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GİRİŞ 

Motorlu taşıtların kullanılması 19. yüzyıl sonlarında başlanmış ve motorlu 

araçların kullanılmaya başlandığı erken dönemlerde bunların sebep oldukları zararlar 

hakkında genel sorumluluk kuralları yani kusura dayanan sorumluluk hükümleri 

uygulanmıştır1. Ancak, motorlu taşıt kullanımının hızla artması ile birlikte, aracın 

maliki yerine onu kullananın (işletenin) sorumluluğunu kabul etme zorunluluğu 

doğmuştur.  

Motorlu araçların işletilmesinden doğan zararların önlenmesi veya daha hızlı ve 

güvenli bir biçimde giderilmesi maksadı ile özel hükümlerin konması zorunluğu 

doğmuş, bu amaçla İsviçre'de ilk olarak 15.3.1932 tarihinde Motorlu Taşıt ve 

Bisikletlerle Yapılan Taşıma İşleri Kanunu2 kabul edilmiştir3. Ülkemizde ise, konuyla 

ilgili ilk kanun 11.5.1953 yılında 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu4  Günümüzde 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun5 ise, 13.10.1983 tarihinde kabul edilmiş, 

18.10.1983 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 6085 sayılı 

Kanun’daki uygulamaları ve çelişkileri gidermeyi amaçlamıştır. Ancak 1996 yılına 

gelindiğinde 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı Kanun6 ile hukuki sorumlulukla ilgili 85. 

                                                 
1  Gürsoy, Kemal Tahir, İsviçre Hukukunda Trafik Kazalarından Doğan Sorumluluğun Ana Hatları, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1974, Sevinç Matbaası, s.2. 

2  Başka bir deyiş için “Motorlu nakil vasıtalarına ve Bisikletlerin seyrine dair İsviçre Federal Kanunu” 

bkz. Adal, Erhan, “Trafikteki Tavır ve Hareketlerde Temel Kaide: İtimat Prensibi”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 30, S.1-2. 

3  Başaklar, Emin, “İsviçre Karayolları Trafik Kanunundaki Hukuki Sorumluluğa İlişkin Bir İnceleme”, 

Yargıtay Dergisi, y. 1976, s.65. 

4  RG, 11.5.1953, 8411. 

5  RG 18.10.1983, 18195. 

6  RG 27.10.1996, 22800. 
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madde7 önemli ölçüde değiştirilmiş 8 “işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi” kavramı 

kusursuz sorumluluğun kapsamına alınmıştır. 

Ülkemizdeki uygulanan Karayolları Trafik Kanunu’nun sorumlulukla ilgili 

bölümleri büyük ölçüde, İsviçre Karayolları Trafik Kanunu’ndan (SVG) alınarak 

düzenlenmiş olduğu için çalışmamızın devamında sorumluluk ile ilgili kısımlar 

İsviçre’deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  

Çalışmamızda öncelikle, Kıta Avrupası hukuk sisteminde motorlu araç işletenin 

hukuki sorumluluğu konusunda öngörülen “Tehlike Sorumluluğu” kavramı açıklanmış 

ve yürürlükte olan 6085 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun uygulama alanı ile KTK 

bakımından sorumlu kişi olarak düzenlenen “işleten” kavramı üzerinde durulmuştur. 

İşleten kavramı açıklandıktan sonra ise, KTK bakımından Motorlu araç işletenin 

sorumluluğunun koşulları konusu ele alınmıştır. İkinci bölümün sonunda ise, genel 

olarak sorumluluk sebeplerinin çokluğu halleri ve birden çok işleten veya teşebbüs 

sahibinin birbirlerine verdikleri zarardan sorumluluk ile üçüncü kişiye karşı birden çok 

zarar verenin sorumluluğu kapsamında TBK’da düzenlenen diğer sorumluluk 

sebeplerinin yarışması durumları incelenmiştir. 

Tezimizin asıl konusu olan Motorlu Araç İşletenin Sorumluluktan Kurtulması 

ise, KTK’da düzenlenen kurtuluş karineleri ve motorlu araç işletenin sorumluluğunun 

azaltılması bakımından iki alt başlık haline üçüncü bölümde yer almaktadır.  

                                                 
7  İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu (1) 

Madde 85 – (Değişik birinci fıkra: 17/10/1996-4199/28 md.) Bir motorlu aracın işletilmesi bir 

kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu 

aracın bir teşebbüsün unvanı 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. 

8  Aşçıoğlu, Çetin, Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlukları, 2. Bası, Ankara 2008, 

Sözkesen Matbaacılık, s.2. 
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Tezimizin konusu KTK kapsamında motorlu araç işletenin sorumluluktan 

kurtulması olduğundan, motorlu araç işleten kavramı ve işleten gibi sorumlu olan 

kişilerin sorumluluğu öncelikli olarak incelenerek ve tezimizin devamında bu kişilerin 

sorumluluktan kurtulmasına ilişkin şartlar incelenmiştir.  Motorlu taşıtların neden 

olduğu kazalardan doğan cezai sorumluluk ceza hukukunun kapsamına girdiğinden 

çalışmamızın kapsamına alınmamıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN 

NİTELİĞİ VE KANUNUN UYGULAMA ALANI 

§ 1 – KUSURSUZ SORUMLULUK KAVRAMI VE MOTORLU ARAÇ 

İŞLETENİN SORUMLULUĞU  

I. KUSURSUZ SORUMLULUK KAVRAMI VE TÜRLERİ 

 Türk Hukuku’nun temel kaynaklarından olan 6098 sayılı TBK’da9 borcun 

kaynakları; sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olarak alt bölümlere 

ayrılmaktadır. Sözleşmeler ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, çalışmamız 

kapsamında olmadığından tezimizde incelenmeyecektir. Haksız fiilden doğan borçlar, 

kişilerin hukuk düzeni tarafından kabul görmeyen davranışlarından 

kaynaklanmaktadır10. 

 Haksız fiil sorumluluğu ise, “kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu” ve 

“kusura dayanmayan haksız fiil sorumluluğu” olarak ikiye ayrılır. Kusura dayanan 

haksız fiil sorumluluğu 6089 sayılı TBK m.4911 vd. düzenlenmiş olup, bu madde 

lafzından açıkça anlaşılacağı üzere haksız fiil sorumluluğunda genel ilke kusur 

                                                 
9  RG. 4.2.2011, 27836. 

10  Akipek, Şebnem, Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan, “Tehlike Sorumluluğu Kavramı Ve Motorlu 

Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1. Baskı, Aralık 

2016, s.514. 

11  “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” 
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sorumluluğudur12. Çalışmamızın devamında, kusura dayanmayan haksız fiil 

sorumluluğu incelenecektir.   

 Kural haksız fiil sorumluluğu olmakla birlikte, teknolojinin gelişimi ve 

insanların kontrol edemedikleri bazı karmaşık araçların günlük hayatta kullanılmaya 

başlanması nedeniyle kusurlu kişinin tespit edilmesi zorlaşmış ve bazı hallerde kusur 

sorumluluğun şartları arasından çıkarılmıştır. Kanun koyucu, başkaları için zararlı 

olabilecek veya tehlike doğurabilecek, başka kişiler için risk teşkil edebilecek 

faaliyetlerin yapılması halinde sorumluluğun tespitini kolaylaştırmak için “kusursuz 

sorumluluk” ilkesini kabul etmiştir13. Burada, haksız fiilin kusur dışında kalan diğer 

unsurları sorumluluğun doğması için yeterli kabul edilmektedir. Bu durumda, kusursuz 

sorumluluk halinde sorumluluk şartları fiil, hukuka aykırılık, zarar ve illiyet bağı 

olmaktadır14. 

 Önemle belirtmek gerekir ki, kusursuz sorumluluk halleri ancak kanunlarda özel 

olarak düzenlendiği durumlarda mümkün olacaktır. Genel ilkenin kusur sorumluluğu 

olduğu ilkesinden hareketle, ancak yasaların düzenleme yaptığı konularda kusursuz 

sorumluluk ilkesinin kabul edilmesi gerekmektedir15. Ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler, özellikle tehlikeli işletmelerin yaygınlaşması kusursuz sorumluluk hallerinin 

artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur16. 

                                                 
12  Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2012,s.325. 

13  Korkusuz, Refik, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 

“Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki 

Düzenlemesi”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara 2009, s. 149. 

14  Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.310. 

15  Akipek, s. 522. 

16  Karacan Çetin, Hatice, Karayolları Trafik Kanunu’nda Hukuki Sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman 

Hukuku Karşılaştırmalı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 

Doktora Tezi, İstanbul 2015, s. 6. “file:///Users/admin/Downloads/422300.pdf” 
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 Kusursuz sorumluluk türleri öğretide farklı şekillerde tasniflendirilmekte olup17, 

6098 sayılı TBK’da “I-) Hakkaniyet sorumluluğu, II-) Özen Sorumluluğu, III-) Tehlike 

Sorumluluğu” olarak sınıflandırılmıştır. Hakkaniyet sorumluluğu, TBK m. 65’te istisnai 

şekilde düzenlenmiş olduğundan kusursuz sorumluluk halleri genel olarak, “özen 

sorumluluğu” ve “tehlike sorumluluğu” olarak ikiye ayrılmaktadır18. Zira, çalışmamızın 

konusunu oluşturan 2918 sayılı KTK’da söz konusu olan sorumluluk türünün, motorlu 

aracın işletilmesi nedeni ile yaratılan tehlike dolayısıyla kabul edilen bir sebep 

sorumluluğu19 olduğundan dolayı çalışmamızın devamında, özen sorumluluğu ve 

tehlike sorumluluğu halleri açıklanacaktır.  

A. Olağan Sebep Sorumluluğu (Özen Sorumluluğu)  

Özen sorumluluğu, kusursuz sorumluluk hallerinden en hafif olanıdır20. Olağan 

sebep sorumluluğunda kusur aranmamakla birlikte, sorumluluğun şartı bir işletmenin 

                                                 
17  Oğuzman/Öz, haksız fiil sorumluluğunun dayandığı esasları kusurdan başka, sebebiyet verme, tehlike, 

hakimiyet ve yararlanma, hakkaniyet ve fedakarlığın denkleştirilmesi esasları çerçevesinde 

sınıflandırmaktadır, bkz. OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, C II, 9. 

Bası, İstanbul 2017,s. 202. vd. Kusur sorumluluğunu dar anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak 

adlandıran Eren, kusursuz sorumluluk hallerini sebep sorumluluğu ve hukuka uygun müdahaleden 

(fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi) doğan sorumluluk olarak ikiye ayırmaktadır. Sebep 

sorumluluğunu da olağan sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu olmak üzere iki alt başlık altında 

incelemektedir, bkz. Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 489 vd. 

