbüs sahibi, hiçbir kusurları olmasa bile, kaza neticesinde doğan zarardan 

sorumlu olurlar. İşleten ve teşebbüs sahibi burada kusur ilkesine göre değil, tehlike 

ilkesine göre sorumludur
497

. Başka bir deyişle, Karayolları Trafik Kanunu’nun 

                                                           
495

 Süzek, Sarper; İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985, s. 232-252; Tandoğan, Mesuliyet, s. 435 vd., 443 

Ayrıca bkz. 17. HD., 30.6.2014, 2013/9888, 2014/10246 (Karartek İçtihat Programı). 

496
 Benzer şekilde hava araçları ile ilgili bkz. İşgüzar, s.93-94. 

497
 Oğuzman/Öz, s. 196; Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 80. 
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öngördüğü sorumluluk ilkesi, Borçlar Kanunu’ndaki kusur sorumluluğu ilkesine oranla, 

özel bir sorumluluk türü olduğundan, tehlike sorumluluğu ile kusur sorumluluğu aynı 

işletenin şahsında birleştiği zaman, işleten tehlike sorumluluğuna tâbi olur
498

. Bununla 

birlikte, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 5. fıkrası gereğince, işleten, 

aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin
499

 

kusurundan
500

 kendi kusuru gibi sorumlu tutulmaktadır. İşleten burada, yardımcılarına 

talimat veren, gözeten, denetleyen kimse olarak sorumluluk almaktadır. İşleten ayrıca, 

demiryolu aracının hangi şartlarda, ne amaçla trafiğe çıkıp çıkmayacağına da karar 

vermekle yükümlüdür. Benzer şekilde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesinde 

söz edilen işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin arasına yolcular da dâhildir. 

Demiryolu İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası 

kapsamında sorumlu tutulabilmesi için, bir trenin hemzemin geçitte işletilmesi sırasında 

veya bir tramvayın karayolu üzerindeki raylarda işletilmesi sırasında üçüncü kişilerin 

zarar görmüş olmaları ve üçüncü kişilerin zararı ile demiryolu aracının işletilmesi 

arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir.  

 

                                                           
498

 Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 161. 

499
 Makinist, vatman gibi demiryolu aracının kullanılmasına katkı sağlayan personel, işletenin 

yardımcısıdır. Sürücü ve diğer yardımcıların, üçüncü kişi olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığı için, 

bunların kusurunun üçüncü kişinin kusuru sayılarak, işletenin, KTK. m. 86 göre sorumluluktan 

kurtulması da söz konusu olmaz (Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 188). 

500
 Buradaki kusur kelimesini daha geniş yorumlayarak, işletme sorumluluğu yönünden davranış ve eylem 

şeklinde anlamanın Kanun’un ruhuna daha uygun düştüğüne dair bkz. Eren, Borçlar, s. 709; Eren, 

Motorlu Araç işletenin Sorumluluğu, s. 188; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 76. İşleten, işletilmeden doğan 

zarardan sorumlu olduğu için, sürücü ve yardımcıların işletilme olgusu ve bütünü içinde yer alan 

eylemlerinin kusurlu ya da kusursuz olmasının, sonucu değiştirmeyeceğine, işletenin, bu eylem, kusurlu 

olsa da olmasa da sorumlu olduğuna dair bkz. Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 188. 
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   1) Demiryolu Aracının Hemzemin Geçitte veya Karayolu Üzerindeki Raylarda 

       İşletilmesi 

 

   Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasına göre, bir motorlu aracın 

işletilmesinden zarar görenlere karşı işleten ve teşebbüs sahibi müştereken ve 

müteselsilen sorumlu tutulabilir. Burada sorumluluk, motorlu taşıt aracının işletilmesine 

bağlanmıştır. Bu itibarla, işletenin sorumlu olması için, zarara, aracın işletilmesinin 

sebep olması gerekir
501

. Burada sorumluluğun temeli, işletme tehlikesi, türü ise, tehlike 

esasına dayalı işletme sorumluluğudur
502

. Karayolu olarak kabul edilen hemzemin 

geçitte veya hemzemin geçit sayılan yerde meydana gelen tren kazalarında veya 

karayolu trafiğine dâhil olan tramvayın sebep olduğu kazalarda, tren veya tramvay 

işletenin de söz konusu hüküm kapsamında sorumlu tutulması mümkün olmalıdır. Söz 

konusu hükme kıyasla, demiryolu işletenin sorumlu tutulabilmesi için öncelikle 

demiryolu aracının hemzemin geçitte veya hemzemin geçit sayılan yerde işletilmesi 

veya karayolu üzerindeki raylarda seyreden bir tramvayın işletilmesi gerekir. Aracın 

                                                           
501

 Alman hukukunda işleten, “aracın işletilmesi esnasında” meydana gelen zararlardan tehlike ilkesine 

göre sorumludur. Oysa Türk/İsviçre hukuklarında zarara aracın işletilmesi sebep olmalıdır. Alman 

hukukunda işletenin işletilme halinde olmayan bir aracın sebep olduğu trafik kazalarından doğan 

sorumluluğu, tehlike ve olağan sebep sorumluluğu gibi iki ayrı sorumluluk türüne tâbi tutulmamıştır. 

Alman hukukunda işletilme hali, aracın hareket halinde bulunması şartına bağlanmamıştır (Bkz. Eren, 

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 198). Alman İmparatorluk Mahkemesi, demiryolu geçidinde 

meydana gelen kazayı, demiryoluna mahsus bir tehlike olarak değerlendirmezken; Alman Federal 

Mahkemesi, işletme kavramını daha geniş yorumlayarak demiryolu geçidinde meydana gelen kazaları da, 

demiryolu işletilmesi dâhilinde değerlendirmiştir (Bkz. BGHNJW, Çekin, s. 78, dn. 188).  

502
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 214 vd. 
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işletilmesinden ne anlaşılması gerektiği öğretide tartışmalıdır
503

. Aracın mekanik 

aksamının çalışması ile işletilme haline geçmesi kıstasına göre, bir kaza, aracın mekanik 

aksamının, özellikle motorunun ve ışık tertibatının çalışmasının ortaya çıkardığı tehlike 

sebebiyle doğmuşsa Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasında yer 

alan hükme göre tehlike sorumluluğunun söz konusu olduğu kabul edilmektedir
504

. 

Buna karşılık, aracın trafiğe çıkarılması ile işletilme haline geçmesi kıstasına göre ise, 

işletme tehlikesinin sadece mekanik aksamı çalışan bir araçta değil, motoru 

durdurulmuş bir araçta da mevcut olduğu kabul edilmektedir
505

. Buna ilişkin olarak 

şehirlerarası yolda park etmiş bir kamyonun, park alanında durduğu yerde çalışan bir 

otomobilden daha az tehlikeli olmadığı belirtilmektedir
506

. Kanaatimizce, demiryolu 

aracının işletilmesinden de, demiryolu aracının trafiğe çıkarılması anlaşılmalıdır. 

Nitekim hemzemin geçitte bir arıza sebebiyle duran trene de bir otomobilin çarpması 

mümkün olabilir. 

Kazanın demiryolu aracındaki teknik bir arızadan kaynaklanması halinde de, 

demiryolu aracının işletilmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katılan işletenin 

                                                           
503

 Bir görüş, aracın kendini harekete geçiren mekanik aksamının çalışması ile işletilme haline geçtiğini 

kabul etmektedir (Eren, Borçlar, s. 714; Oğuzman/Öz, s. 199-200; Bolatoğlu, s. 166; Aşçıoğlu, 

Tazminat Davaları, s. 37-40; Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 63 vd.). 

Diğer bir görüş ise, aracın trafiğe çıkarıldıktan sonra trafikten çekilinceye kadar işletilme halinde 

olduğunu kabul etmektedir. Buna göre, trafikte bulunan ancak duran aracın sebep olduğu zararlar da 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir (Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 242; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 528; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 408 vd.; Tunga, Enis; “KTK. 50. 

Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları”, Yasa Hukuk Dergisi, C. 3, 

S. 7, 1980, s. 962-963). 

504
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 240. 

505
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 408; Aksi yönde görüş için bkz. Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 86. 

506
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 409. 
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sorumluluğu söz konusu olmalıdır. Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. 

maddesinin 1. fıkrasına göre araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemişse, işleten 

nedensellik bağını kesen sebeplerden birinin varlığını ispatlayarak sorumluluktan 

kurtulamaz. Araçtaki bozukluk genellikle, aracın düzenli bakımının yapılmaması, bakım 

ve onarım hataları, aşırı yükleme, hor kullanma, makinistin yol ve hava koşullarına, yük 

durumuna, hız kurallarına dikkat etmeksizin aracı kullanması ve imalat hatalarından
507

 

                                                           
507

 Kazanın imalât hatasından kaynaklandığı ispatlanabilirse imalâtçıya dönme (rücu) olanağı doğar. 

İmalâtçı, aracı pazara çıkarırken her türlü denetimleri yaptığını, teknik arızanın önceden bilinmesi 

imkânsız, umulmayan bir durum olduğunu kanıtlasa bile sorumluluktan kurtulamaz (Çelik, Karayoluyla 

Yolcu Taşıma, s. 102). Aksi yönde, imalatçının sorumluluğunun TBK. m. 49 doğrultusunda kusura dayalı 

haksız fiil sorumluluğu olduğu; imalatçının kullandığı parçayı gözden geçirip, denetlemeden yapımda 

kullanması sebebiyle kusurlu olduğu ancak aldığı parçaların bozuk olduğunu bilmediği ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulmasının mümkün olmadığına dair görüş için bkz. Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 207. 

İmalatçının sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öztan, Bilge; İmalatçının Sorumluluğu, Ankara 

1982, s. 21 vd. İmalatçının sorumluluğunun, fabrikasyon hataları, yapı hataları ve gelişim hataları 

açısından tehlike sorumluluğuna tâbi tutulması gerektiğine dair bkz. Öztan, İmalatçı, s. 277, 280 vd. Aksi 

yönde, imalat sahasında devamlı tehlikelerin mevcut olmaması, imalattan dolayı sorumluluğu gerektiren 

durumların genellikle kusurlu davranışlara dayanması, buna karşılık motorlu taşıtların kullanılmasının 

sürücünün hiçbir kusurlu davranışı olmasa bile, mahiyeti gereği büyük bir tehlike arz etmesi 

gerekçelerine dayanarak imalatçının sorumluluğunun her zaman tehlike sorumluluğu içinde 

düşünülemeyeceğine  ancak gözden kaçan hatalı imalatın sebep olacağı önlenmesi mümkün olmayan 

zararların tehlike sorumluluğu içinde düşünülebileceğine dair bkz. Kaplan, İbrahim; “Türk ve İsviçre 

Hukukunda İmalatçının Sorumluluğu”, Adalet Dergisi, S. 1-2, 1977, s. 95-96, 105-109. İmalatçıyı, 

bilmesi gerekli ve önceden tahmini mümkün imalat zararlarından, kusuru aranmaksızın sorumlu tutacak 

özel bir kuralın Borçlar Kanunumuza dahil edilmesi gerektiği yönündeki görüş için bkz. Kaplan, s. 107. 

Ayrıca bkz. Özsunay, Ergun; “Türk Hukukunda Gerçek Bir Boşluk: Yapımcının Sorumluluğu”, Batider, 

C. 10, S. 1, 1979, s. 133 vd., 148 vd., 151-152. Üreticinin sorumluluğunun tehlike sorumluluğuna ilişkin 

kanun hükmüne dâhil edilmesi mümkün olmayan sui generis bir kusursuz sorumluluk hali olduğu görüşü 

için ayrıca bkz. Paksoy, Meliha Sermin/Arslan Demir, Gizem; “Üreticinin TBK 71 Kapsamında 
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kaynaklanmaktadır
508

. Öğretide ve Yargıtay kararlarında işletme kusuru olarak da 

adlandırılan bu durumların çoğunlukla ihmâl ve özensizlik sonucu meydana geldiği 

kabul edilmektedir
509

. İşletme kusurları, demiryolu taşımacılığı alanında geliştirilen 

teknik yeniliklerin izlenmemesi ve uygulanmaması, rayların düzenli bakımının 

yapılmaması, zamanında onarılmaması, geçiş yollarındaki tehlikeleri önleyici 

tedbirlerin alınmaması, rayların ve traverslerin düzenli olarak ve belli tarihlerde 

onarılmaması, bağlantı somunlarının düzenli olarak yağlanmaması, vagon frenlerinin, 

rampaların meyil ve kavis derecesine göre ayarlanmamış olması, trenlerin hızının 

demiryolu alt yapısına, rayların geçiş yollarına ve arazi durumuna göre ayarlanmaması, 

makinistin vagonlardaki yolcu ve yük miktarını gözeterek, arazi, yol ve iklim 

koşullarına uygun bir hızla seyretmemesi, hız kurallarına, yol tehlikelerine, toprak 

kayması ve çökmelere karşı tren makinistini uyarmak için yol boyunca yeterli uzaklıkta 

işaret levhalarının konulmaması, garlarda ve istasyonlarda çağdaş tekniğin gerektirdiği 

yeniliklerin yapılmamış ve güvenlik önlemlerinin alınmamış olması, banliyö trenlerinde 

yolcuların kapı ve pencerelerden sarkmalarına, trenden atlamalarına engel olunmaması 

olarak belirtilmektedir
510

. Söz edilen işletme kusurlarının somut olayda gerçekleşip 

gerçekleşmediği ve buna göre tarafların kusur durumlarının tespiti için genellikle 

bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulmaktadır
511

. İşletme kusurlarının varlığı, demiryolu 

                                                                                                                                                                          
Sorumlu Tutulması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S. 2, 2013, s. 304 vd, 

313-314. 

508
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 98vd. 

509
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 98 vd. 

510
 Çelik,  Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 511 vd. 

511
 17. HD., 13.04.2016, 2015/18008, 2016/4677: “Mahkemece hükme esas alınan 10.08.2015 tarihli 

bilirkişi raporunda yolun eğiminin davacıya ait araç için hemzemin geçitte risk oluşturup oluşturmadığı, 

dava konusu aracın eğimden dolayı askıda kalmış olmasının kazaya yol açıp açmadığı hususunda net bir 
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işletenin nedensellik bağının kesildiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulmasına engel 

olur. 

 

   2) Zarar 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası, sadece aracın bir kimsenin 

ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından doğan maddî zararlarla, bir mala verilen 

zararlar
512

 halinde sorumluluğu kapsamaktadır. Bununla birlikte, kamu kuruluşlarına ait 

motorlu araçların işletilmesinin sebep olduğu zararlardan sorumluluk da Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 106. maddesinin 1. fıkrası gereğince aynı hükme tâbidir
513

. 

                                                                                                                                                                          
şekilde değerlendirme yapılmamıştır. … Bu durumda mahkemece, mahallinde keşif yapılarak ve 

davacının itirazları dikkate alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti kurumundan seçilecek 

uzman bilirkişi kurulundan kusur dağılımı yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli yeni bir 

bilirkişi raporu alınarak, kusur oranının yeniden tespit edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı 

şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.” (Karartek İçtihat 

Programı). Aynı yönde bkz. 11. HD., 10.12.2014, 13015/19396 (Karartek İçtihat Programı). 

512
 Üçüncü kişinin aracının hemzemin geçitte zarara uğradığına dair bkz. 17. HD., 14.05.2015, 

2015/6254, 2015/7417: “Davacı vekili, davalı idareye ait trenin müvekkilinin aracına çarparak 

hasarladığını, davalının hemzemin geçidin dolgu ve bakımını yaptırmaması sebebiyle kusurlu olduğunu, 

kazadan sonra rayların arasının çakılla doldurulduğunu ve traverslerin döşendiğini, aracın pert 

olduğunu, sovtaj bedelinin mahsubundan sonra (30.780,00 TL-6.000,00 TL) 24.780,00 TL zararlarının 

bulunduğunu, ayrıca aracın kullanılmaması sebebiyle 1.000,00 TL araç mahrumiyeti zararı olduğunu 

belirterek şimdilik 25.780,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir…. 

davanın kısmen kabulü ile 24.780,00 TL tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan 

tahsiline karar verilmiş… hükmün ONANMASINA… oybirliğiyle karar verildi.” (Karartek İçtihat 

Programı). 

513
 Eren, Borçlar, s. 708; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 535-536. 
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Öğretide, şahsa ve eşyaya ilişkin zararlar dışındaki diğer zararların
514

 Karayolları Trafik 

Kanunu kapsamı dışında kaldığı kabul edilmektedir
515

. Bu gibi zararlardan sorumluluk 

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir
516

. Örneğin, bir kişinin ölümü veya 

yaralanması söz konusu olmaksızın işine geç kalması gibi kazanç kaybı tarzında 

uğranılan zararlardan sorumluluk bu Kanun’un kapsamı dışındadır
517

. Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasının diğer zararları da içine alacak şekilde 

yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Zira Karayolları Trafik 

Kanunu’na göre sorumlu tutulan işletenin, herhangi bir ayrım yapılmaksızın diğer 

zararlara ilişkin olarak da sorumlu tutulması, zarara uğrayanların mağduriyetlerinin 

giderilmesi yönünde daha hakkaniyetli bir sonuç doğurur. 

Bunların dışında, manevî zararlara ilişkin sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’nun 

90. maddesinde yer verilen, Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki 

tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen 

usul ve esaslara tâbidir. Söz konusu tazminatlar ve manevî tazminata ilişkin olarak bu 

Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/01/2011 tarihli ve 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmüne 

göre genel kurallara, yani Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine tâbidir
518

. Öğretide, 

                                                           
514

 Bu tür zararlara, bir kimsenin ticarî itibarının, kredi veya ününün ihlâl edilmesinden doğan zararlar 

girer (Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 166). 

515
 Eren, Borçlar, s. 695; Oğuzman/Öz, s. 200; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 525 vd.; Nomer, 

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 68; Bolatoğlu, s. 132-133. 

516
 Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 166. 

517
 Oğuzman/Öz, s. 201. 

518
 Genel kuralların uygulanacağı yerlerin KTK. m. 87’de belirtildiği, burada manevî zararlardan söz 

edilmediği, bu sebeple manevî zararlara da KTK. m. 85’in uygulanması gerektiği yönündeki görüş için 
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manevî zararların da Karayolları Trafik Kanunu kapsamına alınmasının gerektiği, maddî 

değerleri manevî değerlerden üstün tutan yaklaşımın yerinde olmadığı 

belirtilmektedir
519

. 

İşletenin meydana gelen zarardan sorumlu tutulabilmesi, zararın bir trafik 

kazasından
520

 doğmuş olmasına bağlıdır
521

. Burada kastedilen kaza, aniden, bir defada 

gerçekleşen, zarar gören tarafından istenmeyen ve zarar gören kişinin veya hasara 

uğrayan eşyanın dışında meydana gelen olaydır
522

. Zarara sebep olan durumun karayolu 

üzerinde başlaması yeterli olup, sonucun karayolu üzerinde gerçekleşmesi gerekmez
523

. 

Örneğin, karayolunda giden aracın herhangi bir sebeple karayolundan çıkarak üçüncü 

kişinin yaşam ve sağlığına ya da eşyasına zarar vermesi de trafik kazası kapsamında 

değerlendirilmelidir
524

. 

                                                                                                                                                                          
bkz. Aşçıoğlu, Tazminat Davaları, s. 41-42; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 88. Aynı şekilde KTK. m. 

90’daki anlatımın kuşkuya yol açacak nitelikte olduğuna dair bkz. Yılmaz, Hamdi, s. 45. 

519
 Bolatoğlu, s. 142; Aşçıoğlu, Tazminat Davaları, s. 42. 

520
 Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesi: “Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir 

veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.” 

521
 Eren, Borçlar, s. 696; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 92-93. 

522
 Eren, Borçlar, s. 697; Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 167 vd.; Bolatoğlu, s. 150-151; 

Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 93. Kazayı oluşturan dış olay, vücut anatomisinde değişiklik yapan darbe, 

çarpma, düşme, kayma, vurma vs. gibi mekanik bir olay olabileceği gibi, hafıza kaybı, korku, titreme vs. 

gibi ruh dengesini bozan psişik bir olay, sinirsel bir şok da olabilir (Eren, Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu, s. 168). Motorlu araçların gaz ve toz yayarak ya da sarsıntı ve gürültü yaparak uzun vadede 

verdiği zararlarda da Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanması gerektiğine dair bkz. Bolatoğlu, s. 156-

159. Bu tür çevreye ve üçüncü şahıslara verilen zararlara ilişkin TBK. m. 71 veya Çevre Kanunu’nun 28. 

maddesinin uygulanması da düşünülebilir. 

523
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 92. 

524
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 92. 
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  3) Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı 

 

Tehlike sorumluluğu olarak kabul edilen, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. 

maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen hükümlere göre işletenin sorumlu tutulabilmesi 

için, demiryolu aracının işletilmesi ile doğan zarar arasında uygun nedensellik bağının 

bulunması gerekir
525

. Uygun nedensellik bağının gerçekleşmiş sayılması için aracın 

zarar görenin vücuduna teması gerekmeyip, psişik şok ve korkmanın da yeterli olduğu 

belirtilmektedir
526

. Tehlike sorumluluğunun kaynağı, diğer motorlu araçlarda olduğu 

gibi
527

 demiryolu araçlarının yarattığı kendine özgü tehlikenin ağırlığıdır. Bu sebeple, 

diğer motorlu araçların işletilmesinden doğan zarardan sorumlulukta olduğu gibi
528

, 

demiryolu işletenin sorumluluğu için de ne kendisinin ne de makinist ile aracın 

kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusuru aranmamalıdır. Dolayısıyla Demiryolu 

işletenin sorumlu tutulabilmesi için ayrıca kusurlu olup olmaması önem taşımaz. Ancak, 

işletenin aynı zamanda kazada kusuru da bulunuyorsa, bu durumda işleten nedensellik 

                                                           
525

 Hemzemin geçitte bir minibüs ile trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sebebiyle sigortacının 

motorlu araç işleteni aleyhine açtığı rücuen tazminat davası, kazanın meydana gelmesi ile sigortalı araçta 

istiap haddinden fazla yolcu taşınması arasında uygun nedensellik bağı bulunmadığından bahisle rücu 

şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından reddedilmiştir bkz. 17. HD., 20.10.2014, 2013/9900, 2014/13814 

(Karartek İçtihat Programı). 

526
 Eren, Borçlar, s. 701; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 244-245; Kıhçoğlu, Motorlu Araç İşletenin 

Sorumluluğu, s. 33. Motorlu aracın ışığı, gürültüsü veya aniden görünmesi, insan ve hayvanların 

davranışlarını dolaylı olarak etkileyebilir ve var olan tehlikelilik oranını arttırarak gerçekleşen zararlı 

sonucun nedeni sayılır (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 104). 

527
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 79. 

528
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 79. 
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bağının kesilmiş olduğu iddiasında bulunamaz
529

. Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. 

maddesine göre işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, ancak 

kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve 

araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın
530

, kazanın bir mücbir sebepten veya 

zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse 

sorumluluktan kurtulabilir.  

Bunun dışında, meydana gelen bir demiryolu kazası sebebiyle işletene ya da araçta 

bulunanlara yardımda bulunan üçüncü kişi bir zarara uğrarsa, zararın yardım 

faaliyetinin sonucu meydana geldiğini, başka bir deyişle kurtarma faaliyeti ile zarar 

arasında uygun nedensellik bağının bulunduğunu ispatlaması gerekir
531

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
529

 Tiftik, Maddî Tazminat, s. 56. HGK., 13.02.1991, 1990/619, 1991/70: “DDY işletmesi hemzemin 

geçitlerde olası tehlikeleri önleyecek üst geçit, bariyer gibi teknik önlemleri almak zorundadır. Bunun 

alınmamış olması ek kusur oluşturacağından nedensellik bağı kesilmez ve davalı işletme de kazaya 

karışan ağır kusurlu motorlu araç işleteni ile birlikte doğan zarardan ortaklaşa sorumlu olur.” (Çelik, 

Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 545). 

530
 Trafik kazasının, davalıya ait kamyonun bijon kesmesi ve tekerleğin fırlamasından ileri gelmesi 

sebebiyle kazayı etkileyen araçtaki bozukluk sonucu oluşan zarardan işletenin sorumlu olduğuna dair bkz. 

4. HD., 19.12.1991, 1990/11543, 1991/11129 (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 117). 

531
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 414. 
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C. İDARE HUKUKU KURALLARI AÇISINDAN 

 

1) Demiryolu Aracının Hemzemin Geçit veya Karayolu Dışındaki Raylarda 

    İşletilmesi 

 

Demiryolu işleteni sıfatıyla Devlet Demiryolları veya belediyelerin idare hukuku 

kuralları kapsamında sorumlu tutulabilmesi için, demiryolu aracının hemzemin geçit 

veya karayolu dışındaki raylarda kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı şekilde 

işletilmesi gerekmektedir.  

 

2) Hizmet Kusuru veya Görev İçi Kişisel Kusur 

 

 Devlet Demiryolları veya belediyelerin idare hukuku kuralları kapsamında sorumlu 

tutulabilmesinin bir diğer şartı, somut olayda kamu görevlilerinin hizmet kusurlarının 

veya görev içi kişisel kusurlarının varlığıdır
532

. 

 

3) Malvarlığı Zararı 

 

Devlet Demiryolları veya belediyelerin idare hukuku kuralları kapsamında 

sorumluluğun doğabilmesi, demiryolu aracının sebep olduğu kaza veya demiryolu 

işletmesinin bir faaliyeti sebebiyle üçüncü kişilerin taşınır veya taşınmaz 

malvarlıklarının bir zarara uğramasına bağlıdır. Üçüncü kişilerin malvarlığına verilen 

                                                           
532

 Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I, B İdarenin Sorumluluğu ve İkinci Bölüm, I, C, 1, b, bb 

Üçüncü Kişilerin Malvarlığı Zararları Açısından. 
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zararlar sebebiyle idarenin sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinin 2. 

fıkrası kapsamında yer almamaktadır. 

 

4) Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı 

 

İdare Hukuku kuralları kapsamında demiryolu işletenin sorumlu tutulabilmesi için, 

demiryolu aracının hemzemin geçit veya karayolu dışındaki raylarda işletilmesi ile 

üçüncü kişinin malvarlığı zararı arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir. 

 

III.DEMİRYOLU İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 

 

Demiryolu işleteni, tüm şartlar gerçekleştiği takdirde Karayolları Trafik Kanunu, Türk 

Borçlar Kanunu’ndaki ilgili hükümler veya idare hukuku kuralları kapsamında sorumlu 

tutulabilir. Böylece işleten, demiryolu aracının sebep olduğu üçüncü şahısların 

zararlarını tazmin etmekle yükümlü olur. Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesinde, bir 

işletme faaliyetinden doğan hangi zararların tazmin edileceği konusunda özel bir 

düzenleme yer almamaktadır. Bu sebeple, haksız fiiller hakkındaki zarara ilişkin genel 

hükümler, tehlike sorumluluğu hakkında da kıyasen uygulama alanı bulmalıdır. Buna 

karşılık, demiryolu taşımacılığından kaynaklanan zararlar, Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi gereğince hemzemin geçitte 

meydana gelen tren trafik kazalarından veya karayolunda seyreden tramvay 

kazalarından kaynaklanmakta ise, önce Karayolları Trafik Kanunu’nun sorumluluğa 

ilişkin hükümleri, boşluk olması durumunda genel hükümler uygulanmalıdır. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası, sadece aracın bir kimsenin 

ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından doğan maddî zararlarla, bir mala verilen 
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zararlar halinde sorumluluğu kapsamaktadır. Manevî zararlara ilişkin sorumluluk, 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinde yer verilen hükme göre genel kurallara, 

yani Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine tâbidir. 

Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel hükümler doğrultusunda, demiryolu işleteni, üçüncü 

kişilerin ölüm ve yaralanmalarından doğan zararları ile eşyalarının hasara uğramasından 

doğan zararlarını tazmin etmelidir. İşletenin, üçüncü kişilerin şahısvarlığına ilişkin 

zararlarından kaynaklanan tazminat borcunun kapsamı, Türk Borçlar Kanunu’nun 53., 

54. ve 56. madde hükümlerine göre belirlenmelidir. Üçüncü şahsın ölümü halinde 

doğacak zararlar
533

, Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında ölümün hemen 

gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi haline göre farklılık gösterir. Bu hükme göre, 

ölümün hemen gerçekleşmesi halinde demiryolu işleteni, cenaze giderlerini ödemekle 

yükümlüdür. Ölüm hemen gerçekleşmemişse, işleten cenaze giderlerinin yanında zarar 

görenin tedavisi için yapılan giderler ile zarar görenin çalışma gücünün azalmasından ya 

da yitirilmesinden doğan kayıpları da tazmin etmekle yükümlüdür. Bunların dışında 

işleten, her iki halde de, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları zarardan 

                                                           
533

 ABD hukukuna göre, ölümle sonuçlanan bir kazada meydana gelen zararları giderebilmek için insan 

hayatının değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda, Amerikan hukukunda VSL (Value of 

Statistical Life) denilen bir uygulama bulunmaktadır. VSL, bireylerin sağlık ve güvenliğini etkileyen tüm 

kararlarından elde edilir. Meselâ, hava yastığı (airbag) mevcut olan bir araba kullanmak, emniyet kemeri 

takmak, duman detektörü taktırmak, kötü çalışma koşullarını kabul etmek vb. kararlar insan hayatının 

değerini göstermektedir. Eğer bir kişi arabasına airbag taktırırsa, muhtemel kaza sırasında yaşayacağı 

riskleri azaltmış olacaktır. Böylece, airbag taktırmasaydı, ödemek zorunda kalacağı tazminat miktarını, 

airbag taktırarak önlemiş olmaktadır. Dolayısıyla, para ve risk arasındaki bu dönüşüm, VSL’yi 

belirlemektedir. VSL, bir kazanın gerçekleşmemesi için alınan önlemlerin malîyeti ile kaza 

gerçekleştikten sonra kaybedilen ekonomik değerler arasındaki dengeyi belirlemek açısından önem arz 

etmektedir. Diğer bir ifade ile, VSL kaza sonucunda ortaya çıkan zarar ile kaza gerçekleşmeden önce 

yapılan harcamaların ekonomik açıdan dengelenmesidir. (bkz. Visscher, s. 161). 



156 

 

da sorumludur. Ölenin destek ve yardımından yoksun kalanların işletenden talep 

ettikleri tazminat, destekten yoksun kalma tazminatıdır
534

. Destekten yoksun kalma 

tazminatı, bizzat destekten yoksun kalanın şahsında doğan aslî ve bağımsız bir talep 

hakkıdır
535

. Ölenin fiilen ve düzenli olarak baktığı
536

 ya da ileride bakması kuvvetle 

muhtemel olan
537

 kişi, destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir
538

. Destekten 

yoksun kalanların bu tazminatı isteyebilmeleri için bakım ihtiyacı içinde olmaları
539

 ve 

ölen desteğin de bu ihtiyacı karşılayacak güce sahip olması gerekir
540

. Destek, her 

                                                           
534

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 619; Tandoğan, Mesuliyet, s. 299; İnan, s. 468; Eren, 

Borçlar, s. 777; Oğuzman/Öz, s. 100; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 435. 

535
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 299; Oğuzman/Öz, s. 101; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 435. 

536
 Destekten yoksun kalana, ölene kadar fiilen ve düzenli olarak bakan kişiye gerçek destek denir 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 621; Tandoğan, Mesuliyet, s. 300; İnan, s. 468; Eren, Borçlar, 

s. 777; Oğuzman/Öz, s. 103). Örneğin, çocuklar anne ve babasının veya kardeşler veya eşler birbirlerinin 

gerçek desteği olabilirler (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 624 vd.; Eren, Borçlar, s. 778; 

Kılıçoğlu, Borçlar, s. 436). 

537
 Destekten yoksun kalana, ölmeseydi ileride bakması kuvvetle muhtemel olan kişiye farazi destek denir 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 621; Tandoğan, Mesuliyet, s. 303; İnan, s. 469; Eren, Borçlar, 

s. 780; Oğuzman/Öz, s. 103; Kılıçoğlu, Borçlar, s.435-436). Örneğin, küçük çocuklar anne ve babasının 

veya nişanlılar birbirlerinin farazî desteği olabilirler (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 625-626, 

627; Oğuzman/Öz, s. 103). 

538
 İnan, s. 468; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 619 vd.; Tandoğan, Mesuliyet, s. 300;  

539
 İnan, s. 469-470; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 629; Tandoğan, Mesuliyet, s. 304; Eren, 

Borçlar, s. 781. 

540
 Eren, Borçlar, s. 781. HGK., 30.01.2013, 2012/702, 2013/172: “Destekten yoksun kalma tazminatının 

hesabında, murisin ölmeden önceki bilinen son ve düzenli geliri esas alınmalıdır… Ayrıca bir kimsenin 

aynı zamanda birden fazla işte çalışması ve birden fazla gelir elde etmesi ve bu gelirlerin tümünün de 

destekten yoksun kalma tazminatının hesabında dikkate alınması mümkündür.”(Karartek İçtihat 

Programı). 
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zaman parasal olmayabilir; sürekli ve düzenli olarak birbirlerine yardım ve hizmet 

ederek destek olduklarını ispatlayan aile bireyleri, ölüm meydana gelmeseydi yardımın 

devam edeceğini ispatladıkları takdirde, destek tazminatı isteyebilirler
541

. Destekten 

yoksun kalma tazminatının hesabında, ölenin yaşı, ölmeseydi muhtemel yaşama süresi, 

muhtemel çalışma ve destek olma süresi ve destekten yoksun kalanların muhtemel 

yaşama süresi, destek alabilme süreleri, gelir durumları, destek görenin ölen ile 

arasındaki yakınlık derecesi, hayatta kalan eşin evlenme şansı, ölüm olayında ortak 

kusurun bulunup bulunmadığı dikkate alınmalıdır
542

. Türk Borçlar Kanunu’nun 55. 

maddesinin 1. fıkrasına göre, destekten yoksun kalma ve bedensel zararlar 

hesaplanırken, kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri 

(ölenin sağlığında kurumlara ödediği primlerin karşılığı olan emekli sandığı maaşı, 

malûllük aylığı, ölüm sigortası aylığı gibi sosyal güvenlik ödemeleri) ile ifa amacını 

taşımayan ödemeler (zarar veren veya üçüncü kişi tarafından ödeme kastı dışında kalan 

saiklerle yapılan yardımlar ve benzerleri), zarar veya tazminattan indirilemez ve zararın 

belirlenmesinde dikkate alınamaz
543

. 

Üçüncü şahsın bedensel bütünlüğünün ihlâli halinde doğacak zararların kapsamı, Türk 

Borçlar Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca belirlenir. Buna göre,  zarar gören, tedavi 
                                                           
541

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 621 vd.; Oğuzman/Öz, s. 101 vd.; Eren, Borçlar, s. 777 vd.; 

Gökyayla, s. 98 vd. 

542
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 636 vd.; Eren, Borçlar, s. 781 vd.; Kılıçoğlu, s. 436; 

Gökyayla, s. 139-140. 

543
 Bu çeşit ödemelerin denkleştirilmesinin, zarar vereni ödüllendirme anlamına geleceği, bunların insan 

zararlarına ilişkin tazminat hakkı ile bir ilgisinin olmadığı ve dolayısıyla tazminatı ikame veya telafi 

fonksiyonlarının bulunmadığına dair TBK. m. 55/f. 1’in gerekçesi için bkz. Dinç, s. 106. Ancak, zarar 

verene rücu edilebilen sosyal güvenlik kuruluşlarının veya özel sigortaların yaptığı ödemeler, engelli 

kişilerin ödedikleri vergiden indirilen miktar veya kişinin hastanede kaldığı sürece evinde yapacağı gıda 

harcamaları, su, elektrik, yakıt gibi giderlerden yaptığı tasarruflar zarardan düşülebilir.  
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giderlerinin
544

 yanında tedavi süresince çalışamamaktan doğan kazanç kaybını
545

, 

çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan
546

 ve ekonomik geleceğin 

sarsılmasından doğan zararlarını
547

 talep edebilir. Kanun’un 75. maddesi gereğince, 

hüküm verildiği sırada, bedensel zararın sonuçlarını tam olarak tespit etmenin mümkün 

olmadığı hallerde, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, hâkim, tazminat 

hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutâbilir
548

.  

                                                           
544

 Tedavi giderleri, doktor, hastane, ilaç, tahlil, ameliyat, hemşire, bakıcı gideri ve benzeri giderlerin 

tümüdür (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 603). Ameliyat ya da tedavi, beklenen sonucu vermese 

dahi, zarar verici fiil ve zarar arasındaki uygun nedensellik bağı başka bir olay sebebiyle kesilmedikçe, 

zarar veren tüm masraflara katlanmak zorundadır (Tiftik, Maddî Tazminat, s. 122). 

545
 Kazanç kaybı, çalışma gücünün geçici kaybından dolayı fiilen yoksun kalınan kazançtır 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 604 vd.). Geçici iş görmezlik söz konusu olduğunda “kazanç 

kaybı” ve tedavi giderleri istenebilir; sürekli iş görmezlikte ise, kazançlarda azalma olmasa dahi, “güç 

kaybı tazminatı” ve tedavi giderleri istenebilir (Eren, Borçlar, s. 769). 

546
 Çalışma gücünün sürekli olarak kısmen veya tamamen kaybından doğan geleceğe yönelik bir zarardır 

(Eren, Borçlar, s. 769,770). Banliyö trenine lokomotifin çarpması sonucu, trendeki yolcunun düşerek sağ 

ayak bileğini kırması üzerine, bastonla yürüyebilen, ayağı eski haline gelmeyecek olan ve kaza sebebiyle 

3 ay çalışamayan kazazedenin kazanç kaybının ve çalışma gücünün azalmasından doğan zararlarının 

kabulüne dair bkz. 11. HD., 19.01.2015, 2014/17835, 2015/584; Benzer şekilde bkz. 11. HD., 03.12.2015, 

6045/12983 (Karartek İçtihat Programı). Geçirdiği kaza sonucu uğradığı bedensel engel veya hastalık 

sebebiyle asıl mesleğini yürütmek imkânından yoksun kalan zarar görenin, yeteneğine uygun olan, 

bulunduğu sosyal statüye aykırı sayılmayan bir başka işi yapabilecek durumda iken, bundan kaçınması ve 

nasıl olsa zarar sorumlusuna zararını tazmin ettireceği düşüncesiyle çalışmaktan vazgeçmesinin zarar 

görenin kendi kusuru sayılması gerektiğine ve bu sebeple tazminatta indirime gidilebileceğine dair bkz. 

Tiftik, Maddî Tazminat, s. 119-120. 

547
 Beden bütünlüğünün ihlâl edilmesiyle zarar görenin mesleğini yapamayacak hale gelmesi, işini 

kaybetmesi, evlenme şansının azalması gibi hallerde ortaya çıkan zarardır (Eren, Borçlar, s. 772-773). 

548
 Kişinin gelecekte uğrayacağı zarar hesaplanırken, yaşına ve durumuna göre muhtemel çalışma 

süresinin, zaman içinde elde etmesi muhtemel gelirin göz önüne alınacağına ve başka bir işte çalışarak 
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İşletenin, üçüncü şahısların eşyalarına verilen zararlarından doğan tazminat borcunun 

belirlenmesinde, sadece eşyanın piyasadaki ortalama değerinin değil, zarar görenin 

malvarlığı içinde arz ettiği değerin de göz önüne alınması gerektiği kabul 

edilmektedir
549

. Eşyanın değeri belirlenirken, zararın gerçekleştiği gündeki durumu esas 

alınmalıdır; aynı model yenisinin ederi üzerinden eskime, yıpranma payı düşülerek 

hesap yapılmalıdır
550

. Bununla birlikte, eşyanın kullanılamaması sebebiyle yapılmak 

zorunda kalınan giderler, değer kaybı sebebiyle iyi bir fiyata satılamaması sonucu 

yoksun kalınan kâr da eşyaya verilen zarar kapsamında değerlendirilebilir
551

. Örneğin, 

demiryolu aracının sebep olduğu kazada zarar gören üçüncü şahsın motorlu aracını 

kullanamaması sebebiyle yaptığı masraflardan ya da kaza sonrası aracın geçirdiği kaza 

sebebiyle değer kaybına uğraması ve daha düşük bir fiyata satılması halinde yoksun 

kalınan kârdan da işleten sorumlu tutulmalıdır. Ancak yoksun kalınan kâr miktarı 

belirlenirken,  aracın çalışmadığı süre boyunca yakıt, olağan bakım gideri veya sürücü 

giderlerinin olmaması sebebiyle sağlanan yarar da zarardan düşülmelidir
552

. Bununla 

birlikte, motorlu aracın önceki duruma getirilmesi olanaklı olmakla birlikte, onarım 

giderleri aracın sürüm değerinden fazla ise; araç yitirilmiş, yok olmuş gibi 

değerlendirilmelidir
553

. Buna karşılık, yabancı plakalı araçların ise, kazadan sonra 

                                                                                                                                                                          
gelir elde etmesi mümkünse, bu iki gelir arasındaki farkın da tazminat olarak ödenebileceğine dair bkz. 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 605; Eren, Borçlar, s. 769 vd.; Oğuzman/Öz, s. 95-98. 

549
  İnan, s. 463; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 584-586; Tandoğan, Mesuliyet, s. 275. 

550
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 481. 

551
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 282; Eren, Borçlar, s. 763; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 431. 

552
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 494, 497. 

553
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 480. 4. HD., 30.11.1978, 11808/13459: “Aracın olaydan önceki 

değerinin 65.000 lira ve hurda değerinin 15.000 lira olduğu; tamiri cihetine gidilse bile değerinden çok 

fazla (80.000 TL) bir masrafa ihtiyaç olduğu anlaşılmasına göre davacının zararının 50.000 TL den 
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kullanılamaz durumda olup olmadıklarının veya kullanılacak durumda ise onarım 

olanağının olup olmadığının tespiti için gümrüğe terki gerekir
554

. Onarım olanaklı ise, 

Türkiye’deki onarım giderleri ile kayıtlı olduğu ülkedeki sürüm değeri karşılaştırılarak 

hangi bedel az ise ona hükmedilmesi gerekir
555

. 

Demiryolu aracının sebep olduğu kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi veya 

ölümü hallerinde ortaya çıkan manevî zararlarda da Türk Borçlar Kanunu’nun 56. 

maddesi uygulanır. Buna göre, hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi 

durumunda olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar 

paranın manevî tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya 

ölüm halinde hâkim, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevî tazminat olarak 

uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebilir
556

. Hâkim, manevî tazminata karar 

verirken olayın özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Zarar görenin çektiği acı ve 

üzüntünün süresini ve boyutunu da göz önüne almalıdır
557

. Bununla birlikte, maddî 

                                                                                                                                                                          
ibaret olduğunun kabulü yolunda hüküm kurulması gerekirken tamir giderine hükmedilmesi…” 

(Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 480-481, dn. 942). Söz konusu kararın aksine, genellikle hurdanın değerinin 

belirlenmesi kolay olmadığından, hâkimin motorlu aracın kalan hurdasını haksız eylem sorumlusuna 

bırakarak, aracın tam değerinin ödenmesine de karar verebileceği, davacının da bunu dava dilekçesiyle 

talep edebileceği belirtilmektedir (Akünal, Haksız Fiil, s.211; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 482). 

554
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 481. 

555
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 482. 

556
 Meydana gelen tren kazasında o tarihte henüz 19 yaşında üniversite öğrencisi olan oğullarının %58 

oranında maluliyetine neden olacak şekilde sağ ayağının diz üstünden, sol ayağının ise bilekten kopması 

neticesinde manevî ızdırap, elem ve keder yaşayan davacılar hakkında manevî tazminata hükmedildiğine 

dair bkz. 11. HD., 04.02.2015, 2014/16055, 2015/1258 (Karartek İçtihat Programı). 

557
 Yılmaz, Hamdi, s. 47. 11. HD., 04.02.2015, 2014/16055, 2015/1258: “Manevî tazminat bir ceza 

olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin 

zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. O halde, bu tazminatın sınırı 
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nitelikte olmayan kişisel varlıkların (şeref, haysiyet, özel yaşam, ses, isim, resim, 

özgürlükler gibi) ihlâlinden veya anı değeri yüksek bir eşyanın zarar görmesinden 

duyulan üzüntüden kaynaklanan manevî zarar istemlerinin Türk Borçlar Kanunu’nun 

58. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir
558

. Kişilik 

hakkının ihlâli sebebiyle açılan maddî ve manevî tazminat talebi, Türk Medenî 

Kanunu’nun 25. maddesinin 3. fıkrasına da dayandırılabilir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesinin 1. fıkrası gereğince, zararın miktarını ispat 

yükü zarar görene aittir. Aynı maddenin 2. fıkrasında da, hâkime, uğranılan zararın tam 

olarak ispat edilemediği hallerde, olayların olağan akışı ve zarar görenin aldığı 

önlemleri de göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleme 

yetkisi tanınmıştır. Kanun’un 76. maddesinde, zarar görenin, iddiasının haklılığını 

gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde, 

işletenin kendisine geçici ödeme yapmasına karar verilmesini talep edebileceği 

belirtilmektedir. Aynı maddede ayrıca, yapılan geçici ödemelerin hükmedilen 

tazminattan mahsup edileceği, tazminata hükmedilmediği takdirde ise yasal faizi ile 

birlikte geri verilmesinin gerekeceği belirtilmektedir. Zarar miktarı, tazminatın üst 

sınırını oluşturur; tazminat, uğranıldığı ispat olunan zarar miktarından fazla olamaz
559

. 

İşleten tehlike sorumluluğu kapsamında kusursuz da olsa tazminat ödemekle yükümlü 

tutulabilir. Ancak somut olayda işletenin ek kusurunun bulunması tazminat miktarının 

kusurun derecesine göre artmasına sebep olur. Bununla birlikte, zarar görenin kusuru 

hafif ise, hâkim tazminat miktarından uygun bir indirim yapabilir. Türk Borçlar 

                                                                                                                                                                          
onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin 

duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.” (Karartek İçtihat Programı). 

558
 Oğuzman/Öz, s. 252 vd.; Eren, Borçlar, s. 803; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 459 vd. 

559
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 583; Oğuzman/Öz, s. 84; Eren, Borçlar, s. 746; Tiftik, Maddî 

Tazminat, s. 61, 83; Gökyayla, s. 245. 
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Kanunu’nun 52. maddesinin 1. fıkrası gereğince, zarar gören, zararı doğuran fiile razı 

olmuş veya zarar görenin kusuru zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş, 

zarar gören tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise, tazminatın indirilmesi 

ya da tamamen reddedilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte, aracın işletme 

tehlikesinin yüksek olması, zarar görenin kusuruna göre tazminattan yapılacak indirimi 

azaltâbilir
560

. Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesinin 2. fıkrası gereğince, zarara hafif 

kusuru ile sebep olan tazminat yükümlüsünün, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek 

olması ve hakkaniyetin gerektirmesi sebebiyle de hâkim, tazminat miktarında indirim 

yapabilir. Diğer motorlu araçlardan kaynaklanan trafik kazalarında olduğu gibi, 

demiryolu araçlarının sebebiyet verdiği kazalardan doğan zararlarda da nakden tazmin 

söz konusu olmalıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51. maddesinin 1. fıkrası gereğince 

hâkim, zarar görenin tercihini de göz önüne alarak tazminatın toptan veya irat biçiminde 

ödenmesine karar verebilir. Aynı maddenin 2. fıkrasında da, tazminatın irat biçiminde 

ödenmesine karar verildiği takdirde
561

, borçlunun güvence göstermesinin isteneceği 

belirtilmektedir. 

İdare hukuku kuralları doğrultusunda sorumlu tutulan işletenin de, üçüncü kişilerin 

zararlarından kaynaklanan tazminat borcunun kapsamı ve hesaplanması, yukarıda söz 

edilen hükümlere göre belirlenmelidir. İdare hukukunda geçerli olan ilkeye göre, idare 

sadece nakden tazmine mahkûm edilebilir
562

. Bununla birlikte, idare mahkemesi, zarar 

                                                           
560

 Yılmaz, Hamdi, s. 48. 

561
 Hâkimin istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın 

gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara 

bağlayabileceğine dair TMK. m. 176/f. 5, TMK. m. 330/f. 3, TMK. m. 365/f. 5 hükümlerinin kıyasen 

uygulanabileceğine dair görüş için bkz. Petek, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu, Ankara 

2009, s. 338. 

562
 Gözler, İdare, s. 431-432. 
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gören kişinin talep ettiği miktardan daha fazla bir tazminata hükmedemez
563

. Kural olarak 

zarar, mahkemenin karar verdiği gün değil, ortaya çıktığı tarih esas alınarak hesaplanır
564

. 

İdare mahkemesi tazminatın sermaye şeklinde (bir defada) veya irat şeklinde ( aylık veya 

yıllık olarak belirli aralıklarla) zarar gören kişiye ödenmesine karar verebilir
565

. 

Tazminata hükmedildikten sonra, zarar verici olaydan kaynaklanan ve daha önce fark 

edilmesi imkânsız olan yeni bir zarar ortaya çıkarsa, zarar gören yeni bir tazminat 

isteyebilir
566

. 

 

IV. DEMİRYOLU İŞLETENİN AKİT DIŞI SORUMLULUĞUNU AZALTAN 

VE ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Bilindiği üzere tehlike sorumluluklarında kusur aranmaz. Sorumluluğu doğuran olay 

ile zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Türk Borçlar 

Kanunu’na göre tehlike sorumluluğunda sorumluluktan kurtulma, ancak nedensellik 

bağını kesen bir olayın varlığı halinde mümkün olabilir. Sorumlu olan kişiye 

sorumluluktan kurtulmak için kurtuluş kanıtı getirme imkânı verilmez
567

. Sorumlu kişi, 

zararın mücbir sebepten, zarar görenin ağır kusurundan ya da üçüncü kişinin ağır 

kusurundan kaynaklandığını ispatlarsa, sorumluluktan kurtulabilir. Buna karşılık, 

                                                           
563

 Gözler, İdare, s. 432. 

564
 Gözler, İdare, s. 433. 

565
 Gözler, İdare, s. 433-434. 

566
 Gözler, İdare, s. 434. 

567
 Üçışık, s. 128. 
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Karayolları Trafik Kanunu’nda sorumluluktan kurtulmak için daha ağır koşullar 

öngörülmüştür. Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesine göre, işleten, 

sorumluluktan kurtulabilmek için, bir taraftan kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 

tutulduğu kişilerin kusuru bulunmadığını ve araçtaki bozukluğun kazaya sebep 

olmadığını, diğer taraftan da kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya 

üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini kanıtlamak zorundadır. Böylece, kazanın 

karayolunda meydana gelmesi halinde söz konusu hükme kıyasen demiryolu işletenin 

de, sorumluluktan kurtulabilmesi için, ön koşul olarak kendisinin
568

 veya eylemlerinden 

sorumlu tutulduğu kişilerin kusurunun bulunmadığını
569

 ve araçtaki bozukluğun kazaya 

sebep olmadığını
570

 ispatlaması gerekir. Bunları ispatladıktan sonra, zarar ile meydana 

gelen kaza arasındaki nedensellik bağını kesen üç sebepten birinin varlığını ispatlama 

hakkı doğar
571

. Ancak, aracın işletilmesinden doğan zararların tazmininde, işletenin 

ayrıca kusuru da varsa, bu kusur, ek (munzam) kusur sayılır ve işleteni, Karayolları 

                                                           
568

 Örneğin işleten, her türlü uyarıcı işareti zamanında verdiğini, frene basıp, siren çaldığını 

ispatlamalıdır. İşleten tüzel kişi ise, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin bu önlemleri aldığını 

ispatlamalıdır. 

569
 Örneğin işleten demiryolu aracını akıl hastası birine bırakmışsa, aracı bu kişiye bırakmada kusuru 

bulunmadığını veya makinistin alkollü olduğu iddialarına karşı da böyle bir durumun mevcut olmadığını 

ispatlamalıdır (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 416-417). Bununla birlikte, kazanın meydana gelmesinde bu 

kişilerin kusuru bulunmadığını da ispatlamalıdır. 

570
 Burada işletenin, zarar görenin kazada etkili olduğunu iddia ettiği parça ve kısımların bozuk 

olmadığını veya bu bozukluğun üçüncü kişinin ya da zarar görenin ağır kusuruna dayandığını ispatlaması 

yeterlidir. Bununla birlikte, araçta mevcut teknik bir bozukluk ya da eksiklik kazada etkili olmamışsa, 

işleten nedensellik bağını kesen sebebi ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 417; 

Eren, Borçlar, s. 725). Araçtaki bozukluğun, işleten veya teşebbüs sahibinin kusurlu veya kusursuz 

davranışına dayanması sonucu etkilemez (Eren, Borçlar, s. 725). 

571
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 416. 
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Trafik Kanunu’nun 86. maddesine göre sorumluluktan kurtulma veya sorumluluğun 

azaltılması imkânından yoksun kılar
572

.  

Buna karşılık, demiryolu araçlarına ait özel ray yollarında meydana gelen kazalarda 

ise, özel bir hüküm olmaması sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi 

kapsamında sorumlu tutulan işleten, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin ya 

da üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini kanıtlayarak sorumluluktan 

kurtulabilir. Görüldüğü üzere, sorumluluktan kurtulma hususunda birbirinden farklı iki 

durum ortaya çıkmaktadır. Böylece demiryolu işletenin durumu, kazanın meydana 

geldiği yer veya aracın çeşidine göre hafiflemekte veya ağırlaşmaktadır. Bu tutarsızlığın 

ortadan kalkması ancak, demiryolu işletenin sorumluluğunu düzenleyen özel bir 

demiryolu kanununun oluşturulması ile mümkün olabilir. Nitekim bünyesinde yüksek 

ölçüde risk ve tehlike barındıran demiryolu aracının sebep olduğu kazalar, karayolunda 

hareket eden bir motorlu araca kıyasla, daha ağır sonuçlar doğurabilen kazalardır
573

. 

Demiryolu işletmesinin, diğer işletme ya da faaliyetten farklılık arz eden yönleri 

bulunduğundan, işletenin sorumluluğunun özel bir kanunla düzenlenmesi birçok hukukî 

sorunun çözümünü önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. 

  Bunlarla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu’nun 111. maddesinin 1. fıkrası 

gereğince, işletenin ve bağlı olduğu teşebbüs sahibinin Karayolları Trafik Kanunu’nun 

85. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki sorumluluğunu kaldıran veya daraltan 

anlaşmalar da geçersizdir. Ancak bu hüküm işletenin önceden tanıdığı, aracını hatır için 

                                                           
572

 Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 161-162. 

573
 Örneğin, otomobillerin ABS sistemi ile durabilmeleri mümkün iken, trenler frene basıldıktan 

metrelerce sonra durabilmektedir. Raylı araçların diğer araçlara göre durabilme zorluğu ve kazayı 

önlemek için sağa sola kaçma gibi diğer motorlu araçların sahip olduğu kapasiteye sahip olmamaları 

sebebiyle bunların yarattığı tehlikenin diğer motorlu araçlara kıyasen daha ağır olduğu kabul edilebilir 

(Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 205). 
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kullandırdığı ya da hatır için veya taşıma sözleşmesi kapsamında taşıdığı kişiler için 

geçerlidir
574

. Zira böyle anlaşmalar ancak işleten ile bu kişiler arasında akdedilebilir
575

. 

Dolayısıyla zarara uğrayan üçüncü şahısların bu hükümden yararlanmaları mümkün 

görünmemektedir. Aynı hükmün 2. fıkrasına göre, tazminat miktarlarına ilişkin olup da, 

yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar ve uzlaşmalar da yapıldıkları 

tarihten başlayarak iki yıl içinde
576

 dava açılmasına gerek olmaksızın bir beyanla iptal 

edilebilir. Zarara uğrayan üçüncü kişiler, Karayolları Trafik Kanunu’nun 111. 

maddesinin 1. fıkrasının aksine, 2. fıkrasından yararlanabilir. Nitekim kaza sebebiyle 

zarara uğrayan üçüncü şahıs, dava açma külfeti ve dava masraflarından kurtulmak için 

yetersiz tazminata rıza göstermiş olabilir
577

. Böyle bir durumda zarar gören, söz konusu 

hükümden yararlanarak anlaşmayı yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde iptal 

ettirebilir.  

                                                           
574

 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 427. Taşıma işini düzenleyen özel yasalara konulan sorumluluğun 

hafifletilmesini veya kaldırılmasını kesin olarak yasaklayan hükümler; Türk Ticaret Kanunu’nun 853, 

854, 1271. maddeleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 95, 100, 111. maddeleri, Karayolu 

Taşıma Kanunu’nun 36. maddesi, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 125. maddesidir. Her ne kadar TTK. 

m. 852’de “Deniz, demir ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler saklıdır.” 

denilerek demiryollarıyla taşıma işlerine ilişkin özel hükümlerin saklı olduğundan söz edilmiş ise de, 

Demiryolları İdaresi Türk Ticaret Kanunu anlamında “ticarî işletme” olduğundan ve taşıdığı yolculara ve 

eşya sahiplerine karşı “tedbirli bir tacir” gibi hareket etmekle yükümlü bulunduğundan, TTK’nun 854. 

maddesine göre, Kanun’un taşıyıcıya ve özellikle faaliyetleri Devletin iznine bağlı taşıma işletmelerine 

yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması sonucunu doğuran bütün kayıt ve 

şartların, 852. maddeye göre saklı tutulan işletme nizamnamelerinde bulunsa da hükümsüz sayılacağına 

dair bkz. Çelik, Sorumluluğun Kaldırılması, s. 3371. 

575
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 427. 