18  Eren, Genel Hükümler, s. 499. 

19  Tandoğan, Haluk, “İsviçre Hukukunda Motorlu Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğunun Niteliği, 

Şartları, Birden Fazla İşletenin Sorumluluğu ve Türk Hukuku için Öneriler”, Trafik Sigortası V. 

Banka ve Ticaret hukuku Haftası Bildiriler- Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü, 25-28 Nisan 1973.s. 195. 

20  Eren, Genel Hükümler, s.499. 
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taşıdığı kendine özgü tehlikeye de bağlanmamıştır. Olağan sebep sorumluluğu halleri, 

TBK ve TMK’da tahdidi olarak sayılmıştır21. Bu sorumluluk türü, kanunda düzenlenen 

objektif özen ödevinin ihlal edilmesinden kaynaklanan bir kusursuz sorumluluk hali 

olarak tanımlanabilir 22. Kusursuz sorumluluğun sebebi, kişinin üzerine düşen özen ve 

dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanır23. Bunlara örnek olarak, 

TBK m. 66’daki “adam çalıştıranın sorumluluğu”, TBK m. 67’deki “hayvan 

bulunduranın sorumluluğu”, TBK m. 69’daki “yapı malikinin sorumluluğu”, TMK 

m.730’da yer alan “çevreyi kirletenin sorumluluğu” gösterilebilir24. 

Bu tür kusursuz sorumluluk halinde sorumlu kişi göstermesi lazım gereken özeni 

gösterdiğini veya tüm özeni gösterseydi dahi zarar veren olayın yine de 

gerçekleşeceğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir. Bu tür özen sorumluluğuna, 

kurtuluş kanıtı getirme imkanı olan “olağan özen sorumluluğu” denilebilir25. Bu halde 

olağan kusursuz sorumluluğun kusur sorumluluğuna daha yakın olduğu 

söylenebilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, yapı malikinin sorumluluğu gibi 

kurtuluş kanıtı getirilemeyen kimi sebep sorumlulukları, bu özelliği gereği tehlike 

sorumluluğuna daha yakındır. 

Olağan kusursuz sorumluluk durumlarının 3 ortak özelliği vardır: 

1. Kusur bir koşul değildir. Özensizliğin kusur veya ihmalden dahi 

kaynaklanması gerekmez. 

                                                 
21 Arbek, Ömer, Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk, Yetkin 

Yayınları, Ankara 2007, s.28.  

22  Eren, Genel Hükümler, s. 499. 

23  Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.311. 

24  Akipek, s.523. 

25  Eren, Genel Hükümler, s.500 ; Tandoğan, Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk 

Hukuku, Ankara, 1978, s.23. 
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2. Sorumlu kişi ve/veya fiillerinden sorumlu olduğu diğer kişilerin ayırtım gücü 

olmasa ya da kusursuz olsa dahi kişinin sorumluluğu vardır. 

3. Sorumlu kişi yardımcıların davranışlarından da sorumludur. Yardımcı kişinin 

kusuru ayırtım gücü önemli değildir. 

4. Sorumlu kişi insan davranışı dışında kalan olaylardan ve umulmayan 

hallerden de sorumludur26. 

B. Tehlike Sorumluluğu 

 Tehlike sorumluluğunun kaynağı, 19. yy’da benimsenen “risk teorisi” 

oluşturmaktadır. Risk teorisinde asıl olan, akit dışı tazminatın şartı olarak kusurun yerini 

başka bir kavram alması ya da bu kusurun yerini alan kavram, zarar doğuran faaliyetin 

taşıdığı tehlike olmasıdır27. Tehlikenin özel ağırlığı; çalışma, etkinlik veya işletmelerin 

ya da nesnenin “zarara yol açmaya yüksek eğilimi” veya “neden oldukları olayların 

nitelik veya nicelikleri bakımından ağır sonuçlar doğurması”ndan kaynaklanmaktadır28. 

Tehlikeli sayılan işletme ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağı bulunması 

sorumluluk için yeterlidir. İşletenin kusurlu olmaması, araçta bozukluk olmaması ya da 

sorumlu kişi tarafından her türlü gerekli özenin gösterilmesi, denetim ve gözetim 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi bu kapsamda sorumluluğu ortadan kaldırmaz29. Bu 

                                                 
26  Tandoğan, Sorumluluk, s.10-12; Eren, Genel Hükümler, s. 493 

27  Korkusuz, s. 152. 

28  Aşçıoğlu, s.7., Tiftik, Mustafa, Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile 

Düzenlenmesi Sorunu, 2. Bası, Ankara 2015, Yetkin Yayınları, s.22. 

29  Eren, Genel Hükümler, s.501. 
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özelliği ile, tehlike sorumluluğu kusursuz sorumluluk türleri içerisinde en ağır 

sorumluluk olarak nitelendirilebilir30. 

 Hukukumuzda ise tehlike sorumluluğu, 6098 sayılı TBK öncesinde son derece 

istisnai nitelikte düzenlenmiş olup ancak kanun ile özel düzenlemelerin varlığı halinde 

uygulanma imkanına sahipti31. 6098 sayılı Kanun ile getirilen 71. Madde32 ile tehlike 

sorumluluğu istisnai bir sorumluluk olmaktan çıkmıştır. Ne var ki burada, önemli 

şekilde tehlike teşkil eden bir işletmenin tüm faaliyetlerinin değil, ancak belirlenen 

tehlikeye ilişkin karakteristik riskin gerçekleşmesinden doğan zararların karşılanması 

hususu tehlike sorumluluğu kapsamında kabul edilecektir33. Hukukumuzda tehlike 

                                                 
30  Sivri, Ahmet, “Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu”, İKÜHFD, 

C.XV, S. 2, İstanbul, 2016, s. 593. 

31  Akipek,s.525.; Tandoğan, Haluk, “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike 

Sorumluluğunun Düzenlenmesi Sorunu”, BATİDER 1979, C. X,S.2, s.310. 

32 III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 

MADDE 71- Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu 

zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur. 

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 doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletme olduğu kabul edilir. 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. 

Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır. 

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. 

33  Erdem, Mehmet, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu” (3-4 Haziran 2011), MÜHFHAD, Özel Hukuk 

Sempozyumu Özel Sayısı, İstanbul 2011, s.224. 
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sorumluluğunun temel örneklerini; “Motorlu (kara) araçlarını işletenlerin hukuki 

sorumluluğu (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu)”, “Sivil hava araçlarını 

işletenlerin hukuki sorumluluğu (2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu)”, “Petrol 

hakkı sahiplerinin sorumluluğu (6326 sayılı Petrol Kanunu)”, “Devletin manevra ve 

atışlar dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan sorumluluğu (3634 sayılı Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Kanunu)” oluşturmaktadır34. 

 Yürürlükte bulunan 2918 s. KTK’da ise, esas itibariyle motorlu araçların 

karayolunda işletilmesinden kaynaklı zararlardan motorlu aracı işleticisinin tehlike 

esasına dayanan kusursuz sorumluluğu esas alınmaktadır35. Esas itibariyle, 

sorumluluğun düzenlendiği KTK 85. Maddenin 1. fıkrasında, motorlu araca özgü 

tehlikenin gerçekleştiği her durumda araç işletme halindedir ve işleten KTK m. 85/I 

uyarında sorumludur36. Yürürlükte bulunan ve işletilme halinde olmayan motorlu aracın 

sebep olduğu trafik kazalarından kaynaklanan ve KTK 85. maddesinin 3. fıkrasında37 

öngörülen sorumluluk ise, tamamlayıcı nitelikte olup kazanın ve zararın oluş biçimine 

göre ya kusur ya da olağan sebep sorumluluğuna tabi tutulmuştur38. 2918 sayılı 

                                                 
34 Akkayan Yıldırım, Ayça, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri  Çerçevesinde Kusursuz 

Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, Cilt: LXX, Sayı: 1, 2012, s. 205. 

35  Oğuzman/Öz, s.198 ; Eren, Hukuki Nitelik, s.159 vd.;Tandoğan, Sorumluluk, 207; Kılıçoğlu, Batider, 

s.2 vd.  

36  Yılmaz, Hamdi, Karayolları Trafik Kanununda Zararın Paylaştırılması, Ankara 1995, s.18. 

37  “İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin 

sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu 

tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat 

etmesi gerekir.” 

38  Eren, Hukuki Nitelik, s.160. 
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KTK’nın 85. maddesinin 4. fıkrasında39 ise, kazadan sonraki yardım faaliyetinden 

kaynaklı sorumluluk düzenlenmiş olup bu hükümde hakkaniyet ilkesine dayanmakta 

olan olağan bir sebep sorumluluğu hali öngörülmüş bulunmaktadır40. 

1. Tehlike Sorumluluğunun Özellikleri 

 Tehlike sorumluluğunda sorumlu, o işletmenin faaliyetinden fayda sağlayan 

kişiler olarak işleten ve işletme sahibidir. İşletme sahibi yanında, işleten de müteselsil 

sorumludur41. Buna karşılık, işletmede hizmet veya vekalet sözleşmeleri çerçevesinde 

çalışanlar tehlike sorumluluğu kapsamında sorumlu olmazlar42. 

 TBK 71. madde bakımından tehlike sorumluluğu dahilinde yasa koyucu tazmin 

edilmesi gerekli zarar türünü sınırlandırmamıştır. Zarar; maddi veya manevi, doğrudan 

veya dolaylı zarar olabilir veya mağdur maddi zararı yanı sıra yoksun kaldığı kazancı da 

talep edebilir43. Ancak, KTK açısından zarar söz konusu olabilmesi için, bir kimsenin 

ölmesi, yaralanması yahut bir şeyin zarara uğraması gerekmektedir44. 

 TBK m.71’de yer alan tehlike sorumluluğunun uygulanması bakımından aşağıda 

yer alan temel kavramların açıklanması gerekmektedir: 

                                                 
39  (Değişik: 17/10/1996-4199/28 md.) “İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre 

kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin 

maruz kaldığı zarardan da 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.” 

40  Eren, Hukuki Nitelik, s.163; Kılıçoğlu da burada tehlike sorumluluğu öngörmektedir. bkz.: Kılıçoğlu, 

Hukuki Sorumluluk, s. 34. 

41  Erdem, s.224. 

42  Oğuzman/Öz,s.196. 

43  Erdem, s.221. 

44  Eren, s.456, Ayrıca bkz. Erdem, s.221 dn.13. 
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a. Önemli Şekilde Tehlike Arz eden İşletme Kavramı 

 TBK m.71; tehlike sorumluluğu “işletme faaliyetleri” için kabul edilmiş olup, 

yasa “tehlike arz eden faaliyet”ten değil “tehlike arz eden işletme faaliyetinden” söz 

etmektedir45. Zira, faaliyet kavramı yerine işletme faaliyeti kavramının kullanılmış 

olması maddenin kapsamını daraltması bakımından öğretide eleştirilmektedir46. 