576
 Bu süre hak düşürücü süredir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 427). 

577
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 427. 
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Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesinin uygulandığı haller açısından da, her ne 

kadar üçüncü kişiler ile işletenin önceden bir araya gelerek sorumsuzluk anlaşması 

akdetmeleri pek mümkün görünmese de; bu aşamada sorumsuzluk anlaşmalarına da 

değinmek gerekir. Türk Borçlar Kanunu’nun 115. maddesine göre, “Borçlunun ağır 

kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak 

hükümsüzdür. Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir 

borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma 

kesin olarak hükümsüzdür. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak 

kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun 

hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak 

hükümsüzdür.” Eski yasada son iki fıkrada belirtilen sorumsuzluk anlaşmaları takdiri 

geçersizlik yaptırımına tâbi iken
578

; yeni yasada kesin hükümsüzlük kabul edilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında tehlike sorumluluğuna tâbi 

faaliyetler ancak yasa ya da yetkili makamlarca verilen izinle yürütülebilmeleri 

sebebiyle, bu faaliyetlerden doğan zararlar için yapılan sorumsuzluk anlaşmaları 

geçersizdir. Bununla birlikte, Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinin 2. ve 3. 

fıkralarına göre, “Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir 

anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, 

meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle 

yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına 

ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür
579

.” Bu itibarla, tehlikeli işletme faaliyetinin 

                                                           
578

 Buna göre hâkim, takdir yetkisini kullanarak bu sorumsuzluk anlaşmalarının geçersizliğine 

hükmedebiliyordu (Bkz. eBK. m. 99/f. 2). 

579
 Eski BK’da yasa ya da yetkili makamlarca verilen izinle yürütülebilen faaliyetlerde yardımcı kişinin 

hafif kusurundan dolayı meydana gelen zararlardan sorumsuzluk anlaşmaları geçerli kabul edilmekteydi 

(Bkz. eBK. m.100/f.2). 
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işleteninin ya da işletme sahibinin yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumlu 

olmayacağına yönelik yapacağı sorumsuzluk anlaşmaları da geçersiz sayılır. 

Bunların dışında, demiryolu işleteni sıfatıyla idarenin kusurlu sorumluluğunu kısmen 

veya tamamen ortadan kaldıran durumlar ise, mücbir sebep, beklenmeyen hal, zarar 

görenin davranışı (zarar görenin kusuru) ve üçüncü kişinin davranışı (üçüncü kişinin 

kusuru) olarak kabul edilmektedir
580

. 

 

B. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE 

 

1) Mücbir Sebep 

 

Mücbir sebep, önceden öngörülemeyen, sorumlu kişinin işletmesi ve faaliyeti dışında 

kalan
581

 ve karşı konulamayacak bir şiddette kendini gösteren olağanüstü bir olay olarak 

kabul edilmektedir
582

. Genellikle deprem
583

, yıldırım düşmesi, şiddetli kasırga, yer 

                                                           
580

 Günday, s. 385-386; Gözler, İdare, s. 426-430.  

581
 4.HD., 20.01.1977, 12395/568: “Teknik arızalar mücbir sebep değil, umulmayan hal olarak kabul 

edilebilir. Çünkü genellikle bu nitelikteki teknik arızaları önlemek ve karşı koymak mümkündür; eğer 

karşı konulamıyorsa, o işletmede bir eksiklik, hata, düzensizlik, bozukluk var ya da o konuda gerekli 

dikkat ve özen gösterilmemiş demektir.” (Yasa Hukuk Dergisi, 1978/2-198). Aynı yönde bkz. 4 HD., 

19.3.1984, 2160/2660 (Yasa Hukuk Dergisi, Mart 1984, S. 3, s. 391, no: 187).  

582
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 247; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 201; Ayan, s. 266; Ulusan, 

Tehlike, s. 45; Eren, İlliyet Bağı, s. 176. Mücbir sebebin, taşımacının/işletenin etkinlik alanı ve 

sorumluluğu dışında gerçekleşen önceden kestirilmesi, önlenmesi, öngörülmesi ve karşı konulması 

olanaksız dış olay olarak tanımlandığı da görülmektedir (Eren, Borçlar, s. 726; Eren, İlliyet Bağı, s. 176; 

Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 170). Son derece tehlikeli durumlarda sadece mücbir sebebin bir 

savunma aracı olabileceği, başka hiçbir nedenin sorumluluktan kurtulma sebebi olarak ileri 

sürülemeyeceğine dair bkz. Koch, s. 8. 
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kayması veya çığ gibi doğa olayları mücbir sebebe örnek teşkil eder. Bir deprem, 

yıldırım düşmesi araçların birbirine çarpmasına, yoldan geçenlere çarpmasına veya 

yanmasına sebep olmuşsa, zararın mücbir sebepten kaynaklandığı kabul edilmektedir
584

. 

Bunlarla birlikte, birden ortaya çıkan savaş, ihtilâl, genel grev gibi toplumsal olaylar ya 

da ölüm gibi hukuksal olaylar da mücbir sebep içinde değerlendirilebilir
585

. Ancak 

önlenebilir ya da önceden önlem alınabilir kar, tipi, aşırı buzlanma, yoğun sis, şiddetli 

yağan yağmur gibi umulmayan doğa olayları ise mücbir sebep teşkil etmez
586

. Bununla 

birlikte, özellikle tehlike sorumluluğu hallerinde, toplumu tehlikelere karşı koruma 

düşüncesiyle, tehlikeli faaliyet veya işletmeler üzerinde egemen olan kişileri daha kolay 

                                                                                                                                                                          
583

 17 Ağustos 1999 depreminde, Tem otoyolu Adapazarı kavşağındaki köprünün altından geçmekte olan 

otobüsün üzerine köprünün yıkılmasıyla birçok yolcunun yaşamını yitirdiği olay, depremin mücbir sebep 

sayıldığına dair verilen bir örnektir (Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 171, dn. 7). 

584
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 539 vd.; Kılıçoğlu, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 39; 

Kılıçoğlu, Borçlar, s. 419; Bolatoğlu, s. 187 vd. 

585
 Eren, İlliyet Bağı, s. 177-178; Ayan, s. 266; Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 171. 

586
 Oğuzman/Öz, s. 202; Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 171. Mücbir sebep oluşturan olay ile 

umulmayan hal arasındaki farklardan birisi, mücbir sebebin umulmayan hale göre daha büyük yoğunlukta 

ortaya çıkması ve mutlak bir kaçınılmazlık arz etmesidir (Eren, İlliyet Bağı, s. 176; Gözübüyük, A. 

Pulat; Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller, 3. Baskı, Ankara 1977, s. 24, 82; Tandoğan, Mesuliyet, 

s. 328 vd.). Bir diğer fark da, mücbir sebebi oluşturan olay, sorumlu kişinin faaliyet ve işletmesine 

yabancı dış bir olay olmasına karşılık; umulmayan halin, işletme ve faaliyetin içinde bir olay da 

olabilmesi olarak açıklanmaktadır (Eren, İlliyet Bağı, s. 176; Tiftik, Tehlike, s. 36). Bunların yanında 

umulmayan hal, mücbir sebebin aksine işleten ve teşebbüs sahibini sorumluluktan kurtaran bir hal olarak 

kabul edilmemektedir (Eren, Borçlar, s. 726; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 202). Umulmayan hal, ancak 

bazı durumlarda tazminattan indirim sebebi olabilir. Sebep sorumluluklarında, umulmayan halin indirim 

sebebi olarak değerlendirilebilmesi için, sorumluluğu gerektiren olayın dışında, bu olaya yabancı olan ve 

sorumlu kişiye de isnat edilemeyen bir durum olması gerekir (Tandoğan, Mesuliyet, s. 328; Tiftik, 

Maddî Tazminat, s. 152). 
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sorumlu tutmak için, mücbir sebebin dar yorumlanması gerektiği kabul edilmektedir
587

. 

Örneğin, bir otomobile düşen yıldırım mücbir sebep olarak değerlendirilirken bir 

elektrik şebekesine, atom santraline ya da uçağa düşen yıldırım mücbir sebep 

oluşturmaz
588

. Bu itibarla, demiryolu işletmeciliğinde toprak kayması, yer çökmesi veya 

kaya yuvarlanması şeklinde meydana gelen heyelan da mücbir sebep olarak kabul 

edilmemektedir
589

. Demiryolu işletmeciliğinde kullanılan araçların kaza sonucu ağır 

zararlara yol açmaya elverişli olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalı ve gerekli 

önlemler alınmalıdır.  Heyelan bölgesinde tren makinistini uyarmak için yol boyunca, 

olayları önleyebilecek uzaklıkta gerekli işaretlerin demiryolu işleteni tarafından 

konulmuş olması beklenir
590

. Zira tren seferlerinin düzenlendiği yerlerde iklim 

koşullarının sürekli gözden geçirilmesi, doğa olaylarının önceden saptanıp ona göre 

seferler düzenlenmesi, heyelan bölgelerinin sürekli denetlenmesi, kar yağışlarında 

hatların temizlenmesi ve gerekli yerlere setler yapılması demiryolu işleteninin görevleri 

arasındadır. Dolayısıyla demiryolu işletmeciliğinde, önceden önlem alınmasını 

gerektiren doğa olayları mücbir sebep olarak nitelendirilemez. Örneğin, Federal 

Mahkeme’nin bir kararında, yoğun sis nedeniyle tramvay raylarının nemlenip kaygan 

bir nitelik kazanması ve bunun sonucu kaza olması hâlinde bu olay mücbir sebep olarak 

kabul edilmemiştir
591

. Bunlarla birlikte, diğer motorlu araçlarda olduğu gibi
592

 

demiryolu araçlarında da güneş ışığının ya da makinistin gözüne kaçan sineğin görüşü 

engellemesi, makinistin bayılması, uyuması ya da ölmesi de mücbir sebep kapsamında 

                                                           
587

 Eren, İlliyet Bağı, s. 186; Ulusan, Tehlike, s. 46. 

588
 Eren, İlliyet Bağı, s. 178. 

589
 Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 520. 

590
 Bkz. 11.HD., 21.04.1980, 2203/2098 (Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 520). 

591
 Ulusan, Tehlike, s. 46.   

592
 Nomer, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 76. 
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değerlendirilmemelidir. Demiryolu işleteni, mücbir sebebin varlığını ispatlayarak 

sorumluluktan kurtulabilir
593

. Ancak bunun için işletenin ayrıca, somut olayda ek 

kusurunun
594

 da bulunmaması gerekir
595

. 

 

2.   Zarar Görenin Ağır Kusuru 

 

Zarar görenin ağır kusurunun sorumluluktan kurtulma sebebi olması, dürüstlük 

kuralının bir yansıması olarak kabul edilmektedir
596

. Burada kendi kendisine zarar 

verenin bu zararın tazminini istemesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı 

                                                           
593

 Benzer şekilde 1838 Sayılı Prusya Demiryolları Kanunu’nda, 1871 Sayılı Alman Demiryolu 

Kanunu’nda ve 1875 tarihli İsviçre Kanunu’nda da mücbir sebep demiryolu işletenini sorumluluktan 

kurtaran bir sebep olarak kabul edilmiştir. Aksi yönde mücbir sebebin, sivil hava aracı işletenini 

sorumluluktan kısmen veya tamamen kurtaran bir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hakkında bkz. 

İşgüzar, s 112 vd; İsviçre Hukukunda da hava aracı işletenin mücbir sebebi ileri sürerek sorumluluktan 

kurtulamayacağına dair bkz. Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 27-28; Tiftik, Tehlike, s. 35. İsviçre 

Atom Kanunu’nda da mücbir sebep, doğal afet ve savaş halleriyle sınırlı olarak kabul edilmektedir 

(Tiftik, Tehlike, s. 37).  

594
 Ek kusurun, kusursuz sorumluluk sebebinin gerçekleşmesinde etkili bir kusur olması yeterlidir. Ek 

kusur oluşturan davranışın, bir haksız fiil teşkil etmesi şart değildir (Oğuzman/Öz, s. 289).  

595
 Oğuzman/Öz, s. 208; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 21. 

596
 İşgüzar, s. 109. Zarar görenin kusuru kavramının, sadece zarar görenin kendi davranışını değil, zarar 

görenin hâkimiyeti altında bulunan motorlu araç ya da hava aracı/demiryolu aracının işletme tehlikesini 

ya da zarar görenin yardımcılarının kusurlu davranışını da kapsadığı yönündeki görüş için bkz. İşgüzar, 

s. 110. Aynı yönde bkz. Tiftik, Tehlike, s. 39. Burada zarar görenin kendi kusurlu davranışının aksine, 

zarar görenin ayırt etme gücüne sahip olup olmamasının önem taşımadığına dair bkz. Eren, İlliyet Bağı, 

s. 200. 
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anlayışından hareket edilmektedir
597

. Burada, zarar görenin kusuru ile, başkasına zarar 

veren, hukuk düzenince hoş görülmeyen teknik anlamdaki kusurdan değil; mecazî 

anlamda bir kusurdan söz edilmektedir
598

. Zarar görenin kusurlu davranışının, zararın 

meydana gelmesinden önce, oluşması sırasında ve doğmasından sonra gerçekleşmesi 

arasında bir fark bulunmadığı gibi, yapma veya yapmama şeklinde gerçekleşmesi de 

önem taşımaz
599

. Zarar görenin kusuru nedensellik bağını kesecek düzeyde değilse, 

Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesinin 1. fıkrası gereğince tazminat miktarında 

indirim sebebi olabilir
600

. Burada zarar görenin müterafik kusuru bulunmaktadır. Zarar 

görenin kusuru sebebiyle tazminatta yapılacak indirimde ölçü olarak, zarar görenin 

kusurlu davranışının kusur derecesi esas alınırken; sebep sorumluluğunda bu davranışın 

                                                           
597

 Tandoğan, Mesuliyet, s. 319; Eren, İlliyet Bağı, s. 190; Gökyayla, s. 259; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 

108. 

598
 Gökyayla, s. 253; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 107. 

599
 Gökyayla, s. 250, 253. 

600
 İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 202; Feyzioğlu, s. 533; Eren, İlliyet Bağı, s. 187; Gökyayla, s. 262; 

Tiftik, Maddî Tazminat, s. 107. Bir araçla seyir halindeyken iş sahibi ve yüklenici olan davalıların 

çalışma yaptıkları metro inşaat alanında uyarı levhası ve işaretleme olmaması nedeniyle raylı sistem 

çalışma alanına girerek yüksek beton zemine çarpması şeklinde meydana gelen kazanın konu olduğu 

17.HD., 25.05.2015, 1463/7587 kararda şu ifadelere yer verilmektedir: “Mahkemece davacının manevî 

tazminat talebinin tümüyle kabulü yönünde yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de; somut olayda, 

davacının idaresindeki araçla % 65 oranında asli kusurlu ve alkollü şekilde tek taraflı olarak dava 

konusu trafik kazasına karıştığı ve asli kusurlu olarak kendisinin sebebiyet verdiği olayda yaralandığı 

açıktır. O halde, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi 

amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, davalıların 

sorumluluğun niteliği, kusur oranları göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun 

düşen miktarda, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha düşük miktarda manevî tazminata 

hükmedilmesi gerekirken, zenginleşme sonucunu doğuracak şekilde ve çok yüksek miktarda manevî 

tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” (Karartek İçtihat Programı). 
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zarara sebebiyetteki payı esas alınır
601

. Zarar görenin, zararı önleyici ve azaltıcı 

önlemleri almaması veya zararın artmasına yol açması müterafik kusur olarak kabul 

edilmektedir
602

. Buna karşılık, somut olayda işletenin ek kusurunun bulunması halinde 

ise, zarar görenin müterafik kusurunun tazminatta indirim sebebi olamayacağı kabul 

edilmektedir
603

. Bununla birlikte, destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinde, ölen 

desteğin kusuru indirim sebebi sayılabilir. Öğretide, desteğin ölümü nedeniyle meydana 

gelen zararın yansıma yolu ile destek görenleri etkilediğinin kabul edildiği gibi, 

desteğin tazminatta indirime sebep olacak davranışlarının da aynı şekilde destek 

görenlere yansıyacağı kabul edilmektedir
604

. Zarar görenin kusurunun destekten yoksun 

kalanlara yansıdığı gibi, onun tazminat talebini devrettiği kişiye, mirasçılarına ve zarar 

görene kanunen halef olan sigortacıya karşı da ileri sürülebileceği kabul edilmektedir
605

. 

Ayırt etme gücüne sahip olmayan zarar görenin bir davranışıyla zararın ortaya 
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 Tiftik, Maddî Tazminat, s. 184. 

602
  İşgüzar, s. 111; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 115. 17. HD., 22.02.2016, 2014/5246, 2016/2061: 

“Davalı vekili, desteğin kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığını, araçtan fırlaması nedeniyle 

ölümün meydana geldiğini, bu nedenle müterafik kusurunun bulunduğunu savunmuştur. Bu durumda 

mahkemece, araçta yolcu olarak bulunan desteğin bizatihi trafik kazasının meydana gelmesinde kusuru 

yok ise de, kaza sırasında zararın meydana gelmesini önleyecek güvenlik tedbiri olan emniyet kemeri 

takmamış olması ile ölüm arasında nedensellik bağının bulunup bulunmadığı, bunun müterafik kusur 

oluşturup oluşturmayacağının, BK.'nun 44. maddesi (TBK. md. 52) uyarınca maddî tazminattan makul 

oranda hakkaniyete uygun indirim gerekip gerekmediğinin irdelenip tartışılması, ondan sonra varılacak 

sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”(Karartek 

İçtihat Programı). 

603
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 8.  

604
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 650; Aynı yönde bkz. 17. HD., 18.03.2014, 2013/1281, 

2014/3761 (Karşı oy) (Karartek İçtihat Programı). 

605
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 325. 
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çıkmasına sebep olduğu durumlarda da, Türk Borçlar Kanunu’nun 65. maddesi 

gereğince hakkaniyet gerektirdiği takdirde hâkim, işletenin sorumlu olduğu tazminat 

miktarında indirim yapabilir ya da tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir.  

 İşletenin tazminat borcundan tamamen kurtulabilmesi için, zarar görenin kusurlu 

davranışının, ölümünün ya da yaralanmasının tek uygun sebebi haline gelmesi 

gerekir
606

. Örneğin, intihar etmek için kendisini otomobilin önüne atan kişinin 

ölümünün tek uygun sebebinin, kendi kusurlu davranışı olduğu ifade edilmektedir
607

. 

Benzer şekilde demiryolu üzerine intihar etmek kastıyla kendisini atan ya da raylar 

üzerinde uyuyan kişinin ölümünde de kendisinin ağır kusurunun bulunduğu kabul 

edilmektedir
608

. Bu olaylarda, tehlikeli faaliyet yapılırken kişinin ölümü, hayat 

tecrübelerine ve olayların olağan akışına uygundur. Olaylarda uygun illiyet 

gerçekleşmiş ancak zarar görenin ölüme yol açacak ağır kusuru ile kesilmiştir
609

. Ancak 

kanaatimizce benzer olaylarda peşin hüküm vermeden önce, olayların kendi içinde 

değerlendirilmesi gerekir. Örneğin bir metro istasyonunda meydana gelen bir intihar 

olayını engellemenin mümkün olup olmadığı, olay esnasında orada güvenlik 
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 Eren, Borçlar, s. 727; Eren, İlliyet Bağı, s. 187-188; Tiftik, Tehlike, s. 37. Türk Sivil Havacılık 

Kanunu’na göre, zarar görenin ağır kusuru, sivil hava aracı işletenini sorumluluktan kısmen veya 

tamamen kurtaran tek sebep olarak kabul edilmektedir (Bkz. TSHK. m. 137). 1838 Sayılı Prusya 

Demiryolları Kanunu, 1871 Sayılı Alman Sorumluluk Kanunu ile 1875 Sayılı İsviçre Kanunu’nda da 

zarar görenin kusuru demiryolu işletenini sorumluluktan kurtaran bir sebep olarak kabul edilmiştir. 

İsviçre Nükleer Enerji Sorumluluk Kanunu’nda (Art. 3 KHG), sorumluluğun ortadan kalkacağı tek 

durum, mağdurun zarara kasıtlı olarak sebebiyet vermiş olmasıdır. Mağdurun ağır kusuru ancak bir 

indirim teşkil edebilmektedir (Çekin, s. 73).  

607
 Tandoğan, Mesuliyet, s. 80; Oğuzman/Öz, s. 202. 

608
 Eren, İlliyet Bağı, s. 187-188. 

609
 Tiftik, Tehlike, s. 38. 
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görevlilerinin bulunup bulunmadığı etraflıca araştırılmalıdır. Benzer şekilde, şehirde 

rayların üzerinde ya da kenarında yürürken dikkatsizlik sonucu gelen trenin fark 

edilmemesi halinde gerçekleşen zararda zarar görenin kusurunun karakteristik riziko ile 

zarar arasındaki nedensellik bağını kesmeye yeterli olmadığı kabul edilmektedir
610

. 

İşletenin sorumluluktan kurtulabilmesi için, zarar görenin kusurunun, zararlı sonucun 

tek sebebi olmasının yanında işletenin ek kusurunun da bulunmaması gerekir
611

. İşletme 

tehlikesinin, somut olay kapsamında zarar görenin ağır kusurunu azalttığı durumlarda 

da işletenin sorumluluktan kurtulmaması gerekir
612

. Bununla birlikte, zarar gören, 

mesleği gereği zararı doğuran tehlikeye alışıksa veya kendisini ya da başkasını 

tehlikeden kurtarmak için anî karar vererek hareket etmişse, kusuru daha hafif olarak 

değerlendirilir
613

. Örneğin, vagonları bağlamakla görevlendirilen başka bir şirket 

çalışanı olan demiryolu personelinin, vagonların arasında dikkatsizce dolaşması 

sebebiyle zarar görmesi veya aniden beliren bir tehlikeden kurtulmak için bir kişinin 

hareket halindeki trenden atlamak suretiyle zarar görmesinde, genellikle zarar görenin 

kusurundan söz edilemeyeceği ya da çok hafif derecede söz konusu olacağı kabul 

                                                           
610

 Yücel, s. 170. 

611
 Eren, Borçlar, s. 727; Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 8; Oğuzman/Öz, s. 208; Tiftik, Maddî 

Tazminat, s. 139-140. Hemzemin geçitten yaya olarak geçerken trenin çarpması sonucu davacıların 

desteğinin hayatını kaybettiği olayda, hemzemin geçitte yaya geçişlerinin güvenliği açısından bir işaret ve 

bariyer bulundurmayan Devlet Demiryolları işleteninin ek kusuru bulunduğuna dair bkz. 4. HD., 

29.04.2003, 2002/12976, 2003/5547 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). Benzer şekilde, raylardan 

geçmeye çalışırken tren çarpması sonucu bir kişinin vefat ettiği olayda, yolcuların rayların üzerinden 

geçmelerini engelleyici tedbirleri tam olarak almayan, böylece yolcuların rayların üzerinden geçmelerine 

bir nevi müsaade eden demiryolu işletenin işletme kusuru bulunduğuna dair bkz. 11.HD., 21.02.1989, 

1988/5107, 1989/1017 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

612
 Tandoğan, İşleten, s. 215-216; Eren, İlliyet Bağı, s. 192. 

613
 Tiftik, Maddî Tazminat, s. 111. 
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edilmektedir
614

. Benzer durumlarda nedensellik bağının kesilmediği kabul edilerek, 

tazminattan indirim yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmelidir. 

 

3.  Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 

 

Üçüncü kişinin ağır kusuru da nedensellik bağını keser
615

. Üçüncü kişinin kusurunda, 

teknik anlamda kusur ile ilgili olan kusurun türleri, dereceleri, objektif kusur kavramı 

burada da aynen geçerlidir
616

. Burada söz edilen üçüncü kişi kavramı ile işleten, 

teşebbüs sahibi, bunların eylemlerinden sorumlu oldukları aracın sürücüsü, aracın 

kullanılmasına katılan yardımcı kişiler ve zarar gören dışında kalan kişiler 

kastedilmektedir
617

. Üçüncü kişinin etki alanında bulunan ve hakkında tehlike 

                                                           
614

 Tiftik, Maddî Tazminat, s. 111. 

615
 Eren, İlliyet Bağı, s. 201 vd.; Ulusan, Tehlike, s. 47; Ayan, s. 267. Benzer şekilde, 1875 Sayılı İsviçre 

Kanunu’nda da üçüncü kişinin kusuru, demiryolu işletenin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sebep 

olarak kabul edilmiştir. Aksi yönde, üçüncü kişinin kusurunun sivil hava aracı işletenini sorumluluktan 

kurtaran bir sebep olarak kabul edilmediğine dair bkz. İşgüzar, s. 114 vd.; İsviçre Hukukunda da hava 

aracı işleteninin üçüncü kişinin kusurunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacağına dair bkz. Tiftik, 

Tehlike, s. 35. Uçağın sabotaj ile düşürülmesi veya trenin raydan çıkarılması halinde uçak ve tren 

işletmesine özgü tipik tehlike gerçekleşmiş olduğundan, işletenin, üçüncü kişinin bu davranışını ileri 

sürerek sorumluluktan kurtulamaması gerektiğine dair bkz. Eren, İlliyet Bağı, s. 202-203; Tiftik, 

Tehlike, s. 40-41. Kanaatimizce demiryolu işletmelerine ilişkin özel bir kanun yapılırken, üçüncü kişinin 

kusurunun demiryolu işletenini sorumluluktan tamamen kurtaran bir sebep olamayacağı yönünde bir 

düzenleme yapılması uygun olabilir. Böyle bir düzenlemede, üçüncü kişinin fiili demiryolu işletenin 

kontrol ve denetimi altında bulunan bir konuya ilişkin olduğu takdirde işletenin sorumluluktan 

kurtulamayacağı belirtilebilir. 

616
 Eren, İlliyet Bağı, s. 204. 

617
 Eren, Borçlar, s. 728. Üçüncü kişinin ayırt etme gücüne sahip olması da gerekir (Eren, İlliyet Bağı, s. 

204-205; Tiftik, Tehlike, s. 41; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 160). Ayırt etme gücüne sahip olmayan 



177 

 

sorumluluğu öngörülen karakteristik rizikonun gerçekleşmesi ya da üçüncü kişinin 

davranışlarından sorumlu olduğu kişilerin davranışı da üçüncü kişinin ağır kusuru gibi 

değerlendirilip nedensellik bağını kesebilir
618

. Bununla birlikte, kazaya katılmış ve diğer 

araçtaki yolculara zarar vermiş olan başka bir aracın işleteninin de çarptığı aracın 

işleteninin kusursuz olması şartıyla üçüncü kişi olarak kabul edilebileceği 

belirtilmektedir
619

. İşletenin sorumluluktan kurtulabilmesi için, üçüncü kişinin 

kusurunun aracın işletilmesi ile ortaya çıkan zarar arasındaki nedensellik bağını kesecek 

kadar ağır olması gerektiği belirtilmektedir
620

. Örneğin, bir üçüncü kişinin bir kişiyi 

trenin önüne itmesi sebebiyle o kişinin ölümü halinde üçüncü kişinin ağır kusuru 

bulunmaktadır. Benzer şekilde, tren kompartımanlarından birine başkası tarafından 

konulan bir bombanın, yolculardan biri tarafından uzaklaştırılması çabası sırasında 

patlamasının neden olduğu zarardan da demiryolu işletmesinin tehlike sorumluluğuna 
                                                                                                                                                                          
üçüncü kişiye karşı TBK. m. 65 (eBK. m. 54) izin verdiği ölçüde rücu hakkının kullanılabileceğine dair 

bkz. İmre, Tehlikeli Şeyler, s. 448. 

618
 Eren, İlliyet Bağı, s. 209. Virajlı bir yerde inşa edilmiş olan ve etrafı iyi görülemeyen bir tren yolu 

geçidinde, otomatik olarak işleyen ve tren geçerken yolu kapayan bir aletin teknik bir arıza sebebiyle 

çalışmadığı bir esnada, yolun açık olduğunu gören otomobil sürücüsünün yanındaki yolcu ile birlikte 

geçitten geçerken aniden gelen ekspres trenin altında kaldığı ve yolcu ile birlikte öldüğü bir olayda, 

sürücünün yanında ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanların sürücünün mirasçılarına karşı tazminat 

davası açma hakları bulunmaktadır. Böyle bir davada davalıların, demiryolu işletmesinin gerçekleştirdiği 

sebebin (tehlikenin) yoğunluğu itibariyle nedensellik bağını kesmiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan 

kurtulmalarının mümkün olduğuna ve bu olayda demiryolu işletmesinin üçüncü kişi durumunda 

bulunduğuna dair bkz. Eren, İlliyet Bağı, s. 209. 

619
 Eren, Borçlar, s. 728. 

620
 Tandoğan, Kusura Dayanmayan, s. 249-250; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 541; Eren, 

İlliyet Bağı, s. 201-202; Tiftik, Tehlike, s. 39; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 421-422. Üçüncü kişinin kusuru, 

nedensellik bağını kesecek düzeyde değilse, üçüncü kişi zarar görene karşı işleten ile birlikte müteselsilen 

sorumlu tutulabilir (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 541; Eren, İlliyet Bağı, s. 203-204). 
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göre sorumlu tutulamayacağı kabul edilmektedir
621

. Ancak, kanaatimizce burada üçüncü 

kişi tarafından bomba konulurken işletenin, kontrol ve denetimi sağlama imkânının 

bulunup bulunmadığının, böyle bir imkânı varsa üzerine düşen kontrol ve denetim 

yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespiti önem arz etmektedir. Bu tespitler 

neticesinde işletenin sorulup tutulup tutulmayacağına karar verilmelidir. Demiryolu 

işletenin üçüncü kişinin ağır kusuru sebebiyle sorumluluktan kurtulabilmesi için, 

üçüncü kişinin fiilinin demiryolu işletenin kontrol ve denetimi altında bulunan bir 

konuya ilişkin olmaması ve demiryolu işletenin ek kusurunun da bulunmaması 

gerekir
622

. Üçüncü kişinin kusuru çok ağır olsa da, eğer demiryolu işletenin işletme 

kusuru bulunuyorsa, üçüncü kişinin zararından sorumlu olur. Bu durumda ancak ağır 

kusuru bulunan üçüncü kişiye karşı rücu hakkını kullanabilir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
621

  Ulusan, Tehlike, s. 47. 

622
 Oğuzman/Öz, s. 208. 4. HD., 15.12.1987, 7632/9205: “Olayımızda ölen desteğin içinde bulunduğu 

motorlu aracın sürücüsünün ağır kusuru bulunduğu tartışmasızdır. …Devlet Demiryolları, hemzemin 

geçit nedeniyle karayolu trafiğine karışarak özel bir işletme tehlikesi yaratmıştır. O halde, bu yaratılan 

işletme tehlikesi nedeniyle zararlı sonuçları önleyecek teknik önlemleri almak, öncelikle, davalı işleten 

Devlet Demiryollarına aittir. Karayollarına da görevler düşmesi, davalının “ek kusur” unu ortadan 

kaldırmaz. Mahkemenin, davalı DDY’nın olay içinde “ek kusur”unun belirlenmesinde hataya düşerek 

davayı reddetmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.” (Çelik, Karayoluyla 

Yolcu Taşıma, s. 548). 



179 

 

C. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA GÖRE 

 

1) Mücbir Sebep 

 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu tutulan işletenin, mücbir sebebin 

varlığının yanında, kendisinin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurunun 

bulunmadığını ve araçtaki bir bozukluğun kazayı etkilemediğini de ispat etmesi gerekir. 

Bununla birlikte birçok durumda, mücbir sebep oluşturan öngörülemeyen ve karşı 

konulamayan olayın işletenin kusurunu ve araçtaki bozukluğu bertaraf edeceği 

belirtilmektedir
623

. Böyle durumlarda, işletenin kusurunun ya da araçta bozukluk 

bulunmadığının ispatlanması gerekmeksizin sadece mücbir sebebin ispatı sorumluluktan 

kurtulmak için yeterli olabilir
624

. 

 

2) Zarar Görenin Ağır Kusuru 

 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu tutulan işletenin sorumluluktan 

kurtulabilmesi için, sadece zarar görenin ağır kusurunun varlığını ispatlaması da 

yetmez; kendisinin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurunun bulunmadığını 

ve araçtaki bir bozukluğun kazayı etkilemediğini de ispatlamalıdır. Bir otomobil 

sürücüsünün, demiryolunu kontrol etmeden
625

 veya demiryolu aracına ilk geçiş hakkını 

                                                           
623

 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 419. 

624
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 419. 

625
 “Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli 

işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam 

veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır.” (KTK. m. 76/a). “Işıklı işaret veya bariyerle 

donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu 
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vermeden
626

 hemzemin geçitten veya diğer karayolundan geçmesi sebebiyle meydana 

gelen kazada da demiryolu aracının otomobile çarpması olayında da zarar görenin ağır 

kusurunun bulunduğu söylenebilir. Örneğin bir tren hızla seyrederken, yayanın, mevcut 

yaya alt geçidini kullanmaksızın ihata duvarının (yaya ve araçların demiryolu sahasına 

girmelerini engellemek için demiryolunun kenarlarına yapılan yüksek duvar) 

kenarından, demiryolu içerisine girmesi halinde de, tren makinistinin yayayı fark 

etmesiyle birlikte sık sık siren çalarak fren yapsa da durmasının mümkün olmadığı göz 

önüne alındığında, trenin çarpması sonucu vefat eden yayanın ağır kusurlu olduğu 

aşikârdır. Bununla birlikte, tren hızla seyrederken, yayanın ihata duvarını aşarak 

demiryolu geçidine girmesi durumunda makinist alkollü ise veya demiryolu aracının 

                                                                                                                                                                          
aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur.” (KTK. m. 76/b). “Demiryolu 

geçitlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır. a) Sürücülerin kontrollü demiryolu geçitlerini; 1) Işıklı veya 

sesli talimatın vereceği “DUR” emrine uymamaları, 2) Geçidin durumuna uygun bir hızla geçmemeleri, 

3)Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve yarım bariyerler varken geçide girmeleri, 

yasaktır. b) Sürücülerin, ışıklı işaret ve bariyerlerle donatılmamış (kontrolsüz) demiryolu geçitlerinde; 1) 

Geçmeden önce makul bir mesafede durmaları, 2) Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin 

olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.”(Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 148). “Demiryolunun 

karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleşen kesişmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu 

araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.” (TCDD Ana Statüsü m. 21/f.1). 

626
 “Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taraflara ilk 

geçiş hakkını vermek zorundadır.” (KTK. m. 57/f). “Bu kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki 

koşullara uyacak biçimde dikkatli bulunmak ve araçlarını ilk geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin 

vermek üzere durabileceği hızla sürmek zorundadır.” (KTK. m. 57/a). “Trafik zabıtası veya trafik işaret 

levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda; bütün sürücüler doğru geçmekte olan 

tramvaylara, geçiş hakkını vermek zorundadırlar.” (KTK. m. 57/b/2). “Sürücüler, kavşaklara 

yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya 

geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım 

alanlarına girerken, hızlarını azaltmak zorundadırlar.” (KTK. m. 52/a).  
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fren tertibatı bozuk ise işleten, zarar görenin ağır kusuruna rağmen sorumlu tutulabilir. 

Böyle bir durumda zarar görenin ağır kusuru ancak tazminatta indirim sebebi olabilir
627

. 

Karayolu Trafik Kanunu’nun 86. maddesinin 2. fıkrasına göre, sorumluluktan 

kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın 

oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara 

göre tazminat miktarını indirebilir. Burada Türk Borçlar Kanunu’nun 52. maddesinin 1. 

fıkrasının aksine hâkimin tazminat talebini tamamen reddetme yetkisi 

bulunmamaktadır. Kazanın meydana gelmesinde işletenin de kusuru varsa, bu durumun 

zarar görenin kusurunu tamamen veya kısmen ortadan kaldıracağı kabul edilmektedir
628

. 

 

  3) Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 

 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sorumlu tutulan işletenin, kendisinin ve 

eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurunun bulunmadığının ve araçtaki bir 

bozukluğun kazayı etkilemediğinin yanında, üçüncü kişinin ağır kusurunu ispatladığı 

takdirde de sorumluluktan kurtulması mümkündür. Bununla birlikte, üçüncü kişinin ağır 

nitelikte olmayan kusuru, Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesinin 2. fıkrasına 

göre zarar görenin kusurunda olduğu gibi tazminattan indirim sebebi teşkil etmez
629

. 

Trendeki bir yolcu da bazı durumlarda üçüncü kişi sayılabilir. Örneğin, yolculardan biri, 

trenden dışarı bir şey atmış veya ellerini pencereden dışarı sarkıtmış ve bir üçüncü 

                                                           
627

 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 420. 

628
 İşleten ve teşebbüs sahibinin ek kusurunun, zarar görenin kusurunu tamamen kaldırmasının ancak 

aracın işletilmesine dayanan tehlike sorumluluğunda mümkün olabileceğine dair bkz. Eren, Borçlar, s. 

729-730; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 426. 

629
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 421. 
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kişinin zarara uğramasına sebep olmuşsa, söz edilen eylemlerle aracın işletilmesi 

arasında fonksiyonel bir bağlantı mevcut olmadığından bahisle işletenin gerçekleşen 

zarardan sorumlu tutulmaması gerektiği kabul edilmektedir
630

. 

Bunların dışında motorlu aracı çalan veya gasbedenlerin durumu ayrı bir hükümle 

düzenlendiğinden, aracı çalan veya gasbedenler bu bölümde söz edilen üçüncü kişi 

kavramı kapsamında değerlendirilmemelidir. Demiryolu aracını çalan veya gasbeden 

kimse zarara sebep olmuşsa, işleten bu durumda Karayolları Trafik Kanunu’nun 107. 

maddesi kapsamında, ancak aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kendisinin veya 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru olmadığını ispatlayarak 

sorumluluktan kurtulabilmelidir. İşleten, aracın çalınmaması veya gasp edilmemesi için 

titiz bir işletenden beklenen düzeyde özen gösterdiğini ispatlamalıdır
631

. Bununla 

birlikte, zararlı sonucun aracın çalınmış ve gasp edilmiş olduğu sırada gerçekleşmiş 

olması gerektiği de unutulmamalıdır
632

. 

 

D. İDARE HUKUKUNA GÖRE 

 

1) Mücbir Sebep 

 

İdarenin kusurlu sorumluluğunu ortadan kaldıran durumlardan birisi, idarenin iradesinin 

dışında gerçekleşen, öngörülemez ve önlenemez olan olay olarak tanımlanan
633

 mücbir 

sebeptir. 

                                                           
630

 Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 192. 

631
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 129. 

632
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 124-125. 

633
 Günday, s. 385; Gözler, İdare, s. 427. 
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2) Beklenmeyen Hal 

 

Beklenmeyen hal, idarenin faaliyetleri içinde gerçekleşen ancak öngörülemez ve 

önlenemez olan olaydır. Bu duruma, idarenin aracının bilinmeyen bir sebeple kaza 

yapması, bir gemide/trende bilinmeyen bir sebeple yangın çıkması gibi olaylar örnek 

verilebilir. Beklenmeyen hal, ancak idarenin kusurlu sorumluluğunu ortadan 

kaldırabilir
634

. 

 

3) Zarar Görenin Kusuru
635

  

 

İntihar etmek amacıyla kendini trenin gelmesinden hemen önce rayların üzerine atmış 

ve üzerinden tren geçerek ölmüş kişinin davranışı, idarenin sorumluluğunu ortadan 

kaldıran zarar görenin kusuruna (zarar görenin davranışına) örnek gösterilmektedir
636

.  

 

4) Üçüncü Kişinin Kusuru
637

 

 

Trenin gelmesinden hemen önce bir kişiyi raylara iterek ölümüne sebep olan kişinin 

davranışı, idarenin kusurlu sorumluluğunu ortadan kaldıran üçüncü kişinin kusuruna 

(üçüncü kişinin davranışına) örnek gösterilmektedir. Üçüncü kişinin davranışı, ancak 

idarenin kusurlu sorumluluğunu ortadan kaldırabilir
638

.  

 

                                                           
634

 Gözler, İdare, s. 427-428. 

635
 Bkz. Günday, s. 386. 

636
 Gözler, İdare, s. 428-429. 

637
 Bkz. Günday, s. 386. 

638
 Gözler, İdare, s. 429-430. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TAZMİNAT DAVASI 

 

 

I.DAVADA TARAFLAR 

 

A. DAVACI 

 

Demiryolu kazası sebebiyle üçüncü kişinin ölümü halinde maddî tazminata ilişkin 

sorumluluk davası açma hakkı olanlar, mirasçılar ve destekten yoksun kalanlardır. 

Bununla birlikte, maddî tazminat talep hakkı temlik edilenler de zarar sorumlusuna 

karşı tazminat davası açabilirler
639

. Zarar gören üçüncü kişinin, ayırt etme gücü 

bulunmuyorsa veya ayırt etme gücü bulunsa dahi küçük ve kısıtlı ise onun adına kanunî 

temsilcisi (veli veya vasisi) maddî tazminat davası açabilir. Manevî tazminata ilişkin 

sorumluluk davasında, ölenin mirasçıları ve yakınları da duydukları üzüntü sebebiyle 

Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesinin 2. fıkrası gereğince kendi adlarına açacakları 

bir davada davacı sıfatına sahip olabilirler. Buna karşılık, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak 

olan manevî tazminat istemi, kanunî temsilci tarafından fiil ehliyeti olmayan adına ileri 

sürülemez. Bununla birlikte, Türk Medenî Kanunu’nun 25. maddesinin 4. fıkrası 

gereğince, ölenin kendi adına sahip olduğu manevî tazminat istemi, kişilik hakkı zarara 

uğrayan miras bırakan tarafından ileri sürüldüğü takdirde mirasçılara geçebilir. Burada 

ileri sürmenin mutlaka dava yoluyla gerçekleşmesinin şart olmadığı, zarar görenin bunu 

                                                           
639

 İnan, s. 460. 
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ortaya koyan ve kanıtlanabilen hür iradesinin varlığının yeterli olduğu 

belirtilmektedir
640

. 

Demiryolu kazası sebebiyle yaralanan veya eşyası zarar gören kendi adına maddî ve 

manevî tazminat davası açabileceği gibi, ağır yaralananın yakınları da Türk Borçlar 

Kanunu’nun 56. maddesinin 2. fıkrası gereğince yansıma zararları
641

 sebebiyle kendi 

adlarına manevî tazminat davası açabilirler. Ancak üçüncü kişilerin, yakınlarının 

uğradığı maddî zarar sebebiyle ortaya çıkan yansıma zararları için maddî tazminat talep 

etme hakları bulunmamaktadır. 

Bunların dışında, demiryolu aracının karakteristik rizikosunun gerçekleşmesi 

sebebiyle evinin kapısı, duvarı kırılan, yıkılan veya dükkânındaki eşyası hasar gören 

gerçek kişiler ile malvarlıkları zarar gören kamu veya özel hukuk tüzel kişileri de zarar 

gören niteliğine haiz olup, tazminat davası açabilirler
642

. 

 

B. DAVALI 

 

1)  Genel Olarak 

 

Demiryolu kazalarından kaynaklanan zararlar sebebiyle üçüncü kişiler tarafından 

açılan davalarda, demiryolu işleteni ve teşebbüs sahibi ile makinist veya vatman gibi 

yardımcı kişiler, diğer motorlu araç işleteni, araç sürücüsü ve motorlu aracın tâbi olduğu 

                                                           
640

 Dinç, Mutlu/Pala Kaya, Dilek; Türk Medenî Kanunu, 3. Baskı, Ankara 2013, s. 49. 

641
 Yansıma zararın, bir ya da birden fazla kişinin, doğrudan zarar görenle ilişkisi nedeniyle aynı zarar 

verici davranış yüzünden dolaylı olarak uğradığı zarar olduğuna dair bkz. Çağlar, Özel; “Sözleşme Dışı 

Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 50, S. 1-4, 2001, s. 84. 

642
 Eren, Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, s. 167. 
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şirket davalı konumunda yer alabilir. Zarar verici eylemi gerçekleştiren işleten, teşebbüs 

sahibi veya diğer kişiler vefat etmişse mirasçılarına karşı da dava açılabilir. İşleten veya 

teşebbüs sahibi özel hukuk tüzel kişisi veya kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir. 

Üçüncü kişilerin zararları sebebiyle bunlar aleyhine de dava açılabilir. Organlarının 

haksız fiillerinden tüzel kişinin sorumlu olacağı, Türk Medenî Kanunu’nun 50. 

maddesinde belirtilmektedir. Hükümde, tüzel kişilerin, organlarının fiillerinden sorumlu 

oldukları; organlarının kusurlu olmaları hâlinde kendi fiillerinden bizzat kişisel olarak 

sorumlu oldukları belirtilmektedir. Bu hükümden hareketle bir görüş, sözleşmeden 

doğan sorumluluk bulunan olaylarda tüzel kişinin ancak organın kusurlu olması halinde 

sorumlu tutulabileceğini; ancak sözleşme dışı sorumluluk bulunan olaylarda ise organın 

kusurunun aranmayacağını kabul etmektedir
643

. Bu görüşe göre, organ kusursuz da olsa 

tüzel kişinin sorumlu tutulabileceği; organın kusurlu olması halinde her ikisinin de 

sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir
644

.Tüzel kişinin, organlarının fiillerinden 

sorumlu olabilmesi için, fiili işleyenin gerçekten organ niteliğinde olması ve fiili, 

organlık görevini yaparken, yani tüzel kişinin işlerini yürütürken işlemesi gerekir
645

. 

Organın hukuka aykırı fiilinden tüzel kişi sorumlu olsa da, doğan zararın tazmini için 

                                                           
643

 Hatemi, Hüseyin; “Organın Eyleminden Dolayı Tüzelkişiliğin Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda 

Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu (Ankara, 21-22 Ekim 1977): Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları, 

İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, İstanbul 1980, s. 133 vd. 

644
 Hatemi, 133 vd., Feyzioğlu, s. 470; Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 144-145. Ancak tüzel kişinin 

sorumlu tutulabilmesi için organın eyleminde “kusur” unsurunu arayan diğer görüşler için ayrıca bkz. 

Öztan, Bilge; Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan 

Sorumluluk, Ankara 1970, s. 116 vd., s. 121-122.  

645
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 344-345; Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 144. 
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kusurlu olan organa da başvurulabilir. Zarar gören dilerse tüzel kişiyi ve organı birlikte 

sorumlu tutâbilir
646

. 

 

2) Birden Fazla Sorumlu Bulunması Halinde 

 

a) Genel Olarak 

 

Demiryolu aracının karıştığı bir kazada zarara birden fazla kişi sebebiyet vermiş 

olabilir. Başka bir deyişle, birden fazla işleten ya da işleten ile birlikte yardımcı kişiler 

üçüncü kişilere verilen zarardan birlikte sorumlu olabilirler. Bu durum hukukumuzda 

sorumlulukların (taleplerin) yarışması veya müteselsil sorumluluk olarak adlandırılır
647

. 

Buna göre, tazminat yükümlülerinin her birinin zarar görene karşı herhangi bir şekilde 

zararın tamamı tazmin edilinceye kadar sorumlulukları devam eder
648

. Burada zararın 

tümü sadece bir defa tazmin edilir. Ancak bu durum zararın tamamının mutlaka tazmin 

edileceği anlamına gelmemelidir; tazminatın indirilmesine yol açan durumlar olup 

                                                           
646

 Zevkliler/Havutçu/Gürpınar, s. 145. 

647
 Müteselsil sorumluluk için örnek bir karar bkz. HGK., 28.11.2001, 4-661/1074:“İşletme tehlikesine 

karşı tedbirli bir tacir gibi hareket etmek zorunda olan ve tehlike ilkesine göre kusursuz sorumluluğu 

bulunan TCDD işletmesinin, binaların ve yerleşim yerlerinin arasından geçen rayların çevresinde her 

türlü önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu önlemlerin başka kurumlara ait bir iş olduğunu 

ileri süremez. Eğer demiryolları çevresinde olası kazalara karşı sorumlu kurumlar (örneğin Belediye) 

gerekli önlemleri almamışsa, TCDD işletmesi uyarı görevini yapmamış demektir. Görevli kurumlarla 

birlikte TCDD işletmesi de ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olur.” (Çelik, Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 

546). 

648
 Eren, Borçlar, s. 832; Oğuzman/Öz, s. 297-298. 
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olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır
649

. Zarar gören, zararını müteselsil 

sorumlulardan birinden, bir kaçından ya da hepsinden isteyebilir
650

. Ancak, hemzemin 

geçit dışında Devlet Demiryollarının idarî yargı kapsamında sorumlu tutulduğu, diğer 

işletenlerin ise adlî yargıya tâbi olduğu göz önüne alındığında aynı davada müteselsilen 

sorumlu tutulamayacakları göz ardı edilmemelidir. 

 

b) Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

 

aa) Birden Fazla İşletenin Müteselsil Sorumluluğu 

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 61. maddesine göre, birden fazla işleten, aynı zarara birlikte 

sebebiyet vermeleri ya da aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu olmaları 

halinde, zarar gören üçüncü kişiye karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Örneğin, İzban
651

 

treninin bir şahsa çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi kendi çevresine ait bölgede rayların çevresinde gerekli önlemleri almamış ve 

Devlet Demiryolları İşletmesi de bu konuda üzerine düşen belediyeyi uyarı 

yükümlülüğünü yerine getirmemiş olabilir. Böylece her iki işletenin birlikte bir zarara 

sebebiyet vermeleri sebebiyle müteselsilen sorumlulukları gündeme gelir. Birlikte 

zarara sebebiyet vermede müteselsil sorumluluğun gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

tespiti için ortak kusurlu olan bu fiillerin zarar ile uygun nedensellik bağı içinde olup 

                                                           
649

 Tandoğan, Mesuliyet, s. 315; Nomer, Haluk N.; Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın 

Belirlenmesi, İstanbul 1996, s. 176 vd. 

650
 Oğuzman/Öz, s. 296. 

651
 İzmir’de “İzban” olarak bilinen banliyö treni İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryollarının yüzde elli ortaklığıyla işletilmektedir. 
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olmadığına bakılmalıdır
652

. Bununla birlikte işletenler farklı hukukî sebeplerle de zarara 

sebebiyet vermiş olabilirler. Örneğin, hemzemin geçitte motorlu aracın trene çarptığı bir 

olayda araçta yaralanan kişi hatır için taşınıyorsa, motorlu araç işleteni genel hükümler 

kapsamında sorumlu tutulurken demiryolu işleteni Karayolları Trafik Kanunu 

hükümlerine göre sorumlu tutulur. Farklı sebeplerle zarara sebebiyet vermede, 

sorumluların birbirinin davranışından haberdar olması ya da davranışlardan birinin 

diğerine bağımlı olması şartının aranmayacağı kabul edilmektedir
653

. Türk Borçlar 

Kanunu’nun 163. maddesi gereğince zarar gören, zararın tümünü işletenlerin 

tamamından talep edebileceği gibi, sadece bazılarından ya da birinden de talep edebilir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 166. maddesinin 1. fıkrasına göre, müteselsilen sorumlu 

olanlardan birinin yaptığı ödeme miktarında, diğerleri de sorumluluktan kurtulur. Türk 

Borçlar Kanunu’nun 62. maddesinin 1. fıkrası gereğince, müteselsilen sorumlu olan 

işletenlerin birbirleriyle olan iç ilişkilerinde zararın paylaştırılmasında, tüm durum ve 

şartlar, her birine yüklenecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz 

önüne alınır. Bu durumda, tehlike sorumluluğu kapsamında kusursuz olsalar da sorumlu 

tutulan birden fazla demiryolu işleteninin yarattıkları tehlikenin yoğunluğu önem arz 

eder. Burada zarar, somut olaydaki durum ve şartların yanı sıra tehlike derecesine göre 

paylaştırılmalıdır. Tehlike derecesinin belirlenmesinde demiryolu aracının tipi ve 

taşıdığı özellikler önem arz eder. İkisi de Devlet Demiryolları hattında çalışan “İzban 

treni” ile “Devlet Demiryolları treninin” birlikte sebebiyet verdikleri bir kazada, TCDD 

trenine kıyasla daha ağır ve hızlı bir araç olan İZBAN treni daha yüksek bir tehlike 

derecesine sahiptir. Dolayısıyla somut olaya göre, zararın büyük bir kısmını hatta 

tamamını İzban işletenlerinin üstlenmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte, Türk 
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 Oğuzman/Öz, s. 295. 

653
 Oğuzman/Öz, s. 295. 
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Borçlar Kanunu’nun 62. maddesinin 2. fıkrası gereğince, tazminatın kendi payına 

düşenden fazlasını ödeyen işleten, bu fazla ödemesi için diğer müteselsil sorumlulara 

karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur. 

 Müteselsil sorumlulukta işletenlerin her biri dış ilişkide zarar görenin kusuru ya da 

zarara razı olması gibi ortak def’ileri ileri sürebilir
654

. Buna karşılık, kişisel def’ilerin 

ileri sürülmesinin ise, özellikle tehlike sorumluluğu kapsamında sorumlu tutulan 

işletenler için mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Zira kusursuz sorumluluk esasına 

göre sorumlu tutulan işletenlerin kusurları bulunmadığını ya da diğer işletenlere göre 

daha az olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulmaları düşünülemez. 

 

bb) İşleten, İşletme Sahibi ile Aracı Kullananın Müteselsil Sorumluluğu 

 

İşleten, işletme sahibi ve aracı kullananların (makinist vb.) veya diğer yardımcıların 

(kondüktörler veya tren şefi) çeşitli sebeplerden dolayı zarardan birlikte sorumlu 

oldukları durumlar da olabilir. Bu durumda işleten ve işletme sahibi tehlike 

sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulurken, demiryolu aracı sürücüsü kusuru 

varsa haksız fiil sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulabilir. Örneğin, metro 

sürücüsünün bir kusuru sebebiyle metronun üçüncü şahsa çarparak ölümüne sebep 

olması halinde sürücü, haksız fiil hükümlerine göre, metro işleteni de tehlike 

sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulabilir. Ancak Devlet Demiryollarında 

çalışan makiniste karşı kişisel kusuru bulunmadığı sürece dava açılamaz. Devlet 

Demiryolları işleteni idarî yargıda sorumlu tutulur ve makiniste ancak adlî yargıda rücu 

davası açabilir. Buna karşılık, makinistin görevden ayrılabilir kişisel kusuru varsa, 

TCDD sorumlu tutulamaz; tek başına makiniste karşı adlî yargıda dava açılabilir. Somut 

                                                           
654

 Eren, Borçlar, s. 841. 
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olayda, makinistin, diğer sürücülerin veya diğer yardımcıların kusurlarının bulunup 

bulunmadığının tespiti çoğu durumda teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi 

incelemesine ihtiyaç duyulmaktadır
655

. Hâkim, Türk Borçlar Kanunu’nun 74. 

maddesinin 1. fıkrasına göre, makinistin kusuru olup olmadığına, ayırt etme gücüne 

sahip olup olmadığına karar verirken, ceza hukukunun sorumluluk ile ilgili 

hükümleriyle ve verilen beraat kararıyla bağlı değildir
656

. Bununla birlikte, aynı 

                                                           
655

 4. HD., 16.02.1988, 1987/10560, 1988/1513: “…Tren makinisti için 350 metrelik bir açık görüş 

mesafesi vardır. Bu mesafe içinde, sinyal verilerek demiryolu boyunca yürümekte olan müteveffanın 

uyarılmadığı, yanına gelen lokomotifin gürültüsüyle irkilmesinden anlaşılmaktadır. Raporda, sokakların 

demiryoluna dik olarak dayandığı meskun bir alanda seyreden bir tren makinistinin, özellikle yasak 

olmasına rağmen çevre sakinlerinin engellerin üzerinden atlayarak tehlikeli sahaya girdiklerini ve bu 

halin süreklilik arz ettiğini de dikkate alarak, yol boyunu devamlı izlemesi gerekip gerekmeyeceği, 

izlemesi gerekiyorsa, 350 metrelik açık görüş alanı içinde demiryolu boyunca yürümesine devam eden bir 

kimseyi lokomotifin projektörü ile görüp göremeyeceği ve bu mesafe içinde sinyal vermiş olsa 

müteveffanın duyup duymayacağı hususları üzerinde durulmamış… Rapor, bu yönüyle de hükme dayanak 

yapılabilecek bir nitelik taşımamaktadır.”(Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

656
 Her ne kadar hükümde beraat kararlarıyla ilgili genel bir ifade kullanılmışsa da, öğreti ve uygulamada 

bu konuda ayrım yapılması gerektiği belirtilmektedir. Delil yetersizliğine dayanılarak verilmiş beraat 

kararının hukuk hâkimini bağlamayacağı, ancak beraat kararı, o fiilin fail tarafından işlenmediğinin kesin 

olarak tespitine dayanıyorsa hukuk hâkimini bağlayacağı kabul edilmektedir (Oğuzman/Öz, C. 2, s. 81-

82; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 490-491). Taksirle adam öldürme suçundan sanığın beraatine karar verilmesi 

gerektiğinin belirtildiği 12.CD., 24/06/2014, 2013/23013, 2014/15647 sayılı kararda şu ifadelere yer 

verilmektedir: “Makinist olan sanığın,… önündeki levha ile yaya geçişlerine kapalı olduğu bildirilen çelik 

köprüye …girdiğinde,… çalışma yapılacak mevkie çelik köprüyü geçerek gitmeye çalışan işçileri 

gördüğünde, frenle birlikte siren çalmasına ve ölen dışındaki diğer işçilerin köprünün yan korkuluklarına 

tutunarak kendilerini korumalarına rağmen, raylar üzerinde ileriye doğru koşmaya çalışan işçi H.. B..’a 

çarpıp, köprüden düşmesi sonucu ölümüne neden olduğu olayda;… yüklenici firmanın olayın 

gerçekleştiği yerde veya yakınında çalışma yapılacağını idareye bildirmediğinin, gerekli işaretlemeleri 

yaptırmadığının, dolayısıyla sanığın yapılması muhtemel bir çalışmadan da haberdar olmadığının 
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hükmün 2. fıkrasına göre, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın 

belirlenmesine ilişkin kararı da hukuk hâkimini bağlamaz
657

. 

 

c) Karayolları Trafik Kanunu’na Göre 

 

aa) Müteselsil Sorumluluk 

 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, üçüncü kişinin zararından birden fazla işletenin, 

teşebbüs sahibinin veya bunlarla birlikte başka sebeplerle sorumlu olan diğer kişilerin 

sorumluluğunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesi uygulama alanı bulur. 