 6098 sayılı TBK m. 71, önemli biçimde tehlikeli olan işletmenin faaliyetinden 

bahsetmekle birlikte, kusursuz sorumluluğun uygulama alanını tespit edebilmek 

bakımından “önemli ölçüde tehlike arz eden işletme” kavramını da m. 72 f.II47’de 

tanımlama gereği duymuştur48. TBK m. 71/II bakımından tehlike sorumluluğunun 

doğması için zararın bu sorumluluğun bağlandığı tesis, faaliyet veya işletmeye özgü 

                                                 
45  Kılıçoğlu, Genel Hükümler, 360. 

46  Atamer, Yeşim, “Revize edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısına İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, 

Hukuki Persfektifler Dergisi, 2006, S. 6, s.8 vd. 

47 TBK m.71/II: “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 doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike 

arz eden bir işletme olduğu kabul edilir. 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.” 

48  Bir görüşe göre tehlike sorumluluğu açısından “işletme faaliyeti”nden bahsedilmiş olmasının amacı 

hükmün uygulama alanını sınırlandırmaktır. Bu sayede işletme faaliyeti niteliğinde olmayan bireysel 

faaliyetler ne kadar tehlikeli olursa olsunlar m. 71’e tabi olmayacaktır, Erdem, s.221.; Söz konusu 

fıkra, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike taşıyıp taşımadığının kesin olarak belirlemediği, bu hususu 

hâkimin takdirine bırakması nedeniyle hukuka olan güveni zedeleyeceği gerekçesiyle 

eleştirilmektedir, Nomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, İstanbul, Beta 

yayınevi, 2013, s.150. 
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olan karakteristik tehlikenin gerçekleşmesi neticesinde meydana gelmiş olması 

gerekir49. 

b. İşletme Faaliyetinden Bir Zarar Doğması 

Tehlike sorumluluğu bakımından düzenlenen TBK m. 71, Widmer/Wesner 

tarafından kaleme alınan İsviçre tasarısından alınmış ve alınırken bazı değişiklikler 

yapılmıştır. İsviçre tasarısında karakteristik riziko önemli bir unsur olduğu halde TBK 

m.71/II’de “ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa” denilerek 

karakteristik riziko kavramı açıklanmamıştır50. Ancak, tasarıdaki durum karşısında TBK 

71. maddenin kanunun özüne uygun olacak şekilde yorumlanması ve önemli biçimde 

tehlikeli işletmenin tüm faaliyetlerinin değil, ancak o işletmeye ilişkin karakteristik 

riskin gerçekleşmesinden doğan zararın tazmini hüküm dahilinde kabul edilmelidir51. 

II. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN 

SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

İşbu kanunun hukuki sorumluluk ile ilgili hükümleri 19 Aralık 1958 tarihli 

İsviçre Karayolları Trafik Yasası’nın (Karayolları Trafiği Hakkında Federal Kanun: BG 

über Den Strassenverkehr “SVG”) 58 vd. maddelerinden alınmış olup 52 eski 6085 sayılı 

                                                 
49  Tiftik, s.32 

50  Yücel, Özge, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara 

2014, s.82. 

51  Erdem, s.224.  

52  Kılıçoğlu, Ahmet, “2918 sayılı Yasaya göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu”, BATİDER, C.XII, 

S.2-3, Ankara 1984, s.3. 
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KTK’nın 50. maddesi, 232 sayılı yasa53 ile değiştirilmesinden önce araç işleticisinin 

sorumluluğunu “objektif özen yükümlülüğünün ihlaline dayanan kusursuz sorumluluk 

hali” olarak düzenlemişti54. Eski 6085 sayılı Yasa’nın 232 sayılı Yasa ile 

değiştirilmeden önceki 50. Maddesinde55, motorlu taşıt aracı kullananın sorumluluğu 

“adam çalıştıranın” ve “hayvan tutucusunun” sorumluluğuna paralel olarak 

düzenlenmişti56. Sözü geçen hükümdeki düzenlemede, motorlu aracı kullananın 

öncelikle göstermesi gereken tüm özeni gösterdiğini veya göstermiş olsa dahi zararın 

önlenmesinin mümkün olmadığını kanıtlaması gerekmekte idi.  

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 232 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik 

ile, araç kullanın sorumluluğu asgari sigorta sınırları içinde ise kusur karinesine 

dayanan sorumluluk, sigorta sınırları dışında genel bir kusur sorumluluğu olarak 

düzenlenmiştir57.  Ancak bu değişiklik 6085 sayılı Kanun’da öngörülen sorumluluk türü 

dahi yeterli değilken bir adım daha geri gidilerek kusur sorumluluğuna dönülmüş olması 

nedeni ile eleştirilmiştir ve çevri hatası olduğu şeklinde yorumlanmıştır58. 

Motorlu araç işletilmesinden doğan büyük tehlike ve buna bağlı olarak da büyük 

zararlar doğması nedeniyle araç işletenin sorumluluğu Kıta Avrupası’nda “Tehlike 

Sorumluluğu” biçiminde düzenlenmesi karşısında, bizim hukukumuzda da nihayet 2918 

                                                 
53  RG, 12.01.1961, 10705 

54  Tandoğan, Sorumluluk, s. 47 vd.  

55  “Motorlu nakil vasıtalarının veya karayollarında müteharrik makinelerin kullanılmasından doğan 

zararları bu vasıta veya makinelerini kullananlar, zararın vukua gelmemesi için hal ve maslahatın 

gerektirdiği bütün dikkat ve itinada bulunduklarını veya bu dikkat ve itina gösterilmiş olsa bile zararın 

önlenemeyeceğini ispat etmedikçe, tazmine mecburdurlar .” 

56  Tandoğan, s. 209. Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2012., 

s.364. 

57  Kılıçoğlu, Batider, s. 4. 

58  Ayrıntılı bilgi bilgi için bkz. Tandoğan, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi 

Mesuliyet), İstanbul 2010, Vedat Yayıncılık., Kılıçoğlu, Batider, s.4. 
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sayılı KTK 86. maddesi59 ile araç işletenin hukuki sorumluluğu tehlike sorumluluğu 

olarak öngörülmüştür. 2918 sayılı KTK’da yer alan sorumluluktan kurtulma şartları 

çalışmamızın ikinci bölümünde incelenecektir.  

Ancak hemen belirtmek gerekir ki 2918 sayılı Kanun’da, çalışmamızın 

devamında bahsedilecek olan kimi durumlarda tehlike sorumluluğunun tamamlayıcısı 

olarak olağan sebep sorumluluğu ile kusur sorumluluğu ilkelerine de yer verilmiştir. 

Nitekim KTK. 85'te; zararın taşıtın işletilmesinden kaynaklanması halinde tehlike 

sorumluluğu, işletme halinde olmayan taşıtın sebebiyet verdiği trafik kazasından60 

kaynaklanması halinde olağan sebep sorumluluğu veya duruma göre kusur 

sorumluluğu, kazadan sonraki yardım çalışmalarından61 kaynaklanması halinde ise 

olağan sebep sorumluluğu düzenlenmektedir62.  

                                                 
59  Madde 86. — “İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru 

bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kızanın bir mücbir sebepten veya 

zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan 

kurtulur. sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun 

bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir.” 

60  2918 sayılı KTK m.85/3. 

61  2918 sayılı KTK m.85/4. 

62  Eren, Fikret, “Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun 

Hukuki Niteliği ve Unsurları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 39, s.1,Ocak 

1987.s.169-160. 
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§ 2- KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN UYGULANMA ALANI 

I. YER BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI 

 2918 s. KTK’nın kapsamı ve yer itibariyle uygulanma alanı m. 2’de 

düzenlenmekte olup, yer itibariyle uygulama alanı ise 2. fıkrada; “Bu Kanun, 

karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 

a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, 

yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için 

faydalanılan yerler ile, b) 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, karayolu 

araçlarına ayrılan kısımlarında da, Bu Kanun hükümleri uygulanır.” diyerek Kanun’un 

öncelikli olarak karayollarında uygulanacağını düzenlemiş ve akabinde karayolları 

dışındaki uygulama alanları tahdidi olarak sayılmıştır.  

A. Sınırlı ya da Sınırsız Uygulama Alanı 

Bir görüşe göre, araç işletenin KTK’ya göre kusursuz şekilde sorumlu 

tutulmasında ölçü, taşıtın işletilme alanı değil, aracın işletilmesi olup bunun sonucunda 

karayolunda hareket etmesi gereken motorlu aracın başka bir yerde zarara yol açması 

halinde de işletenin KTK gereğince sorumlu tutulması gerektiği savunulmaktadır63. 

Kılıçoğlu; tehlike sorumluluğunda ölçütün aracın bulunduğu alan değil, işletilme 

halinde bulunması olduğunu öne sürerken, Tunga; ise motorlu araçtaki tehlike 

olasılığının yarattığı hızdan kaynaklandığından bahisle işletme alanı kavramını geniş 

                                                 
63  Kılıçoğlu, Batider, s.28.  
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tutmamak gerektiğini savunmaktadır64. Eren, motorlu araç işletenin sorumluluk alanının 

yer bakımından sınırlandırılması gerektiği görüşünde olup tarlada çalışırken 3. kişiye 

zarar verilmesi durumunda, tarlanın karayolu veya kanunda karayolu sayılan yerlerden 

bulunmaması sebebi ile sorumluluğun genel hükümlere göre tayin edilmesi gerektiğini 

savunmaktadır65. 

Kanaatimizce de, motorlu araçların yarattığı tehlike bakımından aracın trafik 

düzeni içerisinde yer alması hususunun önemli olduğu düşünülmektedir. 

B. Kanunun Uygulanacağı Yerler 

 Motorlu taşıt, kural olarak karayolu üzerinde işletilir66. Nitekim KTK m.2 ‘de 

“Bu Kanun, karayollarında uygulanır” denilmek suretiyle konuya açıklık getirmiştir. 

KTK 3. maddede “Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, 

köprüler ve alanlardır.” biçimde tanımlanır. Bu tanımdan yola çıkarak “karayolu” 

kavramının, “trafiğe tahsis edilmiş olma” ve “kamunun yararlanmasına açık olma” 

olmak üzere iki unsurdan oluştuğu söylenebilir67. Karayolunun bittiği yer ise, üzerinde 

kamulaştırma yapılmış, kamuya bırakılmış ve/veya tahsis edilmiş karayolunun özel 

mülk sınırına geldiği yer olacaktır68.  

                                                 
64  Tunga, Enis: KTK 50. Maddesine Göre Araç Sahibinin (İşletenin) Sorumluluğunun Olumlu Şartları, 

Yasa Hukuk Dergisi, 1980, s.964. 

65  Eren, Genel Hükümler, s. 674. 

66  Karacan Çetin,s.27. 

67  Gökcan/Kaymaz, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat- Sigorta Rücu 

Davaları Trafik Suç ve Kabahatleri, 7. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, s.67. 