                                                                                                                                                                          
anlaşılmasına… yüklenicinin tren trafiğine ilişkin tedbirleri almamış bulunmasına göre sanığa atfı kabil 

kusur bulunmadığının gözetilmeyerek; … sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar 

verilmesi kanuna aykırı olup, …hükmün… BOZULMASINA…”(Karartek İçtihat Programı). 

657
 Hukuk hâkiminin kusurun olup olmadığını tayin ederken, ceza hukukunun prensipleriyle bağlı 

olmadığı görüşü, şu temellere dayandırılmaktadır: Borçlar hukukunda tazminat sorumluluğunun doğması 

için kast veya ihmal yeterli iken, ceza hukukunda suçun doğması için çoğunlukla kastın varlığı aranır 

(Tandoğan, Mesuliyet, s. 350; Eren, Borçlar, s. 850). Ceza Hukukunda kusursuz sorumluluk hali 

bulunmadığından, akıl hastası, küçük veya kısıtlının başkalarına verdikleri zararlar nedeniyle cezaî 

sorumlulukları bulunmadığı halde, hukuken sorumlu tutulmaları mümkündür. Bununla beraber, ceza 

hukukunda failin ya da mağdurun karşılıklı olarak kusurlarının mahsubu söz konusu olmazken, borçlar 

hukukunda ise, TBK.m.52’ye göre mümkün olabilir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 486-487). Diğer taraftan ceza 

hukukunda verilmiş mahkûmiyete ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, zararın 

miktarının belirlenmesine ilişkin kısımları haricinde, kusurun varlığı hususunda hukuk hâkimini 

bağlayacağı kabul edilmektedir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 493 vd.). Mahkûmiyet ve beraat kararlarındaki 

nesnel olgularla hukuk hâkiminin bağlı olduğu; ancak kusurun derecesinin belirlenmesinde ceza 

hâkiminden bağımsız hareket etmesi gerektiği belirtilmektedir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 422). 
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Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinde yer alan hüküm, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 61. maddesindeki hükmün yerine uygulanacak özel bir hükümdür
658

; ancak 

sorumlulardan bazıları Karayolları Trafik Kanunu’na tâbi değilse, bu kişiler açısından 

Türk Borçlar Kanunu’nun 61 ve 62. maddeleri uygulanır
659

. Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 88. maddesinin 1. fıkrasına göre, bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, 

bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü 

bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. Kazada birden fazla işleten ve 

teşebbüs sahibi müteselsilen sorumlu tutulabileceği gibi, işleten ve teşebbüs sahibinin 

yanında araç sürücüsü ile kazanın meydana gelmesinde katkısı olan yolcu da müteselsil 

sorumlular arasında yer alabilir
660

. Örneğin, trenin hemzemin geçitte üçüncü şahsın 

aracına çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde, belediyenin çalıştırdığı 

hemzemin geçit bekçisinin kusuru da
661

 söz konusu olabilir. Bu durumda Devlet 
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 Oğuzman/Öz, s. 210; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 422, 424. 

659
Oğuzman/Öz, s. 210; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 422, 424. 

660
 Eren, Borçlar, s. 736-737. 

661
 Hemzemin Geçitlerin Korunması Bakımı ve Yönetimi ile Geçit Bekçilerinin Görevlerine Ait 

Yönetmeliğin 24. maddesi: “Diğer Kamu Kurum veya Kuruluşlarının, kendi sorumluluklarındaki 

yollarda teşekkül eden hemzemin geçitlerde kazaların önlenmesi amacı ile bekçili bariyer konulması 

hususunda taleplerinin olması halinde, geçitte istihdam edilecek personel, Kamu Kurum veya 

Kuruluşunda geçit bekçisi olabilme şartlarına haiz eleman olması, TCDD’ce ücreti karşılığında mevzuata 

uygun olarak düzenlenecek kurslarda eğitilmesi, geçitte görevli kaldığı sürece her türlü hakedişleri ve 

maaşları talep sahibi Kuruluşça karşılanması şartıyla 23 üncü maddeye göre sınav yapılarak geçitte 

görevlendirileceklerdir. Diğer Kamu Kurum veya Kuruluş personelinin geçit bekçisi olarak görev yaptığı 

geçitlerde geçit bekçisinin kusuru sonucu meydana gelebilecek kaza ve olaylardan doğacak maddî ve 

manevî zarar ve ziyan geçit bekçisinin ait olduğu Kamu Kurum veya Kuruluşuna aittir. Hemzemin 

geçitlerde, bağlı olduğu Kamu Kurum veya Kuruluş personelinin geçit bekçisi olarak 

görevlendirilebilmesi için, TCDD ile bu Kurum veya Kuruluşlar arasında protokol imzalanması ve 
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Demiryolu işleteni ile belediyenin müteselsilen sorumlulukları gündeme gelebilir. 

Benzer şekilde, belediyede görev yapan işçinin hemzemin geçitteki bariyerleri 

kapatmayı unutması sebebiyle hemzemin geçitten geçen kamyon ile trenin çarpışması 

sonucu meydana gelen kazada da, belediye, (TBK. m. 55/f. 2 ve TBK. m. 66 gereği) 

adam çalıştıranın sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulurken, işçi de haksız fiil 

sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulabilir ve cezaî sorumluluğu da söz konusu 

olabilir
662

. Bununla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinin 2. fıkrasına 

göre sorumlular arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün şartları 

değerlendirilerek paylaştırılır. Buna göre özel durumlar ve özellikle araçların işletme 

tehlikeleri, zararın iç ilişkide başka türlü paylaştırılmasını haklı göstermedikçe
663

, 

işletenler ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kusurları oranında zarara 

                                                                                                                                                                          
protokolun ilgili Kuruluşun karar organınca (Belediye Encümeni vb.) ve Noter tarafından da 

onaylanması zorunludur.”  

662
 Böyle bir olayın konu olduğu bir kararda, işçinin eyleminin taksirle birden fazla kişinin yaralanması 

suçunu oluşturduğuna dair bkz. 4. CD., 19.01.2015, 2014/35932, 2015/1400 (Karartek İçtihat Programı). 

Benzer şekilde, demiryolu makasını yarı açık halde bırakması nedeniyle kazaya sebebiyet veren makasçı 

da 765 Sayılı TCK. m. 455 (5237 Sayılı TCK. m. 85) gereği taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı 

suçlu bulunmuştur. Ancak aynı kararın karşı oy yazısında makasçı hakkında 765 Sayılı TCK. mülga m. 

389 (demiryolu kazalarına sebebiyet verme suçu) gereği uygulama yapılması gerektiği belirtilmektedir 

bkz. 9.CD., 24.12.2008, 14703/14060 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

663
 İki aracın meydana getirdiği trafik kazasında iki işletenin de munzam kusuru yoksa veya kusurları 

eşitse daha büyük tehlike yaratan araç işletenin sorumluluk payı daha yüksek olabilir (Oğuzman/Öz, s. 

210; Eren, Borçlar, s. 738). Bir tren ile otomobilin çarpıştığı olayda, işletenlerin ek kusurları yoksa veya 

kusurları eşitse daha büyük tehlike yaratan araç işletenin zarara katılma payı daha fazla olur. Araçların 

işletme tehlikeleri ile işletenlerin ek kusur dereceleri birbirine eşitse, zarar işletenler arasında yarı yarıya 

paylaştırılır (Eren, Borçlar, s. 738-739). 
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katlanırlar. İşletenlerden sadece biri kusurluysa, zarara o işleten katlanır
664

. Müteselsil 

sorumlulardan her biri zararın tamamından sorumludur
665

. Burada zarar gören üçüncü 

şahıs, sorumlulardan birine, bir kaçına veya hepsine karşı dava açma hakkına sahiptir
666

. 

Payından fazla tazminat ödeyen, diğer sorumlulara rücu edebilir.  

Bir motorlu araç ile bir trenin çarpışmasında, motorlu araç içinde bulunan zarar 

görenler veya zarar görenin veya ölenin yakınları veya destekten yoksun kalanlar 

zararları için, demiryolu işletenini ve motorlu araç işletenini, araç sürücüsünü ve 

motorlu aracın tâbi olduğu sigorta şirketini
667

 müteselsilen sorumlu tutâbilirler
668

. 

                                                           
664

 Eren, Borçlar, s. 738. 

665
 Eren, Borçlar, s. 737. 

666
 Eren, Borçlar, s. 737; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 441. 

667
 Sigorta şirketi poliçedeki miktar ile sınırlı olmak kaydıyla sorumlu tutulabilir (Eren, Borçlar, s. 740). 

Zorunlu trafik sigortasında, sigortacının zarar görene karşı sorumluluğunun doğabilmesi için işleten, 

motorlu aracın işletilmesinden KTK. m. 85/1’e göre sorumlu olmalıdır. İşleten ile sigortacı arasında bir 

sigorta sözleşmesi bulunması ve bir zararın gerçekleşmesi gerekir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 169). 

Sigorta şirketinin, manevî tazminattan sorumlu tutulamayacağına dair bkz. 17. HD., 30.06.2014, 

2013/9888, 2014/10246 (Karartek İçtihat Programı). Sigortacı, zarar görene ödediği sigorta tazminatı için 

zarar verene rücu edebilir (Eren, Borçlar, s. 740). Türk hukukunda zorunlu malî sorumluluk sigortası, 

motorlu kara taşıt araçları ile Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için, 

üçüncü kişilere verecekleri zararlar yönünden öngörülmüştür bkz. KTK. m. 91, TSHK. m. 138.  

Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara 

göre Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa bunlar için zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına 

girişleri sırasında yapılır (KTK. m. 91/f. 6). Zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışında olan 

talepler a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği 

talepler b) İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte 

yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler c) İşletenin; bu 

Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler d) Bu Kanunun 105 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu malî sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak 
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motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler e) Motorlu araçta 

taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar f) Manevî tazminata ilişkin talepler g) Hak sahibinin kendi kusuruna 

denk gelen tazminat talepleri h) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat 

talepleri i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu malî sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile 

tanımlanan teminat içeriği dışında kalan taleplerdir (KTK. m. 92). Zorunlu malî sorumluluk sigortası 

genel şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça 

tespit edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. Tarife ve talimatların tespitinde; araç türleri; coğrafi bölge; 

sigorta süresi içinde herhangi bir hasar ödemesine neden olmayan işletenlerin primlerinin indirilmesi 

yoluyla ödüllendirilmesi, hasar ödemesine neden olan işletenlerin primlerinin yükseltilmesi yoluyla 

cezalandırılması ve gerekli görülen diğer hususlar dikkate alınır (KTK. m. 93). Sigortalı aracı işletenlerin 

değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı 

sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta 

fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir (KTK. m. 94). Sigorta sözleşmesinden veya sigorta 

sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya 

miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan 

sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın 

kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir (KTK. m. 95). Zarar 

görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise zarar 

görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazminat 

alacakları toplamına olan oranına göre indirime tâbi tutulur. Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu 

bilmeksizin zarar görenlerin birine veya birkaçına kendilerine düşecek olandan daha fazla ödemede 

bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer zarar görenlere karşı da borcundan 

kurtulmuş sayılır (KTK. m. 96). Zarar görenin, zorunlu malî sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar 

içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta 

kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması 

veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir 

veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir (KTK. m. 97). Sigortacılar, hak sahibinin 

zorunlu malî sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya 

kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu malî sorumluluk sigortası 

sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen 
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miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer 

sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder 

(KTK. m. 99). Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci 

maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 

uncu maddesi ihtiyari malî sorumluluk sigortasında da uygulanır (KTK. m. 100). Bu Kanunda öngörülen 

zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta 

şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapmakla 

yükümlüdürler (KTK. m. 101). 

Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için, üçüncü şahıslara verilecek 

zararın teminatı olarak işleten tarafından malî mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur. Bu maddede 

belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men 

edilir (TSHK. m. 138). Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil hava araçlarının gerektiğinde tâbi 

olacakları ek sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 

uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir (TSHK. m. 139). Üçüncü şahıslara karşı verilecek zararın teminatı 

olarak işleten tarafından yapılacak malî mesuliyet sigortasının şartları uluslararası standartlar göz önünde 

bulundurularak Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit edilir (TSHK. m. 140). Yurt içi 

veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden 

doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari 124 üncü madde 

esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde malî mesuliyet sigortaları yapmakla 

yükümlüdürler. Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu Kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. Yurt içi 

veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta ve teminat şartları; uluslararası standartları 

göz önünde bulundurularak ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca onaylanır. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca 

uçuştan men edilir (TSHK. m. 132). Özel bir demiryolu kanunu yapıldığında, Türk Sivil Havacılık 

Kanunu’na benzer şekilde demiryolu araçlarının sigortalanması ve sigorta şirketlerinin sorumluluğuna 

dair hükümler bu Kanun’da yer alabilir. 

Mevcut mevzuatımızda demiryolu araçlarının ve TCDD. Taşımacılık A.Ş. nin bünyesinde bulunan diğer 

kıymetlerin sigortalanmasına ilişkin hükümler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık 

A.Ş. Genel Müdürlüğü Sigorta Yönergesi (Yönetim Kurulu’nun 23.06.2017 tarih ve 13/38 sayılı kararı ile 

kabul edilmiş, IV Başkanlığının 11.07.2017 tarih ve 96330 sayılı yazıları ile 01.07.2017 tarihinde 
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yürürlüğe girmiştir) ile Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Sigorta Yönergesi, TCDD 

Taşımacılık A.Ş.’nin sahibi, kiracısı, emanetçisi ve işleticisi bulunduğu menkul ve gayrimenkul 

kıymetlerle, hak, menfaat ve sorumluluklarının bu Yönerge esasları çerçevesinde ve sigorta tekniğinin 

kabul edeceği her türlü tehlikelere karşı dâhili, harici ve müşterek sigorta ile teminini kapsar (Bkz. m. 2). 

Sigorta (TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesindeki teminat altına alınan kıymetlere belirli bir karşılık ayırarak 

veya belirli bir prim ödenerek bu kıymetlerin zarara uğraması halinde zararın karşılanması); bir kâr ve 

kazanç aracı olmayıp, sigorta işlem ve yükümlülüklerini mevzuatta belirtilen yöntem ve kuralları objektif 

bir şekilde uygulamak suretiyle, sigorta tekniğinin kabul edeceği olası rizikolarda doğabilecek zararın 

tazmini amacıyla yaptırılır (m. 4). TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin sahibi, kiracısı, emanetçisi ve işleticisi 

bulunduğu menkul ve gayrimenkul kıymetlerle, hak ve menfaatleri ile sorumluluklarının; hangi şartlarla 

ve hangi rizikolara karşı sigorta edileceğine, dâhili, harici veya müşterek sigorta ile teminat altına 

alınacağına, temini yasal mevzuatla emredilen veya akdedilen sözleşmelerde yer alan sigortaları 

yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye ve değiştirmeye, Genel Müdürlük yetkilidir (m. 5). (1) TCDD 

Taşımacılık A.Ş. mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan tüm binalar, binalar içinde ve dışında bulunan 

tesisat, teçhizat, makine, alet ve edevat, demirbaş malzeme, para ve kıymetli evrak, mefruşat, büro 

malzemesi, stok ve transit her türlü malzeme ve emtia, yangın, yıldırım, infilâk veya yangın ve infilâk 

sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararet, patlama, yangınsız kızışma, havagazı veya doğalgaz 

patlaması, elektrik kontağı, dâhili su, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, sel ve su baskını gibi doğal 

afetler, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, terör ve sabotaj, taşıt çarpması 

(kara ve hava araçları) sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan zararlara karşı kayıtlı değerleri 

üzerinden dâhili sigorta fonu kapsamındadır. (2) Araziler, arsalar, bahçe ve parklar ile demir ve benzeri 

malzeme, taş, kum, çakıl, çimento gibi yapı itibariyle yanması mümkün olmayan sair kıymetler yangın 

all-risk sigortası kapsamında değildir (m. 17). (1) Şirket (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kayıtlarında bulunan 

ve ray üzerinde hareket edebilen; buharlı, dizel ve elektrikli ana hat ve manevra lokomotifleri, motorlu 

trenler, yolcu, yük ve hizmet vagonları, motorlu, pompalı ve oto drezinler, vagonetler, demiryolu vinçleri, 

ray otobüsleri, elektrikli üniteler, elektrikli ve dizel tren setleri, yüksek hızlı tren ve hızlı tren setleri, diğer 

demiryolu araçları, kayıtlı değerleri üzerinden, çarpma, çarpışma, limit çarpması, tren kaçması, derayman, 

taşa veya inşa edilmiş şeylere çarpma, yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel ve su baskını gibi doğal 

afetler, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, terör ve sabotaj, tren ferisi veya 
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şatla geçişlerde meydana gelebilecek tüm deniz rizikoları, sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan 

zararlara karşı dâhili sigorta (TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde bütçeden pay ayırmak suretiyle 

oluşturulan fon kapsamında yaptırılan sigortalar) fonu kapsamındadır. (2) Araçlar; Türkiye hudutları 

dâhilindeki seyirlerine ilaveten, depolarda, atölyelerde, fabrika ve liman sahası, gar ve istasyon 

sahalarında bulundukları sırada dâhili sigorta fonu kapsamındadır.  (3) Şirkete ait çeken ve çekilen 

araçlarda meydana gelen mekanik arızalar ile bunların giderilmesi için yapılan masraflar, makine 

kırılmaları, cam, dingil, tekerlek, kanca, tampon, koşum takımı, bandaj, şirketimize ait yemekli ve yataklı 

vagonlardaki demirbaş eşyanın çalınmasından doğan zararlar ile savaş ve atom enerjisinin sonucu oluşan 

maddî zararlar dâhili sigorta fonu kapsamı dışındadır.(4) Şirkete ait olmayan demiryolu ve karayolu 

araçları, dâhili sigorta fonu kapsamı dışındadır (m. 18). (1) Şirket kayıtlarında bulunan ve harici sigortası 

temin edilmeyen; karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlar, römork veya karavanlar, iş 

makineleri, lastik tekerlekli traktörler, yükleme ve boşaltma araçları, kayıtlı değerleri üzerinden, aracın 

karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi, gerek hareket gerek durma halinde 

iken veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir 

cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 

aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel 

ve su baskını gibi doğal afetler, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, terör ve 

sabotaj sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan zararlara karşı dâhili sigorta fonu kapsamındadır (m. 

19). (1) Şirket kusurundan kaynaklanan; Demiryolu araçlarının her türlü çarpma, çarpışma, derayman, 

tren kaçması, yangın dolayısıyla 1) Bir tren üzerinde fiilen görev yapan personelin, bu görevi ifa ettiği 

sırada bu görev nedeniyle can kaybı veya yaralanmaları sebebiyle 2) Bir tren üzerinde fiilen görev yapan 

personelin, eşya ve bagajların hasarı veya ziyaı neticesinde, verilebilecek zararlar Şirket tarafından 

ödenecek; tedavi giderleri, sulh ve ibra yoluyla ödeyeceği veya mahkeme kararıyla ödemeye mahkum 

olacağı tazminat, dava ve mahkeme masrafları dâhili sigorta fonundan karşılanır. (2) Dahili sigorta 

fonundan karşılanacak malî sorumluluk sigortası limitleri, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir. (3) Hasar 

ve tazmin bedellerinin belirlenen limitleri aşan kısımları bütçenin ilgili tertiplerinden karşılanır. (4) 

Karayolu araçlarına ilişkin malî sorumluluk sigortası hakkında bu Yönergenin 32 nci maddesine göre 

işlem yapılır (m. 20). (1) Kiraya verilen demiryolu araçları; Çarpma, çarpışma, devrilme, hattan çıkma 

(deray), vagonların bağlama zincirlerinin kopması, demiryolu araçlarının bunlara benzer bir tehlike ve 

zarara maruz kalması, ateş, yıldırım, seylap (seylap teminatı: sigorta konusu riziko civarındaki nehir, 
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ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin olağan gel git olayları dışında, kabarması ve/veya 

olağanüstü yağışlar sebebi ile husule gelen sel ve seylap neticesi sigorta konusu rizikoda, meydana gelen 

direkt, doğrudan zararları teminat altına alır), çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, deprem, sel ve su baskını 

gibi doğal afetler, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, terör ve sabotaj, tren 

ferisi ve şatla geçişlerde meydana gelecek deniz rizikoları, sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan 

zararlara karşı sigorta ile teminat altına alınır. (2) Kiraya verilen karayolu araçları; aracın karayolunda 

kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi, gerek hareket gerek durma halinde iken veya 

aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin 

çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, aracın 

yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel ve su 

baskını gibi doğal afetler, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, halk hareketleri, terör ve 

sabotaj, sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan zararlara karşı sigorta ile teminat altına alınır. (3) 

Demiryolu araçları için kiralayan tarafından Genel Müdürlükçe belirlenecek limitler üzerinden malî 

sorumluluk sigortası yaptırılır. (4) Karayolları motorlu araçlar zorunlu malî sorumluluk sigortası (trafik 

sigortası)  bulunmayan karayolu araçları için malî sorumluluk sigortası yaptırılabilir (m. 27). Temini yasal 

olarak zorunlu bulunan; Karayolları motorlu araçlar zorunlu malî sorumluluk sigortası (trafik sigortası), 

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu malî sorumluluk sigortası, diğer zorunlu sorumluluk 

sigortaları, harici sigorta ile temin olunur (m. 32). Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme 

Yönetmeliği’nin Sigorta başlıklı 13. maddesi hükümleri ile Demiryolu Tren İşletmecileri Yetkilendirme 

Belgesi İçin Başvuru Kılavuzunda belirtilen “Asgari Şartlar” esas alınarak harici sigorta kapsamında malî 

sorumluluk sigortası yaptırılır. Ancak bu sigorta “dâhili sigorta fonu” ile de yaptırılabilir (m. 33). TCDD 

hatlarında işletilen gerçek ve tüzel kişilere ait demiryolu araçlarının sigortaları hakkında, “Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Yük 

Vagonlarının İşletilmesine Dair Sözleşme” nin sigortaya ilişkin hükümleri uygulanır (m. 34). 

 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Sigorta başlıklı 13. maddesi : “Demiryolu tren 

işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde malî yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Bakanlığa 

bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir sigorta poliçesi verir. 

Poliçenin asgari şartları Bakanlık tarafından ayrıca belirlenir. (2) Başvurularda, yetkili kişiler 

tarafından imzalı ve istenen hususları içeren sigorta poliçesi veya sigorta poliçesi teklifi sunulur. (3) 

Poliçeyi yapan sigorta kurumu, Bakanlığın iznini almadan poliçenin kapsamını değiştiremez veya iptal 
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bb) Sorumlulukların Karşılaşması 

 

Genellikle karşılaşıldığı üzere, demiryolu aracı ile otomobilin hemzemin geçitte ya da 

hemzemin geçit sayılan yerde çarpışması veya bir tramvay ile otomobilin çarpışması
669

 

sebebiyle işletenler veya teşebbüs sahipleri zarar görmüşse, işletenlerin veya teşebbüs 

sahiplerinin her biri karşı tarafın zararı bakımından sorumlu, kendi zararları bakımından 

                                                                                                                                                                          
edemez. (4) (28.04.2017 tarihli Resmi Gazetenin 30051 sayılı kararı ile değişik) Asgari sigorta poliçe 

miktarı, her olay başı 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) den az olamaz. Bu miktar her takvim yılı 

başından geçerli olmak üzere 40 ıncı maddede belirtilen yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanır. Yeniden değerleme oranı ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki sigorta sözleşmelerine 

herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır. Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne 

“Sözleşme süresi içinde teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, 

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli 

olur.” ibaresini yazmak zorundadır. (5) Yetki belgesi verilen demiryolu tren işletmecileri, yaptırmış 

olduğu sigorta poliçesini yetki belgesinin geçerli olduğu süre boyunca devam ettirmek zorundadır. 

İşletmeler sigorta poliçesinin geçerlilik süresi bitmeden önce, yeni dönemi kapsayan yeni sigorta 

poliçesinin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden 15 gün önce, Bakanlığa ibraz etmek 

zorundadır. (6) Poliçe süresi en az bir yıllıktır. (7) Bir demiryolu tren işletmecisinin hem yük hem de 

yolcu tren işletmeciliği yetki belgesi almak için başvurması durumunda tek bir paket sigorta poliçesi 

vermesi yeterlidir. (8) Yürürlükte bulunan sigorta ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.” Demiryolu 

İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Yetki Belgesi’nin İptali başlıklı 32. maddesinin 2. fıkrası: 

“13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta poliçesinin yenilenmemesi veya iptali veya 

kapsamının daraltılması durumunda demiryolu tren işletmecisinin yetki belgesi iptal edilir.” 

668
 Eren, Borçlar, s. 740. Aynı yönde bkz. 17. HD., 18.3.2014, 2013/1281, 2014/3761 (Karartek İçtihat 

Programı). 

669
 Her zaman iki aracın maddî olarak birbiriyle çarpışmasının aranmayacağı, bir aracın farlarından çıkan 

ışığın diğer aracın işleteninin gözlerini kamaştırması veya bir aracın hızla üzerine gelen diğer araçtan 

kurtarmak için direksiyonu kırıp takla atması sonucu gerçekleşen kazalarda da işletenlerin karşılıklı 

sorumluluğunun söz konusu olabileceği belirtilmektedir (Eren, Borçlar, s. 733). 



202 

 

diğer işleten veya teşebbüs sahibine karşı zarar gören üçüncü şahıs konumundadır. 

Böyle bir kazada zararın işletenler arasında paylaştırılması hususu sorumlulukların 

karşılaşması veya çatışması olarak adlandırılır
670

. İşleten ve teşebbüs sahipleri 

arasındaki sorumluluk Karayolları Trafik Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu hükmün uygulanması için, kazaya ve zarara işleten ve teşebbüs sahiplerine ait 

araçların sebep olması ve işleten ile teşebbüs sahiplerinin Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 85. maddesi kapsamında sorumluluğunun bulunması gerekir
671

. Yaralanan 

veya ölen işleten böyle bir kazada kendi işlettiği araçta bizzat sürücü ya da makinist 

olabileceği gibi yolcu olarak da bulunabilir
672

. Bu durumda da diğer işletene karşı zarar 

gören üçüncü şahıs sayılır. 

İki motorlu aracın karayolunda çarpışması sebebiyle her iki işletenin de bedensel 

zarara uğraması halinde sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’nun 89. maddesinin 1. 

fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna göre, özel durumlar ve özellikle işletme 

tehlikeleri
673

 başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe
674

, kazaya katılan araçların 

                                                           
670

 Eren, Borçlar, s. 731; Tandoğan, İşleten, s. 225; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 147. 

671
 Eren, Borçlar, s. 732. 

672
 Eren, Borçlar, s. 732; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 148. 

673
 Bir aracın diğer araca oranla yarattığı işletme tehlikesi aynı olmayabilir. Araçların işletme tehlikeleri 

hızları ve ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte, işletenlerden birinin ayırt etme gücünü geçici 

olarak kaybetmesi veya aracının bozulması da işletme tehlikesini diğer işletenin aracına kıyasen 

arttırabilir (Eren, Borçlar, s. 734; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 150-153). Raylı araçların diğer araçlara 

göre durabilme zorluğu ve kazayı önlemek için sağa sola kaçma gibi diğer motorlu araçların sahip olduğu 

kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle bunların yarattığı tehlikenin diğer motorlu araçlara kıyasen daha 

ağır olduğu kabul edilebilir (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 205). 

674
 Örneğin, bir kamyon ile binek arabasının çarpışmasında olduğu gibi, bir tren ile otomobilin çarpışması 

halinde de, trenin ağırlığı sebebiyle taşıdığı işletme tehlikesi daha ağır olduğundan, kusurları birbirine eşit 
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işletenleri ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kendilerine düşen kusur 

oranında zararı gidermekle yükümlüdürler. Zarara uğrayan işleten kazada kusurlu ise, 

kusuru oranında zarara katlanır ancak diğer işletenin daha fazla kusuru bulunuyorsa 

kusuru oranında ona rücû eder
675

. Diğer işletenin aracına özgü tehlikenin zararın 

doğumunda daha fazla rol oynadığını ispat ederse, kusurlu işletenin, sorumluluktan 

kısmen kurtulabileceği kabul edilmektedir
676

. Diğer taraftan, iki tarafın da kusuru yoksa 

taraflar birbirlerinden tazminat isteyemez; ancak diğer araca göre olayda daha yüksek 

tehlike yaratan aracın işleteni tazminat ödemek zorunda kalabilir
677

.  

İşletenlerden ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahiplerinden birine ait bir 

şeyin zarara uğraması halinde de, Türk Borçlar Kanunu’nun 89. maddesinin 2. fıkrasına 

göre zarar gören işleten veya teşebbüs sahibi, zarar veren işletenin veya teşebbüs 

sahibinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusurunu
678

 veya geçici 

olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini
679

 veya zarar verene ait araçtaki bir bozukluk 

yüzünden zararın vuku bulduğunu ispat etmelidir. Ancak böylece zarar veren işleten 

                                                                                                                                                                          
olsa bile, hâkim tren işletenini zararın çoğundan sorumlu tutâbilir (Eren, Borçlar, s. 733-734; Aşçıoğlu, 

Hukuk ve Ceza, s. 205). 

675
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 425-426. 

676
 Eren, Borçlar, s. 734. 

677
 Oğuzman/Öz, s. 303. 

678
 KTK. m. 85/f.5 gereğince eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurları da işleten ve teşebbüs 

sahibinin kendi kusuru sayılmaktadır. Tüzel kişiler işleten veya teşebbüs sahibi oldukları takdirde, araç 

sürücüsü/makinist tüzel kişinin organı ise, sürücünün/makinistin davranışından tüzel kişi işletenin TMK. 

m. 50/f.2 gereğince sorumlu tutulabileceğine dair bkz. (Eren, Borçlar, s. 735). 

679
 Ayırt etme gücünün kaybı, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin alkol almış olması, 

bayılması, sara nöbeti geçirmesi, korkudan şoka girmesi veya kalp krizi geçirmesi şeklinde meydana 

gelebilir (Kılıçoğlu, Borçlar, s. 426). 
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veya işleticinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi tazminatla yükümlü tutulabilir. Türk 

Borçlar Kanunu’nun 89. maddesinin 2. fıkrasının uygulanabilmesi için zarar gören 

aracın işletilme durumunda bulunması gerekir
680

. Zarar veren işleten ve teşebbüs sahibi 

kusurlu değilse, sorumluluk söz konusu olmaz; zararın tamamına zarar gören katlanır
681

. 

İşleten ve teşebbüs sahiplerinin her ikisi de kusurluysa, kusurları oranında zararı 

paylaşırlar
682

. İşleten ve teşebbüs sahiplerinden sadece birisi kusurluysa, bu durumda 

hem kendi zararına hem de diğer işleten ve teşebbüs sahibinin zararına katlanır
683

. 

İşletenlerden biri, aracındaki bozukluk sebebiyle olaya karışırsa diğer işleten kusursuz 

ise, aracındaki bozukluğun olaya sebep olduğu işleten hem kendi zararına hem de diğer 

işletenin zararına katlanır
684

. İşletenlerden biri kusurlu eylemi ile diğer işleten de 

aracındaki bozukluk sebebiyle olaya karışmış ise, kusurlu işleten kusur derecesine göre 

sorumlu olurken arta kalan zararlardan da kusursuz işleten sorumlu olur
685

. Her iki 

işleten de kusurlu ancak olayda işletenlerden birinin aracının bozukluğu etkili olmuş ise, 

kusurlu ve aracında bozukluk bulunan işleten zararın çoğuna katlanır
686

.  

Tazminatla yükümlü olan işletenler veya işleticinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri 

zarar gören işletene veya işleticinin bağlı olduğu teşebbüs sahibine karşı müteselsilen 

sorumlu tutulurlar (KTK. m. 89/f. 3). İkiden fazla işletenin karıştığı trafik kazasında, 

işletenlerden birine ait bir şeyin zarar görmesinde, işletenlerden her ikisi de Türk 

Borçlar Kanunu’nun 89. maddesinin 2. fıkrasına göre sorumlu ise, zarar gören işletene 

                                                           
680

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 161. 

681
 Eren, Borçlar, s. 735. 

682
 Eren, Borçlar, s. 735; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 162. 

683
 Eren, Borçlar, s. 735; Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 161. 

684
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 162. 

685
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 162. 

686
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 162. 
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karşı müteselsilen sorumlulukları söz konusu olur
687

. Buna karşılık bedensel zararlarda 

ise, Türk Borçlar Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işletenlerin kusurları 

ve işletme tehlikeleri oranında sorumlulukları söz konusu olacağından, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 89. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen müteselsil sorumluluğun burada 

gündeme gelmeyeceği kabul edilmektedir
688

. 

 

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 

 

A. GÖREVLİ MAHKEME 

 

1) Adlî Yargıda 

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesinde, “Genel bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine 

ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu 

Kanunun işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü yer 

almaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesinde hangi mahkemenin görevli 

olduğu konusunda bir hüküm bulunmadığından, davaların adlî yargı da mı yoksa idarî 

yargıda mı çözümlenmesi gerektiği hususunda görüş ayrılıkları yaşanmakta
689

 ve 

                                                           
687

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 163. 

688
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 163-164. 

689
 KTK. m. 110’daki değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.01.2011 tarihinden önceki tarihli kararlarda da, 

hemzemin geçitte meydana gelen kazalarda, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü aleyhine açılan 
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Uyuşmazlık Mahkemesi de genellikle idarî yargıyı görevli kabul etmekteydi
690

. Bu 

görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinde 

bir değişikliğe gidilerek, sadece yetkili mahkemeyi düzenleyen hüküm, görevli 

mahkemeyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 6099 sayılı Kanun’un 14. maddesi 

ile değişik Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrasına, “İşleteni veya 

sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara 

ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adlî yargıda görülür. 

Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. 

                                                                                                                                                                          
tazminat davasının çözüm yerinin 2918 Sayılı Kanunun 2., 3. ve 106. maddeleri doğrultusunda adlî yargı 

yeri olduğuna karar verildiğine dair bkz. 4.HD., 20.10.2003, 6438/11935; 4. HD., 24.04.2003, 

2002/14764, 2003/5288; 4. HD., 07.10.1999, 7592/8015; 4. HD., 12.06.2000, 5666/5627 (Sinerji 

Mevzuat ve İçtihat Programı). Buna karşılık aynı yönde olan bazı kararların karşı oy yazılarında, 

demiryolunun 2918 Sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamına girmediği, trenin de 106. madde kapsamında 

değerlendirilemeyeceği, bu sebeplerle ve Anayasa’nın 125/son ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereği bu davalarda idarî yargının görevli olduğuna dair bkz. 4. HD., 

12.06.2000, 5666/5627 karşı oy açıklaması (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

690
 Kazanın meydana geldiği yer fiilî hemzemin geçit sayılmasına rağmen dava konusu olayda idarî 

yargının görevli kabul edildiğine dair müteveffanın raylardan geçerken trenin çarpması sonucu hayatını 

kaybettiği olayın konu edildiği bir kararda, TCDD İşletmesinin, demiryolunda yayaların geçişini önleyici 

tedbir almaması, bariyer bulundurmaması, kontrol mekanizması kurmaması, demiryolunun her iki 

yanında bulunan 300 cm genişliğinde karşılıklı pano demir korkuluğun yerinden sökülerek, yayaların 

geçebileceği nitelikte bir yol oluşturulduğunun belirlendiği ancak davalı idarenin bu tadilatı ve fiilî 

durumu görüp tedbir almaması, sökülen demir korkuluğun yerine yenisini monte etmemesi sebepleriyle 

kusurlu olduğu, taraflar arasında yolcu taşıma sözleşmesine dayalı bir hukukî ilişki olmaması göz önüne 

alındığında davanın çözümünde idarî yargının görevli olduğuna karar verilmiştir bkz. Uyuşmazlık 

Mahkemesi Hukuk Bölümü, 05.11.2007, 251/217 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 19.01.2011 

tarihinden sonraki tarihli bazı kararlarda da aynı görüşün savunulduğu görülmektedir bkz. Uyuşmazlık 

Mahkemesi, 01.07.2013, 1023/1180 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 
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Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri 

uygulanır.” hükmü  getirilmiştir
691

. Bu hükme göre, hemzemin geçitte meydana gelen 

kazalar sebebiyle Devlet Demiryolları işleteni aleyhine ve karayolu trafiğine giren 

tramvayın karıştığı trafik kazaları sebebiyle Belediye aleyhine de idarî yargıda değil, 

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine dayanılarak adlî yargıda dava açılması 

gerekir
692

. Bununla birlikte, karayolu ile bağlantısı olmayan raylı araçların (metro vb.) 

belediyeler ile birlikte diğer şirketler tarafından özel hukuk kurallarına göre işletildiği 

durumlarda da özel hukuk tüzel kişileri aleyhine açılacak dava da adlî yargıda 

açılmalıdır. Ancak burada Karayolları Trafik Kanunu’nun hükümlerine değil; Türk 

Borçlar Kanunu’nun hükümlerine dayanılması gerektiği göz ardı edilmemelidir. 

Demiryolu işleteni aleyhine açılan maddî ve manevî tazminat davalarında görevli 

mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesinde yer verilen “Dava 

konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, 

                                                           
691

 6099 Sayılı Geçici 2. madde uyarınca, bu hüküm yürürlüğe girdiği 19.01.2011 tarihinden önce idarî 

yargıda açılan davalara uygulanmaz. 

692
 Aynı yönde bkz. HGK., 09.02.2000, 4-59/72 (Kazancı İçtihat Programı); 4. HD., 24.04.2003, 

2002/14764, 2003/5288; 4. HD., 20.10.2003, 6438/11935 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). Bir araç 

ile Konya-Adana seferini yapmakta olan trenin çarpıştığı bir kazayı konu alan kararda, Yerel Mahkemece, 

davalı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yönünden hizmet 

kusuruna dayanıldığından adlî yargının görevli olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. 

Ancak bu karar, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinde hemzemin geçitte meydana 

gelen tren-trafik kazalarında bu kanun hükümleri uygulanacağının düzenlemesi karşısında davaya 

bakmaya adlî yargının görevli olduğu gerekçesiyle bozulmuştur bkz. 17. HD., 22.10.2015, 9587/11117 

(Karartek İçtihat Programı). Benzer şekilde bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, 01.07.2013, 

1099/1248 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). KTK. m. 110/f.1 gereği artık hemzemin geçitte adlî 

yargı görevli olduğundan, idarî yargıda geçerli hizmet kusuru kavramı kullanılmamalıdır. Nitekim 

KTK’ya göre kusursuz bir tehlike sorumluluğu söz konusudur. 
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şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine düzenleme bulunmadıkça 

asliye hukuk mahkemesidir. Bu kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme 

bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.” 

hükmü gereğince asliye hukuk mahkemesidir. Örneğin, bir motorlu araç ile trenin 

çarpışması sonucunda motorlu araç içinde seyahat eden bir yolcunun ölümü halinde, 

demiryolu işleteni, motorlu araç işleteni ve motorlu aracın tâbi olduğu sigorta şirketinin 

müteselsilen sorumlu tutulduğu, destekten yoksun kalma ve manevî tazminat talepli bir 

tazminat davası asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Buna karşılık, motorlu araç 

işleteni aynı zamanda motorlu araç içinde seyahat eden müteveffanın işvereni ise, 

motorlu araç işleteni aleyhine açılacak davada işveren ile işçi arasındaki sözleşmeye 

dayanılıyorsa İş Mahkemelerinin görevli olduğu
693

; aksi halde Asliye Hukuk 

Mahkemelerinin görevli olduğu unutulmamalıdır. 

 

2) İdarî Yargıda  

 

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazalarında, karayolu üzerindeki raylar 

dışında seyreden tramvayların sebep olduğu veya demiryolu araçlarına ayrılmış özel ray 

yolunda meydana gelen kazalarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 

yürürlükten kalktığı 19.05.2012 tarihinden itibaren
694

 devlet demiryolu işleteni ya da 

                                                           
693

 Aynı yönde bkz. 17. HD., 30.6.2014, 2013/9888, 2014/10246 (Karartek İçtihat Programı). 

694
 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “ölüm veya vücut 

bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev” başlıklı, “Her türlü idarî 

eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya 

tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddî ve manevî zararların tazminine ilişkin davalara 
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metro işleteni belediye aleyhine idarî yargı yerinde dava açılmalıdır
695

. Buna karşılık, 

idarenin hizmet kusuru ile verdiği zarar bir eşyaya, karşı tarafın motorlu aracına verilen 

                                                                                                                                                                          
asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür 

zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.” hükmüne yer veren 3. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 

16.2.2012 tarihli, 2011/35 Esas ve 2012/23 Karar sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, iptal kararı 

19.05.2012 tarihli ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, idare aleyhine adlî yargıda 

dava açılmasının önü kapatılmış bulunmaktadır. Bu durumda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlük 

tarihi olan 01.10.2011 tarihi ile Anayasa Mahkemesi iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 

19.05.2012 tarihleri arasında Devlet Demiryolları veya belediye aleyhine açılan hizmet kusuruna dayanan 

trafik kazasından kaynaklanan insan zararlarına ilişkin maddî-manevî tazminat davalarında, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi gereğince asliye hukuk mahkemeleri görevli iken, belirtilen 

tarihler haricinde Devlet Demiryolları işletenine veya belediyeye karşı açılacak tam yargı (tazminat) 

davalarında, 2577 sayılı İDARÎ Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca idare mahkemeleri 

görevlidir. 01.10.2011 tarihinden önceki davalarda idarî yargı yerinin görevli olduğuna dair kararlar için 

bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, 07.03.2011, 2010/315, 2011/49; Uyuşmazlık Mahkemesi 

Hukuk Bölümü, 11.12.2006, 248/238; 4.HD., 09.07.2008, 2007/11590, 2008/9444 (Sinerji Mevzuat ve 

İçtihat Programı).  

695
 Aynı yönde bkz. HGK., 26.09.2012, 336/620:“Somut olayda dava konusu kazanın meydana geldiği 

yerin hemzemin geçit veya fiilen hemzemin geçit olarak kullanılan yer olmadığı ve KTK kapsamında 

sayılamayacağı, kazanın hemzemin geçite 300 metre mesafede tren yolunda meydana geldiği konusunda 

uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı tarafından, davalı idarenin hizmet kusuru 

niteliğindeki eylemleri nedeniyle zarara uğranıldığı iddia edilerek tazminat talebinde bulunulduğuna 

göre, işbu istemin 2577 sayılı İDARÎ Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince ilgili idareye 

karşı, idarî yargı yerinde açılacak tam yargı davasında ileri sürülmesi gerektiğinde kuşku 

bulunmamaktadır. Nitekim, 11.02.1959 gün ve 17/15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da bu 

ilke benimsenmiştir.”(Karartek İçtihat Programı). Tren istasyonunda beklerken, tinercilerin saldırısı 

sonucunda istasyona yanaşan tren ile peron arasına düşerek, trenin kafasına çarpması sonucu hayatını 

kaybeden kazazedenin anne ve babasının açtıkları destekten yoksun kalma tazminatı davasında, dava 
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bir zarar ise, bu durumda insan zararları ile ilgili olan Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 3. maddesi uygulanmayacağından herhangi bir ayrım söz konusu 

olmaksızın 19.05.2012 öncesinde ve sonrasına idare mahkemeleri görevli olmalıdır. 

Görevden ayrılabilir kişisel kusurları söz konusu olduğunda ise, makinist ya da vatman 

aleyhine açılan davalarda asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
konusu olayın trene biniş, iniş veya trenle yolculuk sırasında veya hemzemin geçitte meydana gelmediği, 

bu sebeple taraflar arasında taşıma sözleşmesinin veya 2918 sayılı Yasanın uygulanmasını gerektiren bir 

hukukî ilişkinin varlığından söz edilemeyeceği belirtilmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

taşıyıcının sorumluluğunu düzenleyen 914. maddesinde yolcunun yolculuk öncesi güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin yükümlülüğe yer verilmediği ve 916. maddesinde de sadece yolculuğun güvenliğini 

sağlama yükümlülüğünün sözleşme kapsamında ele alınabileceği belirtilmektedir. Tren istasyonunun 

güvenliğinin sağlanması ve burada alınması gereken tedbirlerin alınmasına ilişkin yükümlülükler, 

idarenin genel güvenlik hizmetlerinin gereği gibi işleyip işlemediği noktasında yapılacak değerlendirme 

ile ancak idarî yargı yerinde saptanabileceğine dair bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, 

29.12.2014, 1132/1174 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). Tren istasyonuna çok yakın bir mesafede 

bulunan demiryolundan geçerken, hemzemin geçit sayılmayan yerde, TCDD’ye ait ve diğer davalının 

kullanımında olan trenin çarpması sonucu vefat eden maktulün tren yoluna girdiği noktada yayaların yola 

girmesini önleyen bir engelin olmaması sebebiyle, TCDD işletmesinin görev alanında olan kamu 

hizmetini yürütmek amacıyla kurmuş olduğu demiryolu hattı boyunca aldığı önlemler yönünden 

kusurunun ya da idarenin sorumluluğunu gerektirecek başka nedenin bulunup bulunmadığının 

belirlenmesinin idarî yargının görev alanına girdiğine dair bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, 

03.03.2014, 249/288 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı).  
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B. YETKİLİ MAHKEME 

 

1) Adlî Yargıda 

 

Hemzemin geçit veya hemzemin geçit sayılan yerde meydana gelen tren kazaları veya 

karayolu trafiğine dahil olan tramvayın sebebiyet verdiği kazalarda, üçüncü kişilerin 

demiryolu işleteni aleyhine açacakları tazminat davalarında öncelikle Karayolları Trafik 

Kanunu’nda mevcut yetki kuralları uygulanmalıdır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 

110. maddesinin 2. fıkrasında; “Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa 

ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan 

acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku 

bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre 

sigortacının sorumluluğunun bulunduğu davalarda, sigortacının merkez veya şubesinin 

bulunduğu yer veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer yetkili 

olabilir
696

. Buna karşılık, zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışında olan
697

 

kazalarda örneğin kazaya yardım edenlerin uğradıkları zararların konu olduğu 

davalarda, bu hükme göre kazanın meydana geldiği yer mahkemesi veya Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun genel yetki kuralları uygulanmalıdır. Bu durumda, zarar 

gören öncelikle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre, genel yetkili 

                                                           
696

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 449. 

697
 Karayolları Trafik Kanunu’ndaki zorunlu trafik sigortası kapsamında olmayan demiryolu araçlarının 

sigortalanmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Sigorta Yönergesi ile Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yer alan hükümler için 

bkz. Üçüncü Bölüm, I, B, 2, c, aa Müteselsil Sorumluluk. 
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mahkeme olan davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri 

mahkemesinde dava açabilir. Buna göre, davalı işleten gerçek kişi ise, dava onun 

yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Buna karşılık, demiryolu işleteni bir tüzel kişi 

ise, tüzük, ana sözleşme veya vakıf senedine göre yerleşim yerinin, merkezinin 

belirlenmesi gerekir. Zira demiryolu işleteni sayılan dernek, şirket, kooperatif veya 

vakıf aleyhine açılacak tazminat davalarında, genel yetkili mahkeme, merkezlerinin 

bulunduğu yer mahkemesidir
698

. 

Bunlarla birlikte, zarar gören üçüncü kişi, davalı işletene karşı, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 16. maddesi gereğince haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği 

yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde 

de tazminat davası açabilir. Her somut olayda, haksız fiilin işlendiği yer ile zararın 

meydana geldiği ya da gelme ihtimalinin bulunduğu yerler aynı olmayabilir. Örneğin, 

demiryolu kazası sonucunda Menemen’de yaralanan kimse, İzmir’de getirildiği bir 

hastanede ölmüş olabilir. Bu durumda haksız fiilin işlendiği yer Menemen, zararlı 

sonucun meydana geldiği yer ise İzmir’dir. Böyle bir durumda dava, her iki yerde de 

açılabilir.   

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 7. maddesine göre, birden fazla davalının 

bulunduğu hallerde dava, bunlardan birinin yerleşim yerinde açılabileceği gibi,  dava 

sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme 

belirtilmişse, o yer mahkemesinde de tazminat davası açılabilir. 

Bunların dışında, zarar görenlerin kişilik haklarının ihlâli söz konusu olmuşsa, Türk 

Medenî Kanunu’nun 25. maddesinin 5. fıkrası gereğince maddî ve manevî tazminat 

davaları, davacının yerleşim yerinde de açılabilir. 

                                                           
698

 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 134. 
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2) İdarî Yargıda 

 

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları veya metro kazalarında, kamu 

tüzel kişisi olan demiryolu işletenin sebebiyet verdiği zararlardan dolayı üçüncü 

kişilerin açacakları tazminat davalarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetki 

kuralları uygulanamaz; bu durumda yetki, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili 

hükümlerine göre belirlenir. 

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 36. maddesinin b bendinde, “İDARÎ 

sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, zarar, 

bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden 

doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer idare mahkemesidir.” 

hükmü yer almaktadır. Buna göre, Devlet Demiryolu İşleteni veya belediye aleyhine 

açılacak maddî-manevî tazminat istemli tam yargı (tazminat) davalarında yetkili 

mahkeme, zararı doğuran kazanın meydana geldiği yer idare mahkemesidir. 

 

III.  DAVA AÇMA SÜRESİ 

 

A. ZAMANAŞIMI 

 

1) Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

 

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren veya metro kazaları sebebiyle zarar gören 
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üçüncü kişilerin, özel hukuk tüzel kişi ve gerçek kişi demiryolu işletenine karşı akit dışı 

sorumluluğa dayanan taleplerinde, haksız fiillerde uygulanan zamanaşımı sürelerini 

hüküm altına alan Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi uygulanmalıdır. Bu hüküm, 

aksine özel bir hüküm olmadıkça, kusur sorumluluğunda olduğu gibi sebep 

sorumluluklarında da geçerlidir
699

. Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinde zarar 

görenin tazminat talebi, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki 

yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bunun yanında, Türk Borçlar Kanunu’nun 72. 

maddesine göre zarar görenin talebi, her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren on yılın 

geçmesiyle zamanaşımına uğrar. İki yıllık sürenin işlemeye başlaması için, zararın ve 

tazminattan sorumlu kişinin öğrenilmesi gerekir. Zararın öğrenilmesi, zararın varlığı, 

niteliği ve esaslı unsurları hakkında dava açmaya yarar bütün hâl ve şartların 

öğrenilmesi demektir; tazminatın hesabına yarayacak bütün ayrıntıların, zararın kapsam 

ve miktarının öğrenilmiş olması gerekmez
700

. Demiryolu aracı sebebiyle yaralanan bir 

üçüncü kişinin tedavisi sonucunda düzenlenen hekim ya da bilirkişi raporu bu konuda 

belirleyici olabilir
701

. Zarar verici fiil devam ediyorsa veya zarar artıyorsa, kapsamının 

tam olarak belirlenmesi ve iki yıllık sürenin başlaması için zararın sona ermesi 

beklenmelidir
702

. Zarar görenin sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme olur ve yeni bir 

zarar ortaya çıkarsa yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlamalıdır
703

. Bununla 

birlikte, iki yıllık sürenin başlaması için, ayrıca zarara sebebiyet veren demiryolu 

                                                           
699

 Eren, Borçlar, s. 852. 

700
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 718-719; Feyzioğlu, s. 709; Eren, Borçlar, s. 853; 

Oğuzman/Öz, s. 72; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 504-505. 

701
 Eren, Borçlar, s. 744, 854. 

702
 Eren, Borçlar, s. 744, 854; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 719; Feyzioğlu, s. 709; 

Oğuzman/Öz, s. 74; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 506; Antalya, s. 504 vd.  

703
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 719. 
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işletenin kim olduğunun bilinmesi de gerekir. Birden fazla işleten olduğu takdirde, her 

birine karşı dava açma süresi ayrı ayrı kim olduklarının öğrenildiği tarihten itibaren 

başlamalıdır
704

. Bunların dışında, zarar gören, demiryolu kazasının meydana geldiği 

tarihten itibaren on yıl içinde zararı ve tazminattan sorumlu işletenin kim olduğunu 

öğrenememişse artık tazminat davası açma hakkı zamanaşımına uğrar. Örneğin, zarar 

gören zararı ve işleteni on yıllık sürenin dolmasına bir ay kala öğrenmişse, öğrenme 

tarihinden itibaren iki yıl içinde değil, en geç bir ay içinde davayı açmak zorundadır
705

. 

Haksız fiil işlenmiş ancak son bulmamış, devam etmekte ise, on yıllık süre haksız fiil 

failinin son davranışından itibaren işlemeye başlamalıdır
706

. Bunlarla birlikte, madde 

metninde her ne kadar on yıllık zamanaşımı süresinin “fiilin işlendiği” tarihten itibaren 

başlayacağı belirtilmekteyse de; zararın her zaman haksız fiilin işlendiği tarihte değil, 

uzun yıllar sonra da ortaya çıktığı durumlar olabilir. Böyle durumlarda, zamanaşımı 

süresinin, zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren başlatılması, zarar görenlerin 

mağduriyetlerinin önüne geçilmesini sağlayabilir
707

. Bahsedilen gelişen zarar durumu, 

                                                           
704

 Eren, Borçlar, s. 744; Oğuzman/Öz, s. 71. 

705
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 720. 

706
 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 507. 

707
 Aynı yönde, ayıplı binanın teslim edilmesinden yıllar sonra deprem felâketinin yaşandığı bir olayın 

konu edildiği HGK, 4.6.2003, 4-400/393 tarihli kararda zamanaşımı süresinin zararın doğduğu tarihten 

itibaren başlaması gerektiğine karar verilmiştir. http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/146_deprem-

zamanasimi.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2017). Yasa koyucunun, zararın fiilin işlenmesinden çok sonra 

doğduğu durumları dikkate alarak zamanaşımı süresinin Alman Medenî Kanunu’nda olduğu gibi talep 

hakkının doğmasından itibaren işlemesini düzenlemesi gerektiğine; mevcut haliyle Türk Borçlar 

Kanunumuz açısından zamanaşımının başlangıcında esas olanın fiilin işlendiği tarih olduğuna dair bkz. 

Havutçu, Ayşe; “Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010 (Basım Yılı: 2012), s. 600 vd., 605. Aksi 

yönde, Kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerinin mutlak olduğuna, zarar daha sonra gerçekleşmiş olsa 

http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/146_deprem-zamanasimi.pdf
http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/146_deprem-zamanasimi.pdf
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bedensel veya ölümle sonuçlanan zararlarda söz konusu olur. Buna karşılık, nesneye 

(eşyaya) ilişkin zararlarda ise, kaza olduğu anda zararın bütün kapsamı ortadadır
708

. 

Zarar gören, zarara uğradığı anda zararın varlığını ve kapsamını öğrenmiş sayılır. 

Tazminatın ayrıntılarını bilmediğini ileri süremez; araştırıp öğrenmek durumundadır
709

. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrasına göre, haksız fiil, Türk Ceza 

Kanunu’na göre suç teşkil ediyorsa ve ceza kanunları daha uzun bir zamanaşımı süresi 

öngörüyorsa, haksız fiil sorumlusu veya haksız fiil sorumlusu vefat etmiş ise mirasçıları 

hakkında açılacak tazminat davasının zamanaşımı süresi de, suçun bağlı olduğu ceza 

zamanaşımı süresine göre belirlenmelidir. Buna göre, tren makinistinin kazanın 

meydana gelmesindeki fiili,  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
710

 85.
711

 ve 89.
712

  

                                                                                                                                                                          
dahi zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin zarara yol açan fiilin tamamlandığı tarih olduğuna, aksi 

durumun kabulünün hukuk güvenliğini ve hukukî istikrarı zedeleyeceğine dair bkz. Başpınar, 

Veysel/Altunkaya, Mehmet; “Depremden Doğan Zararların Tazmininde Zamanaşımının Başlaması ve 

Süresi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 1, 2008, s. 118-119. Zamanaşımının 

başlangıcı hususunda bir atılım yapılmak isteniyorsa, bunun ancak kanunlarda değişiklikler yapılması 

suretiyle, bir başka deyişle, zamanaşımına ilişkin hükümlere yeni bir fıkra veya cümle eklenmesi suretiyle 

mümkün olabileceğine dair ayrıca bkz. Başpınar/Altunkaya, s. 122 vd., 125-126. 

708
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 456. 

709
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 456. 

710
 RG., 12.10.2004, S. 25611. 

711
 “Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden 

fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.”  

712
 “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına 

neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Taksirle yaralama 

fiili, mağdurun; a)Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) 
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veya 179.
713

 , 180.
714

 ve 223.
715

 maddeleri gereğince suç niteliği taşıyorsa
716

, somut 

                                                                                                                                                                          
Vücudunda kemik kırılmasına, c) Konuşmasında sürekli zorluğa, d) Yüzünde sabit ize, e) Yaşamını 

tehlikeye sokan bir duruma, f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa, 

birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) 

İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya 

organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin 

kaybolmasına, d) Yüzünde sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, neden 

olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.  Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına 

neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 

5560 S.K.5.md) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, 

birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.” 

713
 “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü 

işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, 

geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdâhale 

ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan 

altı yıla kadar hapis cezası verilir. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, 

sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle 

emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki 

fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Bu hükme göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suç olarak 

belirlenmiş ve iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu sebeple, nesnelere verilen zararlarda da 

uzamış ceza zamanaşımının uygulanmasının mümkün olduğuna dair bkz. Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 

459, 462.  