68  Aşçıoğlu, s.58; KTY m. 3’te karayolu sınır çizgisinin “Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya 

terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden 

sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya 
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 KTK’nın 2. maddesi, kanunun yer bakımından uygulama alanını yalnızca 

karayolu ile sınırlamamış, tersine kural bulunmuyorsa “a) Karayolu dışındaki 

alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan 

yerler ile, b) 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, karayolu 

araçlarına ayrılan kısımlarında” da kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Karayolunun dışında kalan yerlerden sadece trafik akışı için kullanılan alanlardan 

olması gerekli olmayıp kamuya açık olmaları kafidir69. Ne var ki, özel mülkiyete tabi 

alanlar ile KTK m.2/a’da sayılan kamuya açık alanların dışında kalan alanların70 KTK 

kapsamında olabilmesi için bu alanlardan araç trafiği için faydalanılması gerekmektedir. 

Özel mülkiyete tabi olsa dahi, fiili olarak motorlu taşıt trafiğine tabi olarak kullanılan 

yerler de karayolu sayılır71. Taşıt trafiği ile amaçlanan ise motorlu araçların karayolu 

üzerinde hareket etmesidir72. Buna göre, motorlu araç işlenin sorumluluğu yer 

bakımından sınırsız olmayıp kanunda belirtilen sınırlar dahilinde karayolları ve KTK 

m.2’de sayılan alanlar olmak üzere sınırlandırılmıştır.  

                                                                                                                                               
yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.” şeklinde daha geniş 

tanımlandığını ve buna göre yorumlanması gerektiğini savunmaktadır. 

69  Aşçıoğlu, s.59. 

70  “park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu 

taşıt trafiği için faydalanılan yerler” 

71  Gökcan/Kaymaz, s. 69. 

72  Aşçıoğlu, s. 59 dn. 130. 



 

 

18 

II. MOTORLU ARAÇ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 

 KTK 85. maddesine göre “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne 

veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın 

bir teşebbüsün unvanı 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.”  

 Hükme göre, araç işleticisinin sorumluluğunun bulunabilmesi için ilk olarak 

motorlu bir taşıtın bulunması ve bu taşıtın işletilmesinden kaynaklı bir zarar meydana 

gelmesi gerekmektedir73. 

A. Motorlu Araç Kavramı 

 KTK’nın tanımların yer aldığı 3. Maddesinde “motorlu taşıt” kavramı 

“Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardan makine gücü ile 

yürütülenler” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir aracın işletilmesinden dolayı 

KTK’daki hükümlerin uygulanabilmesi için aracın motor gücüyle yürütülmesi ve 

KTK’nın yer bakımından uygulama alanı içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. KTK 

kapsamına girip girmediğine tereddüt edilen durumlar söz konusu olduğunda ise, takdir 

yetkisi hakimindir74.  

                                                 
73  Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.381. 

74  Yılmaz,Hamdi, Hukuki Sorumluluk, 34. 
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1. Yürütülme 

Yürütülemeyen, bir yere bağlı olarak çalışan araçlar KTK kapsamında 

sayılmamıştır75. Motorlu araçların hareket edebilme olanağına sahip olmaları nedeni ile 

toprağa bağlı veya yalnızca belli bir sabit yer üzerinde hareket eden vinç, asansör gibi 

araçlar motorlu araç değildir76. 

KTK m. 102’ye77 göre motorlu taşıt tarafından çekilen römork veya başka bir 

taşıtın çektiği motorlu taşıtın neden olduğu kazalarda çeken taşıtın işleticisi sorumludur. 

Zarar römorkun traktöre bağlandığı veya çözüldüğü anda meydana gelse de aynı kural 

geçerli olacaktır78. Çekilen araçla ilgili sorumluluk genel hükümlere tabidir79. 

2. Motor Gücüyle Yürütülme 

Motorlu taşıt, motor gücü ile kendi kendine çalışabilen araçlardır80. Otomobil, 

kamyon, kamyonet, kaptıkaçtı, triportör, motorsiklet, otobüs, minibüs bu tanıma 

girmesine karşın; bisikler, el arabaları, sakatlara mahsus arabalar, insan gücüyle veya 

atlı gücüyle hareket ettirilen taşıtlar KTK kapsamına girmemektedir81. 

                                                 
75  Gürsoy,Sorumluluğun Ana Hatları, s.12. 

76  Karahasan, Mustafa Reşit, Sorumluluk Hukuku, İkinci Kitap, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı 

Sorumluluk, Beta Yayınevi, 6. Bası, Ankara 2003, s.934. 

77  Motorlu araç römorkları: 

Madde 102 – Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, 

çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. 

Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir” 

78  Aşçıoğlu, s.61as 

79  Eren, Genel Hükümler, s.692. 

80 Kılıçoğlu, Batider, s.20.  

81 Tandoğan, Akid Dışı Sorumluluk, s.239. 
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 Nitekim, KTK m. 103 “Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin 

hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabidir.” hükmünü amirdir.  

3. Karayolunda Kullanma 

 İsviçre SVG m.7’de “raylardan bağımsız hareket edebilme unsuru”na yer 

verilmiş olup bizim KTK’da böyle bir unsur aranmamakla ve hukumuzda ray üzerinde 

hareket eden taşıtlara ilişkin ayrı bir hukuki düzenleme bulunmamakla82 birlikte bir 

aracın karayoluna bağlı motorlu araçlardan sayılabilmesi için “yapısı gereği belli bir 

raya bağlı bir araç” olmaması gerektiği öğretide savunulmaktadır83.  Ancak, Yargıtay84 

hemzemin geçitte bir tır ile bir trenin çarpıştığı bir olayda “Trenlerin motorlu araç 

olması karşısında DDY.'nin işleten olduğu, hemzemin geçitlerde karayolları trafiğine 

karıştığı anda üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı KTK.na göre sorumlu 

tutulması gerekir. Hemzemin geçit dışında DDY.nın BY.nın 55. maddesi gereğince 

adam çalıştıranın sorumluluğu kurallarına göre kusursuz sorumluluk esasları 

çerçevesinde sorumludur.” diyerek trenin hemzemin geçitte karayolu trafiğine dahil 

olduğu zamanda kaynaklandığı zarardan KTK hükümleri uyarınca sorumlunun 

bulunduğunu hüküm altına almıştır85. 

                                                 
82 6085 S.lı KTK döneminde tren, tramvay vb. demir ray üzerinde yol alan motorlu araçların sebep 

oldukları zararların da KTK kapsamına alınması gerektiği görüşünde bkz. Gürsoy, Kemal Tahir, 

“Karayolu Trafik Kanunu Tasarısına Göre Motorlu Taşıtların Sebep Olduğu Zararlardan Doğan 

Hukuki Sorumluluk”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü V. Ticaret ve Banka Hukuku 

Haftası 25-28 Nisan 1973 Bildiriler- Tartışmalar, Ankara 1975, s. 175. 

83 Kılıçoğlu, Batider, s.21. 

84 Y. 19. HD, 17.05.1993, E. 1993/3224, K. 1993/3814, YKD C. 20, S. 1, Ocak 1994, 102 (kazancı içtihat 

bilgi bankası) 

85 Karacan Çetin, s.157. 
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 Hukukumuzda tartışmalı olan tramvaylar ise KTK m. 3’de, “Genellikle yerleşim 

birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde 

hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bir görüşe göre, tanımda “tekerlekleri ray üzerinde hareket eden” şeklinde ifadenin yer 

alması nedeni ile sadece ray üzerinde hareketli tramvayların motorlu araç sayılmasının 

mümkün olmadığı ve yasada istinai olarak düzenlenen tehlike sorumluluğunun kıyas 

yoluyla genişletilemeyeceği savunulmaktadır86. Ancak öğretide, ray üzerinde hareket 

etse de karayolu üzerinde hareket ediyorsa KTK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

çoğunlukla savunulmaktadır87. Kanaatimizce de, rayların karayolu üzerinde hareket 

etmesi ve işletilmesinin karayolundaki diğer motorlu araçlar kadar tehlike arz etmesi 

nedeni ile KTK kapsamında sorumlu tutulmaları yerindedir.  

 Ayrıca hem hava hem suda hem de karada hareket etme yeteneğine sahip 

araçların ise karada hareket ettikleri sırada Karayolları Trafik Kanununa tabi olması 

gerektiği kabul edilmektedir88. 

III. KANUNUN ZARAR BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI 

 KTK bakımından, motorlu araç işleticisinin sorumluluğuna gidilebilmesinin 

öncelikli koşulu zarar olmakla birlikte, zararın çeşidi KTK m. 85/I hükmünde “Bir 

motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin 

                                                 
86 Kılıçoğlu, Batider, s. 22; Havutçu, Ayşe, Gökyayla, Emre, Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Ankara 1999, Seçkin Yayınevi, s. 23, 

87 Oğuzman/Öz, s.201; Tandoğan, Sorumluluk, s. 239; Karahasan, s.934.; Adal, Erhan, Trafik 

Kazalarında Akit - Dışı Hukuki Sorumluluk, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1963, s.41. 

88 NOMER, Haluk N., “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki 

Sorumluluğu", İstanbul Barosu Dergisi, 1992, c.66, s. 1-2-3. (Motorlu Araç).s.43.; Oğuzman/Öz, 

s.202. 
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zarara uğramasına sebep olursa” denilmek sureti ile tüm zararları kapsama almamış; 

ancak bir kimsenin ölmüş, yaralanmış veya bir malın zarara uğramış olması hallerini 

Kanun kapsamına dahil etmiştir89.  KTK’nın diğer maddeleri incelendiğinde bu madde 

kapsamının aracın işletilmesi nedeni ile doğan tüm zararlar olmadığı anlaşılmaktadır90. 

A. Genel Kurallara Göre Sorumluluk  

 Zarar, doktrinde “bir kimsenin malvarlığında rızası dışında meydana gelen 

azalma” olarak tanımlanmakta olup; mal varlığının zarara sebep olan eylem 

gerçekleşmeseydi teşkil edeceği vaziyet arasındaki fark zararı oluşturmaktadır91. Ancak, 

TBK m. 49 zarardan söz etmekle birlikte zararın tanımı doktrin ve yargıya 

bırakılmıştır92. Aşağıda, KTK kapsamında olmayan ancak aracın işletilmesinden 

kaynaklanan zarar türleri ele alınacaktır. 