714
 “Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir 

tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” 

715
 “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket 

etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere 

götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Suçun konusunun deniz veya 

demiryolu ulaşım aracı olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cebir veya 

tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini 
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olaya göre makinist hakkında Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrasına 

göre uzamış ceza zamanaşımı uygulanmalıdır
717

. Bunun için makinist hakkında ceza 

davası açılması veya mahkûmiyet kararı verilmiş olması gerekmeyip, eylemin suç 

niteliği taşıması yeterlidir
718

. Ceza zamanaşımı süresi, suç teşkil eden fiilin işlendiği, 

başka bir deyişle trafik kazasının meydana geldiği tarihte işlemeye başlar
719

. Bununla 

birlikte, bazı yazarlarca zarar görene tanınan, daha uzun olan ceza davası zamanaşımı 

süresinden yararlanma imkânının, haksız fiilin gerçek kişiler tarafından işlendiği 
                                                                                                                                                                          
engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla 

ayrıca cezaya hükmolunur. Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 

uygulanır.” 

716
 Bir yolcu trenine ait arka 2 vagonun tren hareket halindeyken, makastaki arıza nedeniyle koparak 

raydan çıkması ve karşı istikametten gelen başka bir yolcu treninin son vagona çarpması ile meydana 

gelen tren kazasında basit tıbbi müdâhale ile giderilecek şekilde yaralananların şikâyetlerinin konu olduğu 

bir kararda, görevlilerin fiillerinin suç niteliği taşıdığı ve ceza tayin edildiğine dair bkz. 12. CD., 

17.12.2015, 14769/19337 (Karartek İçtihat Programı). Benzer şekilde, makinist olan sanığın, kırmızı dur 

sinyaline uymayarak, tünel içinde arıza yapması nedeniyle duran trene çarparak bir kişinin ölümüne sebep 

olduğu olayda, aslî kusurlu olduğu tespit ve kabul edilen sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak taksirle 

öldürme suçundan ceza tayin edilmesi gerektiği hakkında bkz. 12. CD., 03.04.2014, 2013/11262, 

2014/8287 (Karartek İçtihat Programı).  

717
 TCK. m. 66/1-e ve 66/1-d gereğince, trafik kazalarında ceza zamanaşımı süresi olarak, üst sınırı 5 

yıldan fazla hapis gerektiren suçlarda 15 yıl; 5 yıldan az hapis veya adli para cezası gerektiren suçlarda 

ise 8 yıl öngörülmüştür. TCK. m. 85 de öngörülen ölümle sonuçlanan trafik kazalarında uzamış ceza 

zamanaşımı 15 yıl; TCK. m. 89 da öngörülen yaralanma durumlarında 8 yıldır. 

718
 Eren, Borçlar, s. 857; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 510; Oğuzman/Öz, s. 76; Antalya, s. 511 vd.; Çelik, 

Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 544; Tiftik, Maddî Tazminat, s. 180. Aynı yönde bkz. HGK., 05.06.2015, 

2014/2198, 2015/1495 (Karartek İçtihat Programı). 

719
 Eren, Borçlar, s. 744. 
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hallerde söz konusu olacağı kabul edilmektedir
720

. Bizim de paylaştığımız bu görüşe 

göre tüzel kişiler, eylemin cezalandırılacak failleri olmamaları sebebiyle
721

, kamu 

hukuku tüzel kişisi veya özel hukuk tüzel kişisi olarak demiryolu işletenine karşı açılan 

tazminat davalarında zarar görenin, somut olayda ceza zamanaşımının uygulanması 

gerektiğini ileri sürememesi gerekir. Ancak tüzel kişilerin organlarının fiillerinin tüzel 

kişileri doğrudan doğruya tazmin yükümlüsü yapacağı göz önüne alınarak, tüzel 

kişilerin organlarının işledikleri haksız fiil suç teşkil ediyorsa, ceza zamanaşımı 

süresinin tüzel kişi aleyhine açılan tazminat davasında da uygulama alanı bulacağı kabul 

edilmektedir
722

. Bu durumun zarar görenler açısından bir güvence oluşturacağı, 

ekonomik yönden güçsüz işleten olmayan sürücü hakkında uzamış ceza zamanaşımı 

uygulanırken, işleten hakkında daha kısa zamanaşımı süresinin uygulanmasının 

hakkaniyete uygun düşmeyeceği belirtilmektedir
723

. 

Birden fazla kişinin birlikte bir zarara sebebiyet vermeleri halinde müteselsilen 

sorumlu olanlar birbirlerine karşı, Türk Borçlar Kanunu’nun 73. maddesi gereğince, 

tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu oldukları kişinin öğrenildiği tarihten 

başlayarak 2 yıllık ve herhalde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak 10 

yıllık zamanaşımı süresi içinde rücu davası açabilirler. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre 

de, zararın tazmini kendisinden talep edilen işletenin bu durumu, sorumluluğu bulunan 

makiniste veya diğer yardımcılara bildirmesi gerektiği, aksi halde zamanaşımı süresinin 

bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlayacağı 

                                                           
720

 Kılıçoğlu, Borçlar, s. 512-513. 

721
 Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı değil, ancak güvenlik tedbirinin uygulanabileceği Türk Ceza 

Kanunu’nun 20. maddesinde hüküm altına alınmıştır.  

722
 Eren, Borçlar, s. 858. 

723
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 461-462. 
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belirtilmektedir
724

. 

 

2) Karayolları Trafik Kanunu’na Göre 

 

Hemzemin geçitlerde meydana gelen tren kazaları veya karayolu üzerindeki raylarda 

seyreden tramvayların sebebiyet verdiği kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu 

kapsamında sorumlu tutulan işletene yönelik taleplerde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 

zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanmalıdır
725

. Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. 

maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “Motorlu araç kazalarından doğan maddî zararların 

tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 

tarihten
726

 başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde 

zamanaşımına uğrar.” hükmü dikkate alınmalıdır. Bu hüküm, Karayolları Trafik 

Kanunu’na tâbi maddî tazminat davaları için geçerlidir. Zira Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 90. maddesinde, “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki 

tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen 

usul ve esaslara tâbidir. Söz konusu tazminatlar ve manevî tazminata ilişkin olarak bu 

Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 

                                                           
724

 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 455. 

725
 Aynı yönde bkz. 10.HD., 04.12.1984, 4021/6138 (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı). 

726
 Davacı, trafik kaza raporundaki bilgiye dayanarak ilk davasını açmıştır. Ancak dava sırasında trafik 

müdürlüğünün yazılarından aracın başka bir şirkete ait olduğu anlaşılmıştır. Davacıdan trafik kaza 

raporunda verilen resmi bilgiyi bir tarafa bırakarak, trafik şubesinde tutulan trafik sicillerini inceleyerek 

dava açması beklenmemelidir. Davacı tarafından aracın gerçek işleteninin davalı şirket olduğunun 

öğrenildiği tarihten itibaren zamanaşımı süresinin işleyeceğine dair bkz. 4. HD., 24.9.1984, 4602/6914 

(Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 458-459). 
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sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü yer 

almaktadır. Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesi doğrultusunda, 

manevî tazminat davaları için Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi esas alınmalıdır. 

Her iki hükümde yer alan süreler aynı olduğundan, maddî veya manevî tazminat 

taleplerinin aynı dava ile ve aynı süreler içinde ikame edilmesinde bir sakınca 

bulunmamaktadır
727

.  

Birden fazla kişinin birlikte bir maddî zarara sebebiyet vermeleri halinde müteselsilen 

sorumlu olanların birbirlerine karşı rücu hakları da, Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. 

maddesinin 4. fıkrasına göre, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve 

rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 

Buna karşılık, manevî tazminata ilişkin rücu taleplerinde Türk Borçlar Kanunu’nun 73. 

maddesi gereği 2 yıllık ve 10 yıllık süreler uygulanmalıdır. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinin 2. fıkrasında, “Dava, cezayı 

gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi 

öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazminat talepleri için de geçerlidir.” hükmü yer 

almaktadır. Buna göre, tren makinistinin kazanın meydana gelmesindeki fiili, ayrıca 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nu gereğince suç niteliği taşıyorsa
728

, somut olaya göre 

makinist hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinin 2. fıkrasına göre 

uzamış ceza zamanaşımı uygulanmalıdır. Bununla birlikte, manevî tazminat talepleri 

                                                           
727

 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinde 1 ve 10 yıllık süreler söz konusuydu; bu sebeple bu 

durum adaletsizlik yaratıyordu. 

728
 Bir otomobilin hemzemin geçitte trenle çarpıştığı olayda, demiryolu makasının yarı açık halde 

bırakılmasından dolayı kaza meydana geldiğinden, makasçının eyleminin tedbirsizlik ve dikkatsizlik 

sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu oluşturduğuna dair bkz. 9. CD., 24.12.2008, 14703/14060 (Sinerji 

Mevzuat ve İçtihat Programı). 
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için Türk Borçlar Kanunu’ndaki 72. maddenin 2. fıkrasında yer verilen uzamış ceza 

zamanaşımına ilişkin hüküm uygulanmalıdır. Bunun için makinist hakkında ceza davası 

açılması veya mahkûmiyet kararı verilmiş olması gerekmeyip, eylemin suç niteliği 

taşıması yeterlidir
729

. Ceza zamanaşımı süresi, suç teşkil eden fiilin işlendiği, başka bir 

deyişle trafik kazasının meydana geldiği tarihte işlemeye başlar
730

. Bu durum tüzel kişi 

işletene karşı geçerli değildir; ancak aksine Yargıtay kararları bulunmaktadır
731

. 

 

B. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 

 

 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına göre, idarî 

eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların idarî dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı 

bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl
732

 ve her halde 

eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine 

getirilmesini talep etmeleri gerekir. Bu taleplerin kısmen veya tamamen reddi halinde, 

bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya talep hakkında altmış gün 

içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, altmış günlük süre 

içinde dava açılabilir. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. maddesinin 2. 

fıkrasına göre de, görevli olmayan adlî ve askerî yargı mercilerine açılan tam yargı 
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 Eren, Borçlar, s. 857; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 510; Oğuzman/Öz, s. 76; Antalya, s. 511 vd.; Çelik, 

Karayoluyla Yolcu Taşıma, s. 544; Aynı yönde bkz. HGK., 05.06.2015, 2014/2198, 2015/1495 (Karartek 

İçtihat Programı). 

730
 Eren, Borçlar, s. 744. 

731
 Bkz. 4. HD., 24.4.1989, 9130/3869 (Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 461). 

732
 10. D., 20.09.2011, 2008/9, 2011/3524 ( Karartek İçtihat Programı). 
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davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idarî yargı mercilerine açılacak 

davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.  

 

IV. İSPAT YÜKÜ 

 

İspat faaliyeti, koşul (soyut) vakıalara uygun şekilde ortaya konulan somut vakıaların 

doğruluğu ve gerçekliği konusunda hâkimde kanaat uyandırma faaliyetidir
733

. Vakıanın 

doğrudan kanaat edinilebilecek delillerle tam olarak (doğrudan) ispatı mümkün değilse, 

emare ispatı ya da ilk görünüş ispatından yararlanılarak dolaylı ispat faaliyeti de kabul 

edilmektedir
734

. Emare ispatının, vakıaların komşu vakıalardan yararlanılarak hayat 

tecrübelerine göre ispatlanması (ya da ispatlanmış sayılması) anlamına geldiği, ilk 

görünüş ispatının da tek bir kuvvetli emareye dayandığı ve olayların tipik akışının, ilk 

bakışta belirli bir kanaat oluşmasına imkân tanıdığı belirtilmektedir
735

. İlk görünüş 

ispatı, tam ispattan farklı olarak, yaşam deneyimlerinden hareketle “somut olayda da 

böyle olmuştur” varsayımına dayanmaktadır
736

. Özellikle trafik kazalarında, trafik 

kurallarına aykırı davranan kişinin, ilk görünüş olarak kusurlu olduğu kabul 

edilebilir
737

. Bu yöntemin birçok ülkenin yargı sisteminde öncelikle kullanıldığı; ancak 

ülkemizde ise her konuyu bilirkişiye çözdürme yönündeki alışkanlık ve uygulama 

                                                           
733

 Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya; Medenî Usul Hukuku, 

C. 2, 15. Bası, İstanbul 2017, s. 1585. 

734
 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1619-1625. 

735
 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1620, 1625. 

736
 Taşpınar, Sema; “Fiili Karinelerin İspat Yükü Dağılımındaki Rolü”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1996, s. 542; Üstündağ, s. 622-623; Başözen, Ahmet; Medenî Usul 

Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010, s. 17-18; Erişgin, Çevre Kirletenin Sorumluluğu, s. 162. 

737
 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 266. 
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sebebiyle yeterince kullanılmadığı belirtilmektedir
738

. Buna karşılık, ispat yükünün ise, 

belirli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda vakıa iddiasında bulunan tarafa 

düşen usulî bir yük olduğu, bu yükü yerine getirmeyen kimse hakkında, maddî hukuktaki 

gibi ifaya zorlama veya tazminat gibi bir yaptırım uygulanmayacağı, yük yerine 

getirilmediğinde aleyhe sonuca katlanma, yani aleyhe karar riskiyle karşı karşıya 

kalmanın söz konusu olduğu belirtilmektedir
739

. Bu sebeple, ispatın bir mükellefiyet 

(yükümlülük) değil, külfet (yük) olduğu kabul edilmektedir
740

. Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 190. maddesinde yer alan, “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme 

bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran 

tarafa aittir.” hükmü ile ispat yükünün tam olarak anlam kazandığı kabul 

edilmektedir
741

. Bu hükme göre, vakıayı hangi tarafın ileri sürdüğü değil, o vakıadan 

hangi tarafın lehine hak çıkardığı önem taşır. Demiryolu aracının karıştığı bir kazada 

zarar gören üçüncü şahıslar tarafından demiryolu işleteni aleyhine açılan tazminat 

davalarında, ispat yükü zarar görenin üzerindedir. Zarar gören üçüncü şahıs, tehlike 

sorumluluğuna dayandığı takdirde işletenin kusurunu ispatlamak zorunda olmasa da, 

Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi anlamında bir işletme faaliyetinin bulunup 

bulunmadığını, sorumlu olduğu iddia edilen kişinin işleten ya da işletme sahibi olup 

olmadığını, zarara neden olan faaliyetin bünyesindeki karakteristik rizikonun 

gerçekleşip gerçekleşmediğini, faaliyetin önemli ölçüde tehlikeli olup olmadığını, 

demiryolu işletmesinin tipik tehlike arz eden faaliyeti sebebiyle bir zararının doğduğunu 

ve zarar ile fiil arasında uygun nedensellik bağının bulunduğunu ispatlamalıdır
742

. Türk 
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 Aşçıoğlu, Hukuk ve Ceza, s. 266. 

739
 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1694. 

740
 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1694. 

741
 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1696. 

742
 Yücel, s. 216-217. 
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Borçlar Kanunu’nun 50. maddesinin 1. fıkrası gereğince, zarar gören, zararını ve zarar 

verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesinin 2. 

fıkrasında da, zarar gören, zararının miktarını tam olarak ispat edemediği takdirde, 

hâkimin, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, 

zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyebileceği hüküm altına alınmıştır
743

. 

Demiryolu aracının işletilmesi sebebiyle meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı 

bulunduğu veya kusura dayanan haksız fiil sorumluluğuna dayanıldığında ise, 

makinistin ya da diğer personelin meydana gelen olayda kusurunun bulunup 

bulunmadığı, genellikle teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektirdiğinden, bunların, zarar 

gören tarafından ispatı her durumda mümkün olmayabilir. Bu durumda da objektif ispat 

yükü değil, subjektif ispat yükü (delil ikame yükü) karşı tarafa yüklenmektedir
744

.  

Zarar gören davacının üzerine düşen ispat yükünü yerine getirmesinden sonra, 

davalının da, kendisine başvurulamayacağını ispat ederek, kendi üzerine düşen ispat 

yükünü yerine getirmesi gerekir
745

. Bunun için, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 

                                                           
743

 Hukukumuzda kural olarak tam ispat geçerli ise de, bu hükümle hâkime takdir yetkisinin tanınmış 

olması, bu kuralın istisnalarından biridir. Haksız fiillerde zararın ispatı bakımından yaklaşık ispat 

öngörülmüştür (Gökyayla, s. 239). Bu hükmün zarar tutarı yönünden ilk görünüş ispatı ya da emarelere 

dayalı ispata yasal bir örnek oluşturduğuna dair bkz. Erişgin, Çevre Kirletenin Sorumluluğu, s. 160 vd. 

744
 İspat yükünü ifade eden objektif ispat yükü yer değiştirmez, oysa delil gösterme yükünü ifade eden 

subjektif somut ispat yükü duruma göre yer değiştirir. İspat yükü, maddî hukuk temellidir; maddî hukuka 

dayanan kural değişmedikçe, onun belirlediği koşul vakıadaki lehine hak çıkaran taraf da değişmez. Oysa 

bir vakıaya ilişkin subjektif ispat yükü (yani delil ikame yükü) vakıadan, yani maddî hukuk kuralından 

bağımsız olup, delille ilgilidir ve duruma göre değişebilir. Delil göstermenin objektif ispat yükü üzerine 

düşen taraftan beklenmesi çok güç olan hallerde delil ikame yükü karşı tarafa geçebilir 

(Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1704-1705). 

745
 Burada ispat yükünün tersine çevrilmesi veya karşı ispat (asıl ispat faaliyeti ile hâkimde oluşan kanaati 

sarsmayı veya çürütmeyi amaçlayan ispat yükünü taşımayan tarafça yapılan ispat faaliyeti) değil, tarafın 
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tehlike sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulan işleten, zararın işletme faaliyeti 

ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, işletme faaliyetinin bulunmadığını, bu işletme 

faaliyetinin önemli ölçüde tehlikeli olmadığını, kaza ile zarar arasında nedensellik bağı 

bulunmadığını veya kesildiğini ve kendisinin de ek kusuru bulunmadığını 

ispatlamalıdır
746

.  

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talepte bulunan 

zarar görenin, zarara motorlu aracın işletilmesinin sebep olduğunu, başka bir deyişle 

zarar ile motorlu aracın işletilmesi arasında uygun nedensellik bağı bulunduğunu ispat 

yükümlülüğü bulunmaktadır
747

. Bunun yanında zarar gören, zararını ve miktarını da 

ispatlamakla yükümlüdür. Buna karşılık demiryolu işleteni ile işletenin bağlı olduğu 

teşebbüs sahibi ise, sorumluluktan kurtulmak için, Karayolu Trafik Kanunu’nun 86. 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca, kazanın mücbir sebepten veya zarar görenin veya 

üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ve bunun yanında, kendisinin veya 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusurunun bulunmadığını ve araçtaki bir 

bozukluğun kazayı etkilemediğini ispatlamalıdır
748

.  

 

 

                                                                                                                                                                          
kendi ispat yükünü yerine getirmesi söz konusudur (Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1697 

vd.). 

746
  Yücel, s. 218-219. 

747
 Oğuzman/Öz, s. 201-202. 

748
 İşletenin, kazanın mücbir sebepten, zarar görenin ya da üçüncü kişinin ağır kusurundan meydana 

geldiğini ispat etmesinin, kazada işletenin veya yardımcılarının kusuru ve araçta bir bozukluk olmadığı 

anlamına geldiği, ancak aksini gösteren verilerin bulunması halinde işletenin kusur ve araçta bozukluk 

olmadığını da ispatlaması gerektiğine dair bkz. Oğuzman/Öz, s. 202. 



227 

 

V. YABANCILIK UNSURU İÇEREN DEMİRYOLU KAZALARINDA 

UYGULANACAK HUKUK 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait demiryolu aracı, ülkemiz sınırları 

içinde yabancı bir kişiye zarar vermiş olabileceği gibi; yabancı ülke menşeli bir 

demiryolu aracı da ülkemiz sınırları içinde Türk vatandaşı bir kişiye veya yabancı bir 

kişiye zarar vermiş olabilir. Bu durumda, hangi ülkenin hukuk kurallarının uygulanması 

gerektiği sorunu da çözülmelidir. Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem 

ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun
749

 ile düzenlenmiştir. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun’un 34. maddesinde, haksız fiilden doğan borçların kural 

olarak, haksız fiilin işlendiği ülke hukukuna tâbi olacağı belirtilmektedir. Haksız fiilin 

işlendiği yer ile zararın meydana geldiği yerin farklı ülkeler olması hâlinde, zararın 

meydana geldiği yer hukukunun uygulanması gerektiği, aynı maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilmektedir. Bununla birlikte, aynı maddenin 3. fıkrasında, haksız fiilden doğan 

borç ilişkisinin başka bir ülkeyle daha sıkı ilişkili olması hâlinde, bu ülke hukukunun 

uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, zararın meydana geldiği yer, fiilin işlendiği yer, 

tarafların vatandaşlığı, tarafların ikametgâhlarının veya mutad meskenlerinin bulunduğu 

yer, haksız fiil öncesi hukukî ilişkinin ağırlık merkezinin bulunduğu yer gibi kriterlerin 

değerlendirilmesi suretiyle, haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülkeyle daha 

yakın irtibatlı olduğu tespit edilir ve bu ülke hukuku uygulanır. Kanun’un 34. 

maddesinin 4. fıkrasına göre de, haksız fiile veya sigorta sözleşmesine uygulanan hukuk 

imkân veriyorsa, zarar gören, talebini doğrudan doğruya sorumlunun sigortacısına karşı 

ileri sürebilir. 
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 RG., 12.12.2007, S. 26728. 
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Yukarıda söz edilen hükümler gereğince, örneğin, ruhsat yeri
750

 Türkiye olan bir 

demiryolu aracı, Türkiye’de bir İngiliz vatandaşına zarar vermişse veya ruhsat yeri 

İngiltere olan bir demiryolu aracı, Türkiye’de bir Türk vatandaşına zarar vermişse, 

Kanun’un 34. maddesinin 1. fıkrasına göre kazanın gerçekleştiği yer hukuku olan Türk 

hukukunun uygulanması gerekir. Ancak, ruhsat yeri İngiltere olan bir demiryolu aracı, 

Türkiye’de bir İngiliz vatandaşına zarar vermişse, bu durumda Kanun’un 34. 

maddesinin 3. fıkrasına göre, hâkimin, tarafların daha sıkı ilişkili oldukları İngiliz 

hukukunu uygulaması gerekir. Bunlarla birlikte, Kanun’un 34. maddesinin 5. fıkrası 

gereğince, kazanın meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku, taraflar da açık 

olarak seçip belirleyebilirler. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrası gereğince hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve 

bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular ve hâkim, yetkili yabancı 

hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Buna karşılık, aynı 

maddenin 2. fıkrası gereğince ise, yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm 

araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır. 
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 “Hava, deniz ve raylı taşıma araçları üzerindeki aynî haklar, menşe ülke hukukuna tâbidir. Menşe 

ülke, hava ve deniz taşıma araçlarında aynî hakların tescil edildiği sicil yeri, deniz taşıma araçlarında bu 

sicil yeri yoksa bağlama limanı, raylı taşıma araçlarında ruhsat yeridir.” (MÖHUK. m. 22). 
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SONUÇ 

 

Demiryolu taşımacılığının, diğer yaygın taşımacılık türleri olan karayolu, havayolu ve 

denizyolu taşımacılığı ile kıyaslandığında daha ekonomik, güvenli ve çevre dostu bir 

taşımacılık türü olduğu bilinmektedir. Ancak, bu özellikleri ile birlikte, demiryolu 

işletmesinde, önemli ölçüde risk ve tehlike barındıran bir faaliyet yürütüldüğü de göz 

ardı edilmemelidir. Zira gerek Türkiye gerekse Dünya tarihindeki demiryolu 

kazalarındaki ölü ve yaralı bilançosu karayolu kazalarına kıyasla oldukça yüksektir. Bu 

sebeple, söz konusu tehlikeli faaliyet ve girişimden yararlanan demiryolu işletenlerinin, 

kusurları olmasa dahi tehlikeli faaliyetin yol açtığı zararları üzerlerine almalarının 

hakkaniyete uygun olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, demiryolunun 

işletilmesinden zarar görenlerin zararlarının giderilebilmesi, haklarının korunabilmesi 

için demiryolu taşımacılığına sağlam bir hukukî zemin kazandırılması önem arz 

etmektedir. Ancak, hukukumuzda, demiryolu işletenin üçüncü şahısların zararları 

bakımından akit dışı sorumluluğuna ilişkin mevzuat eksikliğinin yanında, bilimsel 

çalışma da bulunmadığı görülmektedir. Çalışmamızın,  bu kapsamda Türk doktrinine ve 

bu konuya ilişkin ileride yapılması muhtemel özel kanunî düzenlemelere katkı 

sağlayacağı ümit edilmektedir.  

Şehir içi raylı yolcu taşımacılığı, metro, hafif raylı sistem (hafif metro), tramvay, 

monoray (havaray) ve banliyö trenleri ile yapılmaktadır. Şehir dışı raylı yolcu 

taşımacılığının da, süper ekspresler, mavi trenler, ekspresler, bölgesel ekspresler, ray 

otobüsü ve metotrenler, normal yolcu trenleri, karma trenler ve özel yolcu trenleri ile 

yapıldığı bilinmektedir. Hukukî düzenlemelerimizde, demiryolu altyapı işletmecileri, 

tasarruflarındaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren 
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işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketler olarak ifade edilmektedir. 

Demiryolu tren işletmecilerinin de, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya 

yolcu taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketler olduğu belirtilmektedir. Kara 

taşımacılığının bir türü olan trenlerle yolcu ve eşya taşıma işi, ülkemizde, bir kamu 

iktisadî kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 

yapılmaktadır. TCDD Genel Müdürlüğü’nü demiryolu altyapı işletmecisi olarak ve 

TCDD Taşımacılık A.Ş.’yi ise demiryolu tren işletmecisi olarak tanımlamak 

mümkündür. Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri ise, ulusal demiryolu ağına bağlı 

olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasındaki ulaşım 

ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı 

sistemleri güvenli bir şekilde işleten ve/veya üzerinde yolcu taşımacılığı yapan kamu 

tüzel kişileri ve şirketlerdir. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri genellikle belediyeler ve 

belediyeler tarafından kurulan Anonim Şirketleri tarafından yürütülmektedir.  

Demiryolu Emniyet Direktifine göre kayıtlara geçen demiryolu kazaları, hemzemin 

geçitlerde çarpışma, trenlerin çarpışması, trenin raydan çıkması (derayman), trenden 

düşme veya kapıya sıkışma, trenin şahsa çarpması ve yangın olarak 

sınıflandırılmaktadır. Demiryolu aracının işletilmesi sırasında yolcuların ve üçüncü 

şahısların güvenliğini tehdit eden durumlar, insanların, teknik arızaların veya doğal 

olayların sebep olduğu tehlikeler ve yangın olarak belirtilmektedir. Bir demiryolu 

işletmesi bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda 

dahi sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişlidir; bu sebeple önemli ölçüde tehlike 

arz eden bir işletme sayılır. Demiryolu araçlarında enerji temininin, havai besleme 

gerilim hatları ile demiryolu araçlarının çeşitlerine göre farklı oranlarda (750 VDC, 
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1500 VDC, 3000 VDC) yüksek akım verilerek yapıldığı bilinmektedir. Demiryolu 

trafiğinde ağır kütlelerin yüksek hızda hareket etmesi ve lokomotiflerin fazla ısınan 

demirlerinden çıkan kıvılcımların meydana getirdiği yangın tehlikesi demiryollarına 

özgü nitelikte olup; bu riskler tehlike sorumluluğu kapsamında kabul edilmelidir. Trenin 

yüksek hızda hareket etmesi ve bir kazanın gerçekleşmesi durumunda, ölüm de dahil 

ciddi kişisel zararlar ve/veya malvarlığı zararlarının oluşması, demiryolu 

taşımacılığında kullanılan araçlardan doğan tehlike sorumluluğunun karakteristik 

rizikosunu oluşturmaktadır. Bu tür araçların kullanımında her türlü tedbir alınsa dahi 

zararın doğumu engellenemez bir hâl almaktadır. Bu tür araçların sebep olduğu kazalar, 

diğer ulaşım araçlarının sebep olduğu kazalara kıyasla oldukça ağır sonuçlar 

doğurabilir. Devletin yetkili makamlarından izin alınarak yürütülen bu tehlikeli 

faaliyette üçüncü şahısların kendilerini koruma imkânları çoğu zaman 

bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, demiryolu aracının üçüncü şahıslara verdiği 

zararlardan dolayı işleten olarak şirketlerin veya gerçek kişilerin sorumluluğu hukukî 

niteliği itibariyle tehlike sorumluluğu olmalıdır. Keza Almanya, İsviçre ve Avusturya 

Kanunlarında da, demiryolu aracı işletenin sorumluluğu tehlike sorumluluğu olarak 

düzenlenmiştir. Bunlara göre, işletenin fiili hukuka uygun olsa ve hiçbir kusuru 

bulunmasa dahi, diğer şartlar gerçekleşmişse işleten zararı tazmin 

etmekle/denkleştirmekle yükümlü tutulmuştur. Türk Hukukunda da, demiryolu işletenin 

tehlike sorumluluğu esaslarına göre sorumlu tutulduğu özel bir kanunun 

düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Zira motorlu aracın yarattığı tehlike ile hava 

aracı, demiryolu aracı veya atom reaktörünün yarattığı tehlike arasında nicelik ve nitelik 

farkı bulunmaktadır. Bunlar gibi kendi bünyelerinde ağır tehlike taşıyan ancak toplum 

için yararlı işletme ve faaliyetlerin sebep olduğu zararların hakkaniyetli bir şekilde 

giderilmesi, tehlike sorumluluğunu öngören hükümler ile mümkün olabilir. Ancak 
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henüz mevzuatımızda özel bir düzenleme bulunmaması sebebiyle, demiryolu aracının 3. 