                                                 
89 Oğuzman/Öz, s.204. 

90 Kılıçğlu, Genel Hükümler, s.388. 

91 Oğuzman/Öz, s.39. 

92 Eren, Genel Hükümler, s.520. ; Kanunda zarar kavramı tanımlanmamıştır. Bu durum öğretide zararın 

hangi kriterler çerçevesinde tespit edilmesi gerektiği hususunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Genel kabul gören görüşe göre zarar, malvarlığının, zarar verici fiil olmasaydı 

bulunacağı durum ile fiil sonucu meydana gelen durum arasındaki fark olarak kabul edilmektedir 

(Fark teorisi). Ancak bu teorinin zaman içerisinde yetersiz kalması; Tabii zarar teorisi (manevi 

zararları da zarar kavramı içine almıştır) ve Normatif zarar teorisi (dolaylı zarar ve yansıma zararlarını 

da zarar kavramı içine almıştır) vb. başka teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Teorilerin 

açıklaması ve karşılaştırması için bkz. Çakırca, Seda İrem, Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma 

Zararı: Bir Kazanç Kaybı Zararı Türü, İstanbul, Vedat Yayınevi, 2012, 14 vd. 
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1. Kişiye ve Şeye İlişkin Olmayan Zararlar 

 İnsanın hayatı, ruh ve vücut bütünlüğüne ilişkin zararlar kişiye ilişkin zarar; 

maddi malların ihlalinden kaynaklı zararlar ise şeye ilişkin zarar olarak tanımlanmakta 

93olup şeye ilişkin zararlar açısından, araçta taşınan eşyaların uğradığı zararlardan 

kusursuz sorumluluk sadece zarar görenle birlikte taşınan bagaj ve buna benzer eşyalar 

ile sınırlandırılmıştır94. Örneğin, yol kenarında oturanlara motorlu taşıtların sarsıntı, 

gürültü veya havayı kirletmek sureti ile verdikleri zararlar TBK kapsamında 

değerlendirilmeyecektir95. 

2. Araçta Taşınan Eşyaya Gelen Zararlar 

 KTK m. 87/II’de “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 tabidir.” 

denilmek sureti ile yolcu beraberinde taşınan eşyalar dışında kalan eşyalardan doğan 

sorumluluk kusur sorumluluğuna tabi tutulmuştur96. 

 Zarar görenle birlikte taşınan bagaj ve diğer eşyalara verilen zararların KTK 

kapsamında olması için işletenin sorumluluğuna ilişkin diğer koşulların da 

gerçekleşmesi gerektiği unutulmamalıdır. Zarar başka bir nedenden kaynaklanıyorsa, 

örneğin, iyi yerleştirilmeyen bir çantanın düşmesi halinde genel kurallar uygulanır97.  

                                                 
93  Eren, Genel Hükümler, s.528. 

94  Karacan, Çetin,s. 208. 

95  Tandoğan, Akit Dışı Sorumluluk, s.236 dn.88. 

96  Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.389. 

97 Karacan Çetin, s.209 
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 Ancak bu madde dar yorumlanmalı, kişinin üzerinde taşıdığı takıları bakımından 

sorumluluk bu madde kapsamına girmemelidir98. 

3. İşletici - Araç Maliki İlişkisinde Aracın Uğradığı Zarar 

Bu zararlardan kaynaklı sorumluluk KTK 87/I’de düzenlenmekte olup hükümde 

açıkça “motorlu aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan 

dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabidir” denilmektedir. Buradaki sorumluluk, genel 

kurallara bağlıdır çünkü KTK araca gelen zararları değil aracın neden olduğu zararları 

düzenlemektedir99.  KTK m.87’nin lafzına göre yorum yapılırsa aracın uğradığı zararlar 

bakımından sadece işletici-araç maliki ilişkisinde taşıta gelen zararlar, KTK kapsamı 

dışında kalacak; buna karşılık malik olmayan (aracı uzun süreyle kiralayan kişi) kişiyle 

araç işleticisi arasındaki ilişkide araca gelen zararlar kanunun uygulama alanında kabul 

edilecektir100. 

4. Manevi Zararlar 

 KTK m. 90101’da manevi tazminat konularında zorunlu mali mesuliyet sigortası 

teminat kapsamının dışındaki kısmı için Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin 

                                                 
98 Aşçıoğlu, s.55. 

99 Eren, s.674; Gürsoy, Sorumluluğun Ana Hatları, s.41 

100 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.389. 

101 Maddi ve manevi tazminat: 

Madde 90 – (Değişik:14/4/2016-6704/3 md.) Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki 

tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve 

esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel 

şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 

haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 
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uygulanacağı açıkça düzenlenmiş olup bu husus 6704 sayılı Kanun102 ile getirilmiştir. 

Maddenin 26 Nisan 2016 tarihinden önceki halinde, “her nevi manevi zararlar” 

hakkında genel hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 RG, 26.04.2016, s.29695. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE 

SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU 

§3- KARA YOLLARI TRAFİK KANUNU BAKIMINDAN SORUMLU KİŞİ 

I. İŞLETEN KAVRAMI  

 KTK m. 85 hükmünde bir aracın işletilmesi sebebi ile birisinin ölümü veya 

yaralanması söz konusu olursa “motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün 

sahibi”nin bu zarardan sorumlu olacağı açıkça düzenlenmiştir. KTK, aracın işletilmesi 

sebebi ile doğan zararlardan işleteni sorumlu tutmuş olduğu için işletenin kim olduğunu 

tespit edebilmek gerekir103. 

 Mülga 6085 sayılı Kanun, 232 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki halinde, 

işleten kavramına yer verilmemiş “vasıtayı veya müteharrik makinayı kullanan” ifadesi 

kullanılmıştı104. Ancak kullanan tabiri ile anlaşılması gereken husus konusunda aracı 

fiilen kullananın, trafik sicilinde kayıtlı malikin veya malikin rızası ile aracın sevk 

edilmesi halinde her ikisinin de sorumlu olduğunu savunanlar mevcuttu105. Daha sonra, 

6085 sayılı Yasa’nın 50. Maddesini değiştiren 232 sayılı Yasa’da ise, “kullanan” ifadesi 

yerine “araç sahibi” ifadesi getirilmiştir. Ancak, uygulamada işletenin araç malikinden 

başka kimseler çıkması üzerine yargı kararları ile aracın kullanılmasından fayda 

sağlayan kişilerin işleten sayılması gerektiği kabul edilmişti106. Nihayet, 2918 sayılı 

                                                 
103 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.366. 

104 Kılıçoğlu, Batider, s.5 

105 Tandoğan, Akit Dışı Mesuliyet,s. 277. 

106 Tandoğan, Sorumluluk, s.226. 
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KTK’da “işleten” kavramına yer verilmiş, 4199 sayılı yasayla da sorumlu olan kişilere 

işleten ve “işletenin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi” kavramı eklenmiştir.  

 İşletenin tespitinde “maddi ölçü” ve “şekli ölçü” olmak üzere iki kavram esas 

alınmaktadır. Aracın hakimiyetinde olduğu, araçtan faydalanan, araca ilişkin masrafları 

yapan maddi ölçüye göre işleten sayılırken, şekli ölçüye göre de belgelerde o aracın 

sahibi olduğu anlaşılan kişidir107Aracın maliki, aracın sebep olduğu zarar durumunda 

aracı kendisi sevk ve idare etmekte ise ondan yararlanıyor ve giderlerine katlanıyorsa bu 

kişi tereddütsüz işleten sayılacaktır108. Ancak bazı durumlarda, araç sahibi aracı 

zilyedinde bulundurmadığı gibi araçtan yararlanabilecek durumda da olmamaktadır. Bu 

nedenle, aracı işleten kişiler gerçek işleten ve farazi işleten kişiler olarak iki grupta 

incelenecektir. 

II. KARİNE OLARAK İŞLETEN SAYILANLAR 

 İşleten kavramı, KTK m.3’de109 tanımlanmış olup, bu tanımdan da anlaşılacağı 

üzere öncelikle araç sahibi, buna ek olarak araç sahibi dışında olup işleten sayılanlar 

bulunmaktadır110. Bu nedenle, işleten kavramı açıklanırken öncelikle araç sahibi 

kavramından başlanacaktır.  

                                                 
107 Altunkaya, Mehmet, “Araç İşletenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü” Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, 1999, s.179. 

108 Akipek,s.528. 

109 İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen 

veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni 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. 

110 Akipek,s.529. 
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A. Araç Sahibi 

KTK m.3’teki tanımda işleten olarak kabul edilmesi gereken kişi evvela aracın 

malikidir. Araç sahibi, şahsına yetkili idare tarafından tescil, sahiplik veya satış belgesi 

düzenlenen kişi olmaktadır111. KTK 20. maddesinin 5942 sayılı kanunla değişik “d” 

fıkrasında, “tescil edilmiş araçların her çeşit satışlarının araç sahibi adına düzenlenmiş 

tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağı” 

düzenlenmiştir. Ancak, kayıtlı araç sahibi olan kişi aracının noter satışını yapmasa dahi, 

adi satışla aracı fiilen ve ekonomik olarak hakimiyeti altına almışsa112 aracın işleticisi 

sayılacaktır113. Yargıtay, zarar görenlerin hakkını korumak bakımından bu hususun her 

türlü delil ile ispatlanabileceği görüşündedir114. 

B. Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Almış Kişi 

 Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışlar, 4721 s. TMK 764. maddesinde115 

düzenlenmiş olup bu hüküm gereğince ancak resmi şekilde ve devralanın yerleşim yeri 

noterliğinde özel sicile kaydedilmesi şartı sağlamak koşuluyla geçerli olacaktır. Buradan 

önemli olan husus, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi geçersiz olsa dahi 

aracın işleteni olduğu kanıtlanan alıcı, gerçekleşen zarardan sorumlu olmasıdır116. 

                                                 
111 Oğuzman/Öz, 206. 

112 Aracın vergilerinin ödenmesi, sigortasının ödenmesi gibi durumlar. 

113 Korkusuz,s.166.; Karahasan, s.950. 

114 Aşçıoğlu, 47. 

115  “Madde 764- Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, ancak resmî şekilde 

yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli 

olur.” 

116 Karahasan, s.958. 
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Yargıtay tarafından, bu satışlarda herhangi bir şekilde şekil noksanlığı bulunması 

halinde satışın niteliği taksitle satış olarak kabul edilip yine alıcı sorumlu 

tutulmaktadır117. 

C. Aracı Uzun Süreliğine Kiralayan 

 KTK m.3 kapsamında, aracı uzun süreliğine  kiralayan kişi de işleten sayılmıştır. 

Kira sözleşmeleri gündeme geldiğinde, kira sözleşmelerinin bir sicile kayıtlı olmaması 

ve yasada uzun süreli kiralama kavramına ilişkin belirli bir süre öngörülmemiş 

olmasıdır. Bu hususun, araçla kiracı arasındaki ilişkinin gerek ekonomik gerek 

egemenlik bakımından işleten sıfatı oluşturacak yoğunluğa erişmiş olması takdirde uzun 

süreli kira ilişkisi olduğu kabul edilmelidir118. Kılıçoğlu ise, TBK m.330119’da ihbar 

süresinin 3 gün olmasından hareketle 3 gün veya daha uzun süreli kira ilişkisinin uzun 

süreli olduğu yorumunu yapmaktadır120. Ancak Yargıtay, aksi görüştedir121. 

Kanaatimizce de, normun koruma amacı teorisi bakımından araç üzerindeki hakimiyet 

her anlamda işleten sıfatını oluşturacak yoğunlukta olmadığında aracın maliki kiraya 

veren de işleten sıfatı ile sorumlu tutulmalıdır.  

                                                 
117 Aşçıoğlu,s.15. 

118 Aşçıoğlu,s.17. 

119 Taşınır kiralarında 

MADDE 330- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak 

fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. 

120 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.370. 

121 14. H.D., 16.6.1988, 1950/6115 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
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 Ayrıca, Yargıtay, aracı finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiralayan 

kişiye işleten olarak sorumlu tutmuştur122. 

D. Kullanım Ödüncü ile Alan /Ariyet Alan 

Ariyet alan bakımından bu ilişkinin kira ilişkisinden farkı, ariyet olarak alınması 

durumunda ücret ödenmemesidir, kullanım ödüncü karşılıksızdır123. Ödünç/Ariyet alan 

kişi, aracın bakımından ve güvenliğinden sorumluysa ödüncün uzun süreliğine olduğu 

kabul edilir ve uzun süreli kirayla ilgili açıklamalar burada da geçerlidir.  

E. Aracı Rehin Alan 

 Rehin alanın kural olarak motorlu aracı kullanma yetkisi bulunmamaktadır124. 

Bir motorlu aracın TMK m. 939 kapsamında, teslim şartlı taşınır rehni olarak devri 

mümkündür125. Rehin verilen araç kural olarak kullanılamaz ancak kullanılırsa rehin 

alan doğan zarardan sorumludur. Ancak rehin alan, işletenin başkası olduğunu o kişinin 

bakım ve gözetim giderlerini üstlendiğini, araçtan yararlandığını kanıtlayarak 

sorumluluktan kurtulabilir126. 

                                                 
122 14. H.D., 2.6.1992, 3276/7309 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

123 Akipek,s.532. 

124 Karahasan,s.963. 

125 Teslime bağlı motorlu araç rehninde, sicilde malik görünen kişi aleyhine açılan davada aracı rehin 

verdiğini ispatladığı takdirde davanın rehin alana yöneltilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz, 

Hamdi, Sorumluluk, s.60 vd. 

126 Karacan Çetin,s.71. 
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F. Diğer Kişiler 

 KTK ve KTY’de işleten tanımı yapılırken araç sahibi dışında işleten sıfatını haiz 

olanlar tahdidi olarak sayılmamış “gibi hallerde” sözcüğünün kullanılmasından dolayı 

koşulları varsa diğer kişilerin de işleten sayılması olanağını geçerli kılmıştır 127. Buna 

göre, sözleşmeden veya yasadan kaynaklı intifa hakkını elinde bulunduran kimse işleten 

sayılacaktır128. 

III. İŞLETEN GİBİ SORUMLU OLANLAR: FARAZİ İŞLETENLER 

 KTK’da motorlu aracın gerçek işleticisi dışında kalan birtakım kişiler de işleten 

sıfatı taşımamalarına rağmen işletici gibi sorumlu oldukları kabul edilmiştir129. Bahsi 

geçen kişiler, işletici tanımının yapıldığı m.3’te yer almamakla birlikte, Karayolları 

Trafik Kanunu’nda düzenlenen özel hükümlerle “işleten niteliği ve tehlike ilkesi” 

uyarınca zarardan sorumlu tutulmuştur130. Bu nedenle, bu kişiler gerçek işleten 

olmamakla birlikte “farazi işleten” adıyla anılmakta ve “motorlu araçla ilgili mesleği 

yürütenler”, “yarış düzenleyicileri”, “motorlu aracı çalan veya gasp eden kişiler” bu 

grubu oluşturmaktadır. Bir göre KTK m. 106 uyarınca, sahip oldukları motorlu 

taşıtlardan kaynaklanan zararlardan dolayı devlet ve diğer kamu tüzel kişileri de işleten 

gibi sorumlu kabul edilmeleri karşısında farazi işleten olarak kabul edilmeler gerektiği 

                                                 
127 Karahasan,s.964. 

128 Kılıçoğlu, Batider,s.11 ; Tandoğan,Sorumluluk,s.964. 

129 Eren, Hukuki Nitelik,s.181 vd. 

130 Karahasan,s.966. 
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savunulmaktadır131. Ancak genel öğretide devlet ve diğer kamu tüzel kişileri farazi 

işleten kabul edilmediğinden aşağıda incelenmeyecektir. 

A. Motorlu Araçlarla İlgili Bir Mesleği Yürütenler 

 KTK m. 104’de132, “motorlu araçla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs 

sahipleri” de işleten gibi sorumlu tutulmuştur. Bu hüküm ile, araçtan ekonomik yönden 

fayda sağlayan kişi gerçek işleten olmasına karşın motorlu taşıtla alakalı mesleki 

uğraşta bulunan kişi, araç üzerinde fiili hakimiyete sebep olması nedeni ile sorumlu 

tutulmaktadır133. 

 Mülga 6085 sayılı Kanun zamanında böyle bir hüküm yoktu ve motorlu aracın 

sahibi aracını park yeri, tamirci, galeri gibi bakım ve gözetimini sağlayamadığı yerlerde 

de verdiği zararlardan sorumlu tutulmaktaydı134. Ancak, Yargıtay’ın mülga kanun 

zamanında da, aracın tamirhaneye bırakılması halinde yardımcıları tarafından 

kullanılmasından doğan zarardan araç sahibinin sorumlu olmayacağını hükmettiği 

                                                 
131 Ateş, Hüseyin, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Farazi İşleten Kavramı”, Legal 

Hukuk Dergisi, Haziran 2011, s. 2350 

132 Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar: 

 Madde 104 – 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. Aracın 

işleteni ve araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu 

değildir. 

133 Karahasan, s.966. 

134 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.374. 
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kararları bulunmaktadır135. Nitekim günümüzde, motorlu araçla ilgili faaliyet yürüten 

girişim sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması halinde gerçek işletenin 

sorumluluğunun girişim sahibi ile birlikte dahi sorumlu tutulamayacağı kabul edilmekte 

ve uygulanmaktadır136. 

1. İlgili Alanda Çalışma 

Girişimcinin KTK m.104 kapsamında sorumlu kabul edilebilmesi için ilgili 

çalışma alanının motorlu taşıtla alakalı olması gerekmektedir. Ancak Kanun, ilgili 

alanları tahdidi olarak saymamıştır. Oto tamirhaneleri, garajlar, oto alım satım galerileri 

bu gruba girerler137.  

Buradaki önemli ayırım bir “girişim” olmasıdır. Yani; emek sermaye yönetim 

üçlüsünün bulunmasıdır. Dolayısıyla girişim sayılmayacak örneğin yol kenarındaki 

yeterince örgütlenmemiş kulübede çalışan bir lastik değiştiricisine bırakılan aracın 

neden olduğu zarardan aracın sahibi sorumlu olacaktır138. 

Burada park yerlerinin m. 104 kapsamında girişim olarak kabul edilmesi 

hatalıdır. Zira kanundaki tanımdan yola çıkarak buraların çalışma alanı olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir139. 

                                                 
135 Tandoğan, Sorumluluk, s.229 dn.70. Ayrıca, Tandoğan, araçta devamlı çıkarı olan gerçek işletenin bu 

durumda dahi işleten sıfatını sürdürmesi gerektiğini savunmaktadır, ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.e.,s.229 

vd. 

136 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.374. 

137 Aşçıoğlu,s.27. 

138 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s.69. 

139 Aşçıoğlu,s..28. 
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2. Aracın Belirli Amaçlarla Bırakılması ve Eylemli Egemenlik 

Buradaki önemli hususlardan bir tanesi aracın mesleki faaliyet çerçevesinde 

bırakılması ve girişim sahibinin araç üzerinde zilyetliğinin bulunmasıdır140. 

Girişim sahibinin sorumluluğu araç üzerinde egemenliğin kendine ya da 

yardımcılarına geçtiği anda başlar. Buradaki eylemli egemenlik kuşkuya yer 

vermeyecek şekilde var olmalıdır141. Kısa süreli bakım onarımlarda veya deneme 

sürüşlerinde sorumluluğun gerçek işletene ait olduğu kabul edilmektedir142. 

B. Yarış Düzenleyenler 

 KTK m. 105 kapsamında, yarış düzenleyenler de “farazi işleten” olarak sorumlu 

tutulmuştur. Hükme göre yarış düzenleyicisi, yarışa katılan motorlu araçların sebep 

olduğu zararlardan aracın işleticisi gibi sorumlu olur. Ancak buradaki sorumluluk 3. 

Kişilerle sınırlı tutulmuştur. Motorlu aracın sürücüsü olan yarış pilotları ve bu araçlarda 

bulunanlar yönünden sorumluluk genel hükümlere tabi olur143. Ayrıca, motorlu aracın 

işletilmesi dışında tribün çökmesi, toprak kayması gibi hallerde meydana gelen zararlar 

açısından yarış düzenleyicisinin sorumluluğu genel hükümlere tabidir144. 

                                                 
140 Karacan Çelik,s.89 

141 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.382. 

142 “Davacıya ait aracın oğlu tarafından akücüye bırakıldığı ve aynı gün tamir işlemi yapıldıktan sonra 

ve davacının oğlu da oradayken tamircinin çırağı tarafından kontrol ve deneme için trafiğe çıkarıldığı 

ve kazanın bu sırada gerçekleştiği yolunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Olayın bu gerçekleşme 

biçimi karşısında araç üzerindeki eylemli hâkimiyetin farazi işletene geçtiğinin kabulü mümkün 

değildir” (Y 4. HD, 09.02.1989, E. 1988/7742, K. 1989/1055, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

143 Aşçıoğlu,s.33. 

144 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk,s.72. 
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 KTK m.105’te, 104 ve 107’nin aksine yarış düzenleyicisinin farazi işleten olarak 

sorumlu olduğu durumlarda gerçek işletenin birlikte sorumlu tutulmayacağına ilişkin 

düzenleme yoktur. Bu nedenle, yarış durumunda gerçek işleten ve farazi işletenin 

birlikte sorumlu olacağı söylenebilecektir145. 

105. maddenin devamında; “yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve 

yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını 

karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları” zorunlu tutulmuştur. İşbu 

sigorta zorunludur ve aracı kullanan, yardımcıları ve düzenleyicilerin sorumluluğunu 

kapsar. Sigorta yoksa, bedeni zararlar yönüyle Güvence Hesabına başvurulabilir146. 