şahıslara verdiği zararın tazminine ilişkin davalarda, Türk Borçlar Kanunu’nun akit dışı 

hukukî sorumluluğunu düzenleyen hükümlerine, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili 

hükümleri ile idare hukuku kurallarına başvurulması gerekir. Bu hükümlerin uygulama 

alanına karar verirken, hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, karayolu 

dışında seyreden tramvayın sebebiyet verdiği kazalar ve metro kazaları ile hemzemin 

geçitte meydana gelen tren kazaları ve karayolu üzerindeki raylarda seyreden tramvayın 

sebebiyet verdiği kazalar olarak ikili bir ayrım yapılması gerekir.  

Karayolu dışında kendisine ayrılmış özel ray yolu üzerinde hareket eden demiryolu 

araçlarının sebep olduğu üçüncü kişilerin vücut bütünlüğünün zarar görmesi veya 

ölümü sebebiyle söz konusu olan idarî yargıda görülen tazminat davalarında, Devlet 

Demiryolları ve Belediyelerin sorumluluğunda, Türk Borçlar Kanunu’nun 55. 

maddesinin 2. fıkrası gereğince Türk Borçlar Kanunu’nun genel sorumluluk hükümleri 

uygulanmalıdır. Bu doğrultuda, Devlet Demiryolları veya belediyelerin işletme sahibi 

veya işleten sıfatıyla, karayolu dışında meydana gelen kazalarda, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında tehlike sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu 

tutulmaları mümkün olmalıdır. Aynı şekilde, kendisine ayrılmış özel ray yolu üzerinde 

hareket eden demiryolu araçlarının sebep olduğu kazalara ilişkin adlî yargıda görülen 

tazminat davalarında, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş işletmelerin veya gerçek 

kişi işletenlerin sorumluluğunda, şahısvarlığına ya da malvarlığına verilen zarar ayrımı 

yapılmaksızın Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanmalıdır. 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden itibaren meydana gelen 

karayolu dışındaki demiryolu kazalarında, işleten Türk Borçlar Kanunu’nun 71. madde 

hükümleri kapsamında sorumlu tutulabilir. Demiryolu işletenin, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında sorumlu tutulabilmesi için, demiryolu aracının 
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kendisine ayrılmış özel ray yolunda, başka bir deyişle karayolu dışında işletilmesi 

sırasında üçüncü kişi sıfatına sahip olan demiryolu aracıyla kendisi, bagajı veya diğer 

eşyası taşınmayan, işleten ile arasında taşıma veya hizmet sözleşmesi gibi herhangi bir 

sözleşme bulunmayan kişilerin zarara uğramış olması veya bir demiryolu aracı ile 

çarpışan diğer motorlu aracın yolcularının zarar görmüş olması ve bu kişilerin zararı ile 

demiryolu aracının işletilmesi arasında uygun nedensellik bağının varlığı gerekir. Buna 

karşılık, idarî yargıda görülen üçüncü kişilerin malvarlığına verilen zararlara ilişkin 

davalarda ise, idare hukuku kuralları uygulanmalıdır. İdare hukuku kuralları gereğince 

idarenin sorumluluğunun doğabilmesi için öncelikle hizmet kusurunun, hukuka aykırı 

bir idarî işlem veya eylem, zarar ve nedensellik bağının bulunması gerekir. Devlet 

Demiryolları işletmesinde ya da belediyede görevli bir kamu personelinin fiili sebebiyle 

üçüncü kişilere ait malvarlıkları zarar gördüğünde, dava idare aleyhine açılmalıdır. 

Bununla birlikte, idarenin kusurlu personele rücu hakkı bulunmaktadır. Makinistin 

görevden ayrılabilir kişisel kusurunun varlığı halinde, sadece kamu görevlisine karşı 

haksız fiil hükümlerine göre adlî yargıda dava açılabilir. Makinistin görevden ayrılabilir 

kişisel kusuru bulunmadığı sürece, dava Devlet Demiryollarına veya belediyeye 

yöneltilmelidir.  

Hemzemin geçitte meydana gelen tren kazalarında ve karayolu üzerindeki raylarda 

seyreden tramvayların sebebiyet verdiği kazalarda üçüncü kişilerin şahısvarlığı ve 

malvarlığı zararları için ve işleten veya işletme sahibi sıfatıyla gerçek kişiler, özel 

hukuk tüzel kişileri veya kamu hukuku tüzel kişileri açısından da herhangi bir ayrım 

yapılmaksızın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Hukukumuzdaki düzenlemeler ve öğretideki görüşler doğrultusunda, ray üzerinde 

hareket eden araçlar, karayolu trafiğine girerek trafiği etkiledikleri sürece Karayolları 

Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilebilir. Bununla birlikte, Karayolları Trafik 
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Kanunu’nun 110. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesindeki açık düzenleme karşısında, 

trenin motorlu araç olarak kabul edilip edilmemesi önem taşımaksızın, hemzemin 

geçitte meydana gelen kazalarda tren işletenin sorumluluğu açısından Karayolları Trafik 

Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. 

maddesinde hemzemingeçit, karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği baiyerli 

veya bariyersiz geçit olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, evleviyet ve 

kıyas yoluyla karayolu üzerindeki rayları da bu tanım içine dâhil etmek mümkün 

olabilir. Böylece, karayolu üzerindeki raylarda işletilen, motorlu araçlar ile aynı 

karayolunu kullanan tramvaylar da Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesinin 1. 

fıkrası kapsamında değerlendirilebilir. Hemzemin geçitlerde işletilme halindeki trenlerin 

ya da karayolu üzerindeki raylarda seyreden tramvayların bir zarara sebebiyet vermesi 

durumunda, demiryolu işleteni, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. 

fıkrası gereğince tehlike sorumluluğu hükümleri kapsamında sorumlu tutulmalıdır. 

Demiryolu işletenin, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrası 

kapsamında sorumlu tutulabilmesi için, bir trenin hemzemin geçitte işletilmesi sırasında 

veya bir tramvayın karayolu üzerindeki raylarda işletilmesi sırasında üçüncü kişilerin 

ölümüne veya yaralanmasına sebep olmaları sonucu maddî zararın ortaya çıkması veya 

bu kişilerin eşyalarının zarar görmüş olması ve söz konusu zarar ile demiryolu aracının 

işletilmesi arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir. Buna karşılık, bir 

trenin hemzemin geçitte durduğu ya da tramvayın karayolunda ilerlerken durduğu 

esnada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 3. fıkrası gereğince işletenin 

kusuru varsa kusur sorumluluğu; işleten, eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru 

ya da araçtaki bozukluk sebebiyle sorumlu ise, olağan sebep sorumluluğu (kusursuz 

sorumluluk) söz konusu olur. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinin 4. 

fıkrasına göre de, hemzemin geçitte trenin ya da karayolunda tramvayın katılmış olduğu 
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bir trafik kazasından sonra yardım çalışmalarına katılan üçüncü kişilerin uğradığı 

zararlardan işletenler sorumlu tutulabilir. 

Demiryolu kazası neticesinde üçüncü kişinin ölümü halinde mirasçılar ölenin uğradığı 

maddî zararı, bedensel zarar veya mala gelen zararlar halinde ise bizzat zarar gören 

uğradığı maddî ve manevî zararını talep edebilir. Burada bizzat zarar gören dışında, 

yansıma yoluyla zarara uğrayanlar genel kural olarak zararlarını talep edemezler. Bu 

kuralın iki istisnası, Türk Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinin 3. bendinde yer verilen 

ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararlar ve Kanun’un 

56. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen ağır bedensel zarar ve ölüm halinde, zarar 

görenin veya ölenin yakınlarının uğradıkları manevî zararlardır. Ölenin bizzat kendi 

adına sahip olduğu manevî tazminat isteminin mirasçılara geçmesi, Türk Medenî 

Kanunu’nun 25. maddesinin 4. fıkrası gereğince, ancak kişilik hakkı zarara uğrayan 

miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmasına bağlıdır. Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 52. maddesine göre, medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar 

davada kanunî temsilcileri tarafından temsil edilirler. Buna karşılık, Türk Medenî 

Kanunu’nun 16. maddesinde, ayırt etme gücüne sahip olan küçük ve kısıtlının, kişiye 

sıkı sıkıya bağlı bir hak olan manevî tazminat talebini kanunî temsilcisinin rızası 

olmaksızın ileri sürebilmesine imkân tanınmaktadır. Bunların dışında, demiryolu kazası 

sebebiyle malvarlıkları zarar gören kamu veya özel hukuk tüzel kişileri de maddî 

tazminat davası açabilirler. 

Demiryolu kazalarından kaynaklanan zararlar sebebiyle üçüncü kişiler tarafından 

açılan davalarda, demiryolu işleteni ve teşebbüs sahibi ile makinist veya vatman gibi 

yardımcı kişiler, diğer motorlu araç işleteni, araç sürücüsü ve motorlu aracın tâbi olduğu 

sigorta şirketi davalı konumunda yer alabilir. İşleten veya teşebbüs sahibi özel hukuk 

tüzel kişisi veya kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir. Organlarının haksız fiillerinden 
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tüzel kişinin sorumlu olacağı, Türk Medenî Kanunu’nun 50. maddesinde 

belirtilmektedir. Hükümde, tüzel kişilerin, organlarının fiillerinden sorumlu oldukları; 

organlarının kusurlu olmaları hâlinde kendi fiillerinden bizzat kişisel olarak sorumlu 

oldukları belirtilmektedir. Organın hukuka aykırı fiilinden tüzel kişi sorumlu olsa da, 

doğan zararın tazmini için kusurlu olan organa da başvurulabilir. Zarar gören dilerse 

tüzel kişiyi ve organı birlikte sorumlu tutâbilir. Bununla birlikte, birden fazla işleten ya 

da işleten ile birlikte yardımcı kişiler üçüncü kişilere verilen zarardan birlikte sorumlu 

olabilirler. Ancak, hemzemin geçit dışında Devlet Demiryollarının idarî yargı 

kapsamında sorumlu tutulduğu, diğer işletenlerin ise adlî yargıya tâbi olduğu göz önüne 

alındığında aynı davada müteselsilen sorumlu tutulamayacakları göz ardı edilmemelidir. 

Birden fazla işleten, aynı zarara birlikte sebebiyet vermeleri ya da aynı zarardan çeşitli 

sebeplerden dolayı sorumlu olmaları halinde, zarar gören üçüncü kişiye karşı 

müteselsilen sorumlu olurlar. Türk Borçlar Kanunu’nun 62. maddesinin 1. fıkrası 

gereğince, müteselsilen sorumlu olan işletenlerin birbirleriyle olan iç ilişkilerinde 

zararın paylaştırılmasında, tüm durum ve şartlar, her birine yüklenecek kusurun ağırlığı 

ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önüne alınır. Bu durumda, tehlike sorumluluğu 

kapsamında kusursuz olsalar da sorumlu tutulan birden fazla demiryolu işleteninin 

yarattıkları tehlikenin yoğunluğu önem arz eder. Burada zarar, somut olaydaki durum ve 

şartların yanı sıra tehlike derecesine göre paylaştırılmalıdır. İşleten, işletme sahibi ve 

aracı kullananların (makinist vb.) veya diğer yardımcıların (kondüktörler veya tren şefi) 

çeşitli sebeplerden dolayı zarardan birlikte sorumlu oldukları durumlar da olabilir. Bu 

durumda işleten ve işletme sahibi tehlike sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu 

tutulurken, demiryolu aracı sürücüsü kusuru varsa haksız fiil sorumluluğu hükümlerine 

göre sorumlu tutulabilir. Ancak Devlet Demiryollarında çalışan makiniste karşı kişisel 
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kusuru bulunmadığı sürece dava açılamaz. Devlet Demiryolları işleteni idarî yargıda 

sorumlu tutulur ve makiniste adlî yargıda rücu davası açabilir. 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, üçüncü kişinin zararından birden fazla işletenin, 

teşebbüs sahibinin veya bunlarla birlikte başka sebeplerle sorumlu olan diğer kişilerin 

sorumluluğunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesi uygulama alanı bulur. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinin 1. fıkrasına göre, bir motorlu aracın 

katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi 

tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. Karayolları 

Trafik Kanunu’nun 88. maddesinin 2. fıkrasına göre sorumlular arasındaki ilişki 

bakımından zarar, olayın bütün şartları değerlendirilerek paylaştırılır. Buna göre özel 

durumlar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın iç ilişkide başka türlü 

paylaştırılmasını haklı göstermedikçe, işletenler ve araç işleticisinin bağlı olduğu 

teşebbüs sahipleri kusurları oranında zarara katlanırlar. Bunların dışında, iki motorlu 

aracın karayolunda çarpışması sebebiyle her iki işletenin de bedensel zarara uğraması 

halinde sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrasında 

hüküm altına alınmıştır. Buna göre, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka 

türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kazaya katılan araçların işletenleri ve araç 

işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kendilerine düşen kusur oranında zararı 

gidermekle yükümlüdürler. İşletenlerden ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs 

sahiplerinden birine ait bir şeyin zarara uğraması halinde de, Türk Borçlar Kanunu’nun 

89. maddesinin 2. fıkrasına göre zarar gören işleten veya teşebbüs sahibi, zarar veren 

işletenin veya teşebbüs sahibinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin 

kusurunu veya geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya zarar verene ait 

araçtaki bir bozukluk yüzünden zararın vuku bulduğunu ispat etmelidir. Ancak böylece 
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zarar veren işleten veya işleticinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi tazminatla yükümlü 

tutulabilir. 

Hemzemin geçitte meydana gelen kazalar sebebiyle Devlet Demiryolları işleteni 

aleyhine ve karayolu trafiğine giren tramvayın karıştığı trafik kazaları sebebiyle 

Belediye aleyhine, (19.01.2011 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. 

maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikten sonra) idarî yargıda değil, adlî yargıda 

dava açılması gerekir. 6099 Sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca, 110. maddenin 

1. fıkrası, yürürlüğe girdiği 19.01.2011 tarihinden önce idarî yargıda açılan davalara 

uygulanmaz. Hemzemin geçitte meydana gelen kazalar sebebiyle özel hukuk işletenleri 

ile gerçek kişiler aleyhine de adlî yargıda dava açılmalıdır. Burada, demiryolu işleteni 

aleyhine açılan maddî ve manevî tazminat davalarında görevli mahkeme, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesine göre asliye hukuk mahkemesidir.  

Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazalarında, karayolu üzerindeki raylar 

dışında seyreden tramvayların sebep olduğu veya demiryolu araçlarına ayrılmış özel ray 

yolunda meydana gelen kazalarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 

yürürlükten kalktığı Anayasa Mahkemesi iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı 

19.05.2012 tarihinden itibaren (Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 

01.10.2011 tarihi ile 19.05.2012 tarihi arasında, Devlet Demiryolları veya belediye 

aleyhine açılan hizmet kusuruna dayanan trafik kazasından kaynaklanan insan 

zararlarına ilişkin maddî-manevî tazminat davalarında, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 3. maddesi gereğince asliye hukuk mahkemeleri görevliydi.) devlet 

demiryolu işleteni ya da metro işleteni belediye aleyhine idarî yargı yerinde dava 

açılmalıdır. Bu doğrultuda, Devlet Demiryolları işletenine veya belediyeye karşı 

açılacak tam yargı (tazminat) davalarında, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca idare mahkemeleri görevlidir. Buna karşılık, idarenin 



239 

 

hizmet kusuru ile verdiği zarar bir eşyaya, karşı tarafın motorlu aracına verilen bir zarar 

ise, bu durumda insan zararları ile ilgili olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. 

maddesi uygulanmayacağından herhangi bir ayrım yapılmaksızın 19.05.2012 öncesi ve 

sonrasında idare mahkemeleri görevli olmalıdır. Bununla birlikte, karayolu ile bağlantısı 

olmayan raylı araçların (metro vb.) belediyeler ile birlikte diğer şirketler tarafından özel 

hukuk kurallarına göre işletildiği durumlarda da özel hukuk tüzel kişileri aleyhine 

açılacak dava da adlî yargıda açılmalıdır. Bu doğrultuda, demiryolu işleteni aleyhine 

açılan maddî ve manevî tazminat davalarında görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 2. maddesine göre asliye hukuk mahkemesidir. 

Hemzemin geçit veya hemzemin geçit sayılan yerde meydana gelen tren kazaları veya 

karayolu trafiğine dahil olan tramvayın sebebiyet verdiği kazalarda, üçüncü kişilerin 

demiryolu işleteni aleyhine açacakları tazminat davalarında öncelikle Karayolları Trafik 

Kanunu’nda mevcut yetki kuralları uygulanmalıdır. Buna göre sigortacının 

sorumluluğunun bulunduğu davalarda, sigortacının merkez veya şubesinin bulunduğu 

yer veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemesi yetkili 

olabilir. Buna karşılık, zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışında olan 

kazalarda örneğin kazaya yardım edenlerin uğradıkları zararların konu olduğu 

davalarda, bu hükme göre kazanın meydana geldiği yer mahkemesi veya Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun genel yetki kuralları uygulanmalıdır. Hemzemin geçit 

dışında meydana gelen tren kazaları veya metro kazalarında, demiryolu işletenin 

sebebiyet verdiği zararlardan dolayı üçüncü kişilerin Devlet Demiryolu İşleteni veya 

belediye aleyhine açacakları maddî-manevî tazminat istemli tam yargı (tazminat) 

davalarında yetki, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belirlenir. 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 36. maddesinin b bendine göre, burada yetkili 

mahkeme, zararı doğuran kazanın meydana geldiği yer idare mahkemesidir. 
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Hemzemin geçit dışında meydana gelen tren veya metro kazaları sebebiyle zarar gören 

üçüncü kişilerin, özel hukuk tüzel kişi ve gerçek kişi demiryolu işletenine karşı akit dışı 

sorumluluğa dayanan taleplerinde, Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi uyarınca, 

zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve fiilin 

işlendiği tarihten (zarar sonradan ortaya çıkmışsa zararın doğduğu tarihten) itibaren on 

yıl içinde dava açılmalıdır. Tren makinistinin, diğer personelin ve demiryolu işletenin 

organlarının kazanın meydana gelmesindeki fiili, Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil 

ediyorsa ve ceza kanunları daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörüyorsa, haksız fiil 

sorumlusu veya haksız fiil sorumlusu vefat etmiş ise mirasçıları hakkında açılacak 

tazminat davasının zamanaşımı süresi de, Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinin 2. 

fıkrasına göre suçun bağlı olduğu ceza zamanaşımı süresine göre belirlenmelidir. 

Hemzemin geçitlerde meydana gelen tren kazaları veya karayolu üzerindeki raylarda 

seyreden tramvayların sebebiyet verdiği kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu 

kapsamında sorumlu tutulan işletene yönelik maddî tazminat talepleri Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 109. maddesinin 1. fıkrası doğrultusunda, manevî tazminat talepleri ise 

Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi doğrultusunda, zarar görenin, zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden (zarar 

sonradan ortaya çıkmışsa zararın doğduğu tarihten) başlayarak on yıl içinde 

zamanaşımına uğrar. Kazaya sebep olan haksız fiil, Türk Ceza Kanunu gereğince suç 

niteliği taşıyorsa, maddî tazminat talepleri için Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. 

maddesinin 2. fıkrasına göre uzamış ceza zamanaşımı uygulanmalıdır. Manevî tazminat 

talepleri için de Türk Borçlar Kanunu’ndaki 72. maddenin 2. fıkrasında yer verilen 

uzamış ceza zamanaşımına ilişkin hüküm uygulanmalıdır. İdarî yargıda idareye karşı 

açılacak davalarda, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. maddesinde yer verilen hak 
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düşürücü süreler içinde öncelikle idareye başvurduktan sonra altmış günlük hak 

düşürücü süre içerisinde dava açılması gerekir. 

Demiryolu araçlarının sebep olduğu kazalarda, üçüncü kişilerin şahıs, eşya ve diğer 

zararları ile demiryolu aracının gürültüsünün neden olduğu zararlar ve manevî zararları 

sebebiyle işleten ve işletme sahibi sorumlu tutulabilir. Davada, davacı ve davalı sıfatıyla 

her iki tarafta üzerine düşen ispat yükünü yerine getirmelidir. Aksi halde, aleyhe karar 

riskiyle karşı karşıya kalınması söz konusu olabilir. 

Demiryolu araçlarına ait özel ray yollarında meydana gelen kazalarda, özel bir hüküm 

olmaması sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında sorumlu tutulan 

işleten, kazanın bir mücbir sebepten (Özellikle tehlike sorumluluğu hallerinde, toplumu 

tehlikelere karşı koruma düşüncesiyle, tehlikeli faaliyet veya işletmeler üzerinde 

egemen olan kişileri daha kolay sorumlu tutmak için, mücbir sebebin dar yorumlanması 

gerekir. Bu itibarla, demiryolu işletmeciliğinde de, önceden önlem alınmasını gerektiren 

kar, aşırı buzlanma, yoğun sis, toprak kayması, yer çökmesi veya kaya yuvarlanması 

şeklinde meydana gelen heyelan gibi doğa olayları mücbir sebep olarak 

nitelendirilemez.) veya zarar görenin ağır kusuru ya da üçüncü kişinin ağır kusurundan 

ileri geldiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir. Buna karşılık, Karayolları Trafik 

Kanunu’nda sorumluluktan kurtulmak için daha ağır koşullar öngörülmüştür. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesine göre, işleten, sorumluluktan 

kurtulabilmek için, bir taraftan kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu 

kişilerin kusuru bulunmadığını ve araçtaki bozukluğun kazaya sebep olmadığını, diğer 

taraftan da kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır 

kusurundan ileri geldiğini kanıtlamak zorundadır. İdarenin kusurlu sorumluluğunu 

kısmen veya tamamen ortadan kaldıran haller, mücbir sebep, beklenmeyen hal, zarar 

görenin kusuru ve üçüncü kişinin kusurudur. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait demiryolu aracı, ülkemiz sınırları 

içinde yabancı bir üçüncü kişiye zarar verdiyse veya yabancı ülke menşeli bir demiryolu 

aracı ülkemiz sınırları içinde Türk vatandaşı bir üçüncü kişiye veya yabancı bir üçüncü 

kişiye zarar verdiyse, hangi ülkenin hukuk kurallarının uygulanması gerektiği 

hususunda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri esas 

alınmalıdır. 

Mevcut düzenlemelere göre, gerek Karayolları Trafik Kanunu’na gerekse Türk 

Borçlar Kanunu’na tâbi olan sorumluluk sebebi tehlike sorumluluğu olsa da; kanun 

farklılığı sebebiyle Türk Borçlar Kanun’da farazî işleten-gerçek işleten ayrımının 

olmaması ya da sorumluluktan kurtulma şartlarının Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları 

Trafik Kanunu açısından farklılık arz etmesi gibi uyumsuzlukların varlığı karşısında, 

demiryolu işletenin sorumluluğunun esaslarının tek bir çatı altında düzenlendiği özel bir 

kanun’un gerekliliği açıkça görülmektedir. İşletenlerin sorumluluklarının tespitine 

ilişkin karışıklıkların veya görüş ayrılıklarının giderilmesi ve hukukî uyuşmazlıkların 

âdil bir şekilde çözüme kavuşturulması için, İsviçre, Almanya ve Avusturya 

Hukuklarında olduğu gibi Türk Hukukunda da demiryolu araçlarının işletilmesinden 

doğan sorumluluğun özel bir kanun ile düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kanaatimizce, ileride düzenlenmesi muhtemel olan özel kanun “Türk Demiryolları 

Kanunu” olarak anılabilir. Bu Kanun’da “Amaç, Kapsam ve Tanımlar” başlıklı Birinci 

Kısım; “Demiryolu Seferlerinin Genel Hükümleri” başlıklı İkinci Kısım; “Demiryolu 

ile Taşımalar” başlıklı Üçüncü Kısım; “Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk” 

başlıklı Dördüncü Kısım; “Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk” başlıklı Beşinci Kısım; 

“Ceza Hükümleri” başlıklı Altıncı Kısım ve “Çeşitli Hükümler ile Son Hükümler” 

başlıklı Yedinci Kısım yer alabilir.  
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“Türk Demiryolları Kanunu” ismiyle anılacak Kanun’da, işletenin üçüncü kişilere 

karşı sorumluluğu, “Demiryolu aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan, demiryolu 

aracının işleteni sorumludur.” şeklinde bir hüküm ile düzenlenebilir. İşletenin 

müteselsil sorumluluğu, “İki veya daha fazla demiryolu aracının birlikte sebebiyet 

verdikleri zararlarda, her demiryolu aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur.” 

“Demiryolu aracının, işletenin rızası dışında kullanılması halinde, işleten bir kusuru 

bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile birlikte 

müteselsilen sorumlu olur.” hükümleri ile; işletenin sorumluluğunun kısıtlanması veya 

sorumluluktan kurtulması, “İşleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarar görenin 

kusurlu davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen 

veya kısmen kurtulabilir. İşleten zararın doğmasına, mücbir sebep teşkil eden, 

demiryolu işletmesi tarafından önceden önelenemeyen veya önlem alınamayan doğa 

olaylarının veya savaş ve ihtilâl hallerinin yol açtığını ispat ederek tazminat borcundan 

kurtulabilir. İşleten, zararın doğmasına, üçüncü kişinin kusurlu davranışlarının yol 

açtığını, üçüncü kişinin davranışının kendi kontrol ve denetimi altında bulunan bir 

konuya ilişkin olmadığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan kurtulabilir.” 

hükmü ile; üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü ise, “Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde sefer yapacak Türk ve yabancı demiryolu araçları için, 

üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından malî mesuliyet 

sigortası yaptırılması zorunludur.” hükmü ile düzenlenebilir.     

Demiryolu taşımacılığında kullanılan araçlardan doğan tehlike sorumluluğunun 

karakteristik rizikosunu, aracın yüksek hızda hareket etmesi ve bir kazanın 

gerçekleşmesi durumunda, ölüm de dâhil ciddi kişisel zararlar ve/veya malvarlığı 

zararlarının meydana gelmesi oluşturmaktadır. Bu itibarla yukarıda önerdiğimiz 

doğrultuda esasları kanunda düzenlenmiş bir sorumluluğa tâbi olma, hükmün 
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sınırlarının belli olması sebebiyle hukuk güvenliğinin sağlanmasına imkân sağlar. 

Böylece, demiryolu işletmesinin faaliyeti ile demiryolu işletenin sorumluluğuna somut 

ve objektif bir temel kazandırılmış olur.  
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ÖZET 

 

Bu tezde öncelikle, demiryolu taşımacılığı, demiryolu aracı ve demiryolu işleteni 

hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Çalışmada genel olarak, demiryolu işletmesinin 

hangi gerekçelerle önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu ve demiryolu 

araçlarından kaynaklanan tehlike sorumluluğunun karakteristik rizikosu 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Almanya, İsviçre ve Avusturya hukuklarında olduğu 

gibi özel bir Demiryolu Kanunu’nun ülkemiz açısından da ihtiyaç olduğuna dair 

kanaatimiz açıklanmıştır. 

 

Demiryolu işletenin akit dışı sorumluluğun hukukî niteliği ve şartları, mevcut kanunî 

düzenlemeler doğrultusunda, hemzemin geçit dışında meydana gelen tren kazaları, 

karayolu dışında seyreden tramvayın sebebiyet verdiği kazalar ve metro kazaları ile 

hemzemin geçitte meydana gelen tren kazaları ve karayolu üzerindeki raylarda seyreden 

tramvayın sebebiyet verdiği kazalar olarak ikili bir ayrım yapılmak suretiyle 

incelenmiştir. 

 

Demiryolu araçlarının sebebiyet verdiği demiryolu kazaları sonucu zarara uğrayan 

üçüncü kişilerin, demiryolu işleteni ve diğer sorumlulara yöneltecekleri maddî-manevî 

tazminat davalarını hangi hukukî sebeplere dayanarak, hangi mahkemelerde ve hangi 

sürelerde açmaları gerektiğine de ayrıca değinilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis firstly, a general information about railway transport, railway vehicle and 

railway operator has been given. In general in the study, for which reasons the railway 

operation is a considerably dangerous enterprise and the characteristic risk of the 

dangerous liability arising from the railway vehicles have been evaluated. In this 

context, our view on the necessity of a special Railway Law for our country as it is in 

Germany, Switzerland and Austria has been explained. 

 

  The legal nature and conditions of the non-contractual liability of the railway operator 

in accidents caused by the train, the tram or the subway traveling outside the highway; 

and, the legal nature and conditions of the non-contractual liability of the railway 

operator in accidents caused by the train or the tram traveling on the highway, have 

been examined by making a binary distinction. 

 

The material and spiritual indemnity lawsuits against the railway operators and other 

responsible persons which are brought by third persons who have been injuried because 

of the railway accidents caused by the railway vehicles by relying on which legal 

reasons, in which courts and in which periods should be brought, have been stated. 
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