C. Aracı Çalan yahut Zorla Alan Kişiler 

1. Genel Olarak 

Bu kişilerin sorumluluğu ise KTK m. 107’de düzenlenmiştir. Hükme göre; Buna 

göre “Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın 

çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği takdirde 

öğrenebilecek durumda olan aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen 

sorumludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin, 

aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat ederse, sorumlu 

tutulamaz. İşleten, sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rücu edebilir (f. I). 

Aracın çalındığını veya gasbedildiğini bilerek binen yolculara karşı sorumluluk, genel 

hükümlere tabidir (f. II).” 

                                                 
145 Aşçıoğlu,s.33. 

146 Karacan Çelik,s.93.; Tepedelen, Zekeriya, Zorunlu Sigortalarda Güvence Hesabı, 1. Baskı, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2017, s.74. 
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 Mülga 6085 sayılı yasada zamanında aracın çalınması veya gasp edilmesinden 

dolayı sorumluluk düzenlenmemiş olup “izinsiz yararlanma” olarak adlandırılan bu 

durum “bir motorlu taşıtın, çalınarak veya gasbedilerek ya da başka bir biçimde ele 

geçirilmek suretiyle işletenin bilgi ve rızası dışında kullanılması” olarak 

tanımlanmaktaydı147. 

 Bu dönemde araçtan izinsiz yararlanan bakımından kusur sorumluluğuna ilişkin 

genel hükümler uygulanmakta olup, aracın gözetiminde gerekli özeni göstermeyen 

işleten de izinsiz yararlanmanın sebep olduğu zararlardan sorumlu tutulmakta idi. Bu 

durumda, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunmadığını ispat eden sorumluluktan 

kurtulmakta ve izinsiz yararlanan kişi genel hükümlere göre sorumlu olmaktaydı148. 

Nihayet, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu taşıtın çalınarak veya gasp 

edilerek ele geçirilmesi durumu kanuni düzenleme halini almıştır.  

 Oğuzman/Öz; aracı çalan ya da gasp eden kişileri araç üzerinde fiili hakimiyete 

sahip kişiler olarak değerlendirmektedir149. Nitekim, ceza hukukundan farklı olarak 

çalma ve gasp etme fiilinin varlığı yeterli sayılmakta, kasıt unsuru aranmaktadır150. 

                                                 
147 Özsunay, Ergun “Çalınan Ya da «İşleten»in İzni Dışında Yararlanılan Motorlu Taşıtların Neden 

Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk ve Buna İlişkin Gelişmeler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni 

Gelişmeler IV. Sempozyumu Ankara, 7-8/ Mart/1980, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1982, 

s.12. O dönemde izinsiz yararlanma cezai açıdan basit hırsızlığın bir türü olan kullanma hırsızlığı 

olarak nitelendirilmişti, bkz. Özsunay, Gelişmeler, 34; Özsunay, Ergun, “Çalınan veya İşletenin (Araç 

Sahibi) İzni Dışında Kullanılan Motorlu Taşıt Araçlarının Sebep Oldukları Zararlardan Doğan Hukuki 

Sorumluluk”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü V. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası 25-

28 Nisan 1973 Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1975, 110. Aracın çalınması ve gasbı halinde 

sorumluluğa ilişkin olarak o dönemdeki kanun boşluğu, mukayeseli hukuktaki durum ve öğretideki 

çözüm önerileri için bkz. Özsunay, Bildiriler, 99 vd. 

148 Özsunay, Bildiriler,s.117. 

149 Oğuzman/ Öz, s.204. 

150 Karacan Çelik,s.100. 
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Ayrıca, çalan ya da gasp eden kişinin motorlu araca malik olma isteğinde olması da 

gerekli değildir, yalnızca aracı kullanma amacı ile ele geçirmesi yeterlidir151. 

2. Aracın Çalınmasının ya da Zorla Alınmasının Sonuçları 

232 sayılı Kanun ile değişik 2918 sayılı KTK, bazı durumlarda gerçek işleteni de 

sorumlu tutmakta olup sorumlu kişilerin sorumlulukları çalınmış veya gasp edilmiş 

olduklarını bilip bilmemelerine göre değişmekte olduğundan üç kategoride 

incelenecektir152. 

a. Aracı Çalan yahut Zorla Alan Kişinin Sorumluluğu 

KTK m. 107’e göre aracı izinsiz kullanan herkes farazi işleten sayılmamakta, 

kanun işleten olarak sorumlu tutabilmek için aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması 

şartını aramaktadır. Aracın çalınmış olduğundan söz edilebilmesi işçin de, aracın gerçek 

işleticisinin rızası dışında ve kullanım maksadı ile ele geçirilmiş olması 

gerekmektedir153. 

İşletenin sorumluluktan kurtulma imkânını düzenleyen KTK m. 86, aracı çalan 

ya da gasp eden kişi hakkında da uygulama alanı bulmakta ve bu nedenle hırsız ya da 

gasp eden, nedensellik bağını kesen mücbir sebep, zarar gören ya da üçüncü kişinin ağır 

kusurunu kurtuluş karinesi olarak ileri sürme imkanına sahip olmaktadır154. 

b. Sürücünün Sorumluluğu 

                                                 
151 Karahasan, s.969. 

152 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.376. 

153 Kılıçoğlu, Batider,s.14. 

154 Karacan Çelik,s.103. 
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Kanun, çalınan ya da zorla alınan motorlu aracın neden olduğu zararlarda aracı 

çalanla birlikte aracın çalınmış olduğunu bilen ya da bilmesi gereken sürücüyü de diğer 

sorumlularla birlikte müteselsilen sorumlu tutmuştur155. Ancak sürücünün 

sorumluluğunun dayandığı hükümde sorumluluğun niteliğine ilişkin netlik yoktur. 

Aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilen ya da bilebilecek durumda olan sürücünün 

sorumluluğunun tehlike esasına dayandığı ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmekle 

genel hükümlere göre kusur sorumluluğu olan sürücünün kötü niyetli olması halinde 

işleten gibi sorumlu tutularak sorumluluğunun ağırlaştırıldığı savunulmaktadır156. 

Ancak KTK, sürücünün aracın çalınmış veya gasp edilmiş olduğunu bilmediğini 

kanıtlayarak sorumluluktan kurtulmasına imkan tanımıştır157. 

c. İşletenin Sorumluluğu 

KTK m. 107, çalınan veya gasp edilen araçlar yönünden işletenin sorumluluktan 

kurtulmasını bu kişilerin aracın çalınmasında veya gasp edilmesinde bir kusursuzluğunu 

kanıtlaması koşuluna bağlamıştır. Buna göre çalan ya da gasp eden kişinin sorumluluğu 

tehlike sorumluluğu iken, sürücünün sorumluluğu kusur sorumluluğudur158. Karahasan, 

KTK m. 107/I c.3’teki işletenin sorumluluğunun ispat yükü tersine çevrilmiş kusur 

                                                 
155 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s376. 

156 Havutçu/Gökyayla, 120; Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s. 83. Bu durumda sürücünün 

sorumluluğunun koşulları işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümler çerçevesinde belirlenecek, bu 

bağlamda sürücü aracın işletilmesine katılan diğer kişilerin eylemlerinden de sorumlu tutulabilecektir. 

157 Kılıçoğlu, Batider, s.15, İsviçre hukukunda da aracın çalınmış olduğunu anlamak çoğu halde çok da 

zor olmayacağından hareketle sürücünün durumu bildiği karine olarak kabul edilmektedir. 

158 Karacan Çelik, s.108. 
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sorumluluğuna göre değil ispat yükünü yerine getirmeyen işleten yönünden tehlike 

sorumluluğu ilkesine göre zarardan sorumlu olacağı görüşündedir159.  

Burada işleten, aracın çalınmaması veya gasp edilmemesi için her türlü güvenlik 

önlemi aldığını kanıtlayarak sorumluluktan kurtulur160. Yargıtay, “park edilen aracın 

kontağının kapatılması, kapı ve pencerelerinin kilitlenmesi ve kontak anahtarının 

başkaları tarafından ulaşılamayacak şekilde muhafaza altına alınmış olması” önlemlerini 

yeterli saymış; gizli kontak, baston kilit veya alarm gibi değişik koruma tedbirlerinin 

alınmasına gerek görmemiştir161. 

D. Araç İşleticisinin Bağlı Bulunduğu Teşebbüsün Sahibi 

 17.10.1996 tarih ve 4199 s. kanun değişikliği, yürürlükte bulunan 2918 sayılı 

KTK’ya “işletmenin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi” kavramı eklemiş ve işletenin 

bağlı olduğu teşebbüs sahibi de kusursuz sorumluluk kapsamına almıştır. Uygulamada, 

araç işletenlerin araçlarını ulaşım şirketleri ile anlaşmalı olarak işletmesi halinde ulaşım 

şirketlerini de doğan zararlardan sorumlu tutmaktır162. 

 Önemle belirtmek gerekir ki “İşletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi” kavramı 

ile KTK m. 104’te yer verilen, “motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan 

teşebbüs sahipleri” birbirinden ayrı kavramlardır.   

                                                 
159 Karahasan, s.971. 

160 Aşçıoğlu,s.93. 

161  YHGK, 24.01.1990, E. 1989/4-465, K. 1990/17, ABD, 1990/3, 462 vd. Başka bir olayda Yargıtay, 

ülkemiz koşullarında, herkesin aracını korumalı bir otoparka bırakma olanağı bulunmadığından 

hareketle, aracını evinin önüne park eden araç malikinin aracını korumalı bir otoparka bırakmadığı 

gerekçe gösterilerek aracın çalınması nedeniyle kusurlu olduğunun kabul edilemeyeceğine karar 

vermiştir, Y. 11. HD, 25.05.2006, E. 2005/579, K. 2006/6258 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

162 Oğuzman/Öz, s.211. 



 

 

40 

1. Araç İşleticisinin ya da Aracın Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi 

a. Genel Olarak 

 KTK m. 85/I’de163, işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi olma bakımından; 

motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında işletilmesi veya bu 

teşebbüsün adı altında bilet kesmesi durumları sayılmıştır.  Bu üç halde de, işletenin 

bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi bakımından işleten için aranan koşullar 

aranmayacaktır164.  

 

a. Bağlı Olduğu Girişim ve Sahibi 

 

 4199 s. Yasa ile değişik 2918 sayılı Kanun m. 85/ f. I’e göre işletenin bağlı 

bulunduğu teşebbüs sahibi sayılabilmek için hizmet sözleşmesi ile bağlılık 

aranmamaktadır. Kira, ortaklık ilişkisi veya bedelsiz olarak aracın bir teşebbüs için 

tahsisi yeterli sayılmaktadır165. Örneğin, taksi ile yolcu taşımada motorlu araçların bağlı 

                                                 
163 İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu (1) 

Madde 85 – (Değişik birinci fıkra: 17/10/1996-4199/28 md.) Bir motorlu aracın işletilmesi bir 

kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu 

aracın bir teşebbüsün unvanı 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.” 

164 Karacan Çelik,s. 83. 88 Bu nedenle işletenin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi bazı yazarlarca farazi 

işleten başlığı altında ele alınmaktadır, bkz. Havutçu/Gökyayla, 47. Bazı yazarlar ise işletenin bağlı 

bulunduğu teşebbüs sahibini “motorlu aracın işletilmesine katılan kişi” olarak kabul etmekte ve farazi 

işleten olarak nitelendirilmesini reddetmektedir, bkz. Aşçıoğlu, 53, dn. 5 ; bkz. Karacan/Çelik,s .83 dn 

188.  

165 Oğuzman/Öz,s.211. 
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olduğu durak, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye sunulurken işletme adının 

kullanılması durumunda adı sanı kullanılan girişimci, turizm şirketlerinin isimlerinin 

kullanılarak araçların işletilmesi halinde turizm şirketi gibi kişiler motorlu aracın 

işleteni olarak gerçek işletenle birlikte sorumlu olacaktır. 

b. Girişim Sahibinin Sorumluluğu 

 KTK m. 85/I uyarınca; işletenin bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibinin 

sorumluluğu, tehlike esasına dayanan kusursuz sorumluluk olup işletenin sorumluluğu 

ile aynı hükümlere tabidir. İşletenden farkı; KTK m. 85/III’te kendisinden 

bahsedilmemiş olması sebebi ile işletilme halinde olmayan motorlu taşıttan kaynaklanan 

zararlardan sorumlu tutulmamasıdır166. 

IV. İŞLETENİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER 

 Mülga 6085 sayılı KTK’nın 232 s. yasa ile değiştirilmeden önceki 50. 

maddesinde yalnızca motorlu aracı kullanın sorumluluğu düzenlenmiş bulunmakta iken 

bu kişilerin eylemlerinden sorumlu kişilere ilişkin herhangi bir hüküm yer almamakta 

idi. Uygulamada, işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler bakımından istihdam 

edenin sorumluluğunu düzenleyen BK m.55 uygulanmaktaydı167. 6085 sayılı Kanun’un 

232 sayılı kanun ile değiştirilen 50. maddesinde ise, “efal ve harekâtından mesul olduğu 

kimselerin kusurunun bulunmadığını ispat ederse mesuniyetten kurtulur” denilerek bu 

kez de kusur karinesine dayanan bir sorumluluk benimsemişti168. 

                                                 
166 Karacan Çelik,s.85. 

167 Kılıçoğlu, Batider,s.18. 

168 İşletenin, eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler 6085 S.lı Kanun m. 50’ye 232 S.lı Kanun 

değişikliğiyle eklenmiştir. Değişiklikten önce, bu kişilerin eylemlerinden dolayı işletenin sorumluluğu 
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Günümüzde ise KTK m. 85/V; işleten ve bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibini, 

sürücü ve aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurlarından kendilerinin 

kusuruymuş gibi sorumlu tutmaktadır. Bu kişiler işletenin; seçim, denetim ya da 

gözetim yoluyla araçla ilgili davranışlarını etkileyebileceği kişilerdir169. Sorumlulukla 

ilgili burada bir diğer önemli husus, KTK m. 86 ile araç işleten için TBK m. 

66170’dakine benzer şekilde kurtuluş imkanı getirme imkanının tanınmamış olmasıdır.171 

 İşletenin fiillerinden sorumlu bulunduğu kişiler bakımından Kanun’da sürücü ve 

aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişiler olarak ikili bir ayrım benimsenmiş olup 

sürücünün tanımı yapılmış ancak aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilere ilişkin 

herhangi bir tanıma yer verilmemiştir. 

A. Sürücü 

 KTK’nın  3. maddesinde sürücü “Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı 

veya taşıtı sevk ve idare eden kişi” olarak tanımlanmıştır. Sürücünün sürücü belgeli 

olması gerekmez, bir motorlu aracın direksiyonunu eline alarak onu sürmesi 

yeterlidir172. 

 KTK m. 85/V’de işleten ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin sürücünün 

kusurundan kendi kusurları gibi sorumlu tutulmasının sonucu olarak işleten ve teşebbüs 

                                                                                                                                               
BK m. 55 çerçevesinde değerlendirilmekte idi. 232 S.lı Kanunla getirilen kusur karinesine dayanan 

sorumluluk ise asgari sigorta tutarı ile sınırlandırıldığından, bu miktarı aşan kısımlar için BK m. 55 

yine uygulama alanı bulmaktaydı, Kılıçoğlu, Batider, s. 17. 

169Bolatoğlu, Bolat, “Karayolları Trafik Kanununa göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu 

(İşleten Kavramı ve Sorumluluğun Şartları)”, Ankara, Kazancı Hukuk Yayınları,1988. s.114,125 

170 TBK m.66: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 

171 Kılıçoğlu, Batider,s.19. 

172 Aşçıoğlu,s.40. 
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sahibinin sorumluluğu açısından sürücünün kusuru üçüncü kişinin kusuru olarak 

değerlendirilmeyecektir. Aynı şekilde sürücünün kusuru, üçüncü kişilere karşı 

tazminattan indirim sebebi de olamayacak aksine işleten ve bağlı bulunduğu teşebbüs 

sahibinin, mücbir sebep ya da üçüncü kişinin ağır kusuruna dayanarak sorumluluktan 

kurtulmasını engelleyici nitelik taşıyacaktır173. 

B. Aracın işletilmesine katılan yardımcı kişiler 

1. Genel Olarak 

 Bir kişinin aracın işletilmesine katılan yardımcı kişi olarak kabul edilebilmesi 

için, işletenle arasında bağımlılık ilişkisi ve yardımcının eyleminin aracın işletilmesine 

yönelik bulunması gerekmektedir174. 

Anca bağımlılık koşulunun varlığı açısından yardımcılar ile işletenin veya bağlı 

bulunduğu teşebbüs sahibi arasında ücretli ya da ücretsiz herhangi bir hukuki ilişkinin 

varlığı şart değildir175.  İşletenle yardımcı kişi arasındaki bağımlılık ilişkisi bir temsilci 

aracılığıyla dolaylı olarak da kurulmuş olabilir176.  

Yardımcı kişinin verilen yetkiye uygun davranıp davranmaması veya aracın 

özgülenen amaç dışında kullanılıp kullanılmaması işleten ve işletenin bağlı bulunduğu 

teşebbüs sahibini sorumluluktan kurtarmayacaktır177. 

                                                 
173 Karacan Çelik,s.123. 

174 Tandoğan, Sorumluluk,s.981. 

175 Kılıçoğlu, Batider,s.20. 

176  Bolatoğlu: s.122 

177 Tandoğan, Sorumluluk, s.982 
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2. Aracın Bırakıldığı Diğer Kişiler 

 Araç kendisine bırakılan kişilerin aracın işletilmesine katılan yardımcı kişilerden 

farkı işleten ile aralarında bağımlılık ilişkisinin olmamasıdır178. Böyle bir sözleşme 

ilişkisi olmasa dahi örneğin çocuğun babasının izni olmadan aracı kullanması gibi bir 

durumda aracın kullanılmasından doğan zararlardan işleten sorumlu tutulabilir179. 

3. Yolcular 

Kazayı önlemek amacıyla ya da rica üzerine aracın işletilmesine müdahale eden 

yolcu da yardımcı kişi sayılır180. Araç içinde bulunan yolcuların izin verilmeyen 

davranışlardan sorumluluğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Eren’e göre, 

durmakta olan bir araçta yolculardan birinin kapıyı kapatırken başka bir yolcunun el 

veya parmak gibi bir uzvunun zarar görmesine neden olması halinde işleten bundan 

sorumlu tutulmamalıdır181. Gökcan/Kaymaz ise işletenin burada yolcunun ağır kusurunu 

ispatlamak suretiyle sorumluluktan kurtulabileceği görüşündedir182. Yılmaz ise, 

yolcunun, kolunu dışarı uzatması ya da araçtan bir şey atması sonucu, aracın hızı ile 

bağlantılı olarak kazaya sebebiyet veren davranışlarından işletenin sorumlu olması 

gerektiği görüşündedir183. Kanaatimizce, davranışın aracın işletilmesi ile bağlantılı olup 

olmadığı tespit edilerek işleten sorumlu tutulmalıdır.  

                                                 
178 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s.102 

179 Kılıçoğlu, Batider,s.20. 

180 Nomer, Motorlu Araç,s.55. 

181 Eren, Genel Hükümler,s.671. 

182 Gökcan/Kaymaz, s.51. 

183 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s. 105. 
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§ 4- SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 

I. BİR ZARAR DOĞMUŞ OLMALI 

 Zarar, en geniş tanımı ile “eylemin sonucu hakkında kişilerin korunmuş 

değerleri bakımından yürütülen bir değer yargısı”184 olup sorumluluğun ve tazminat 

borcunun en önemli unsurudur. Sorumluluk hukukunda tazminat borcunun doğabilmesi 

için, haksız fiiller bakımından hukuka aykırı davranışın sonucunda zarar gerçekleşmiş 

olması sonucuna bağlıdır185. TBK m.49’da zarar kavramından bahsedilmesine ve zararlı 

fiilin sonucu olarak zarar veren kişi tazminat yükümlüsüne tazminat yükü yüklenmesine 

karşı zarar kavramının tanımı yapılmamış ve tanımı öğreti ve uygulamaya 

bırakılmıştır186. 

 Öğretide, zarar “geniş anlamda zarar” ve “dar anlamda zarar” olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Dar anlamda zararlar yalnız maddi zararı ifade etmekte iken geniş 

anlamda zarar hem maddi hem manevi zararları kapsamaktadır187. Maddi zararlar ise, 

“kişiye ilişkin zararlar” ve “şeye ilişkin zararlar” olarak ikiye ayrılmaktadır188. 

 KTK bakımından, motorlu taşıtın işletilmesinden dolayı meydana gelen manevi 

zararlardan kaynaklı sorumluluk haksız fiile ilişkin genel hükümlere tabi tutulmuş189 ve 

                                                 
184 Kaneti, Selim, “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”, Sorumluluk Hukukunun 

Güncel Sorunları, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, Ankara, 21-22 Ekim 

1977,s.40. 

185 Akipek, s.518. 

186 Arbek,s.31. 

187 Akipek,s.519. 

188 Eren, Genel Hükümler,s. 528. 

189 Gökcan/Kaymaz, 56; Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s. 439 
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tehlike sorumluluğunun kapsamı dışında bırakılmıştır190. 14 Nisan 2016 tarihinden önce 

KTK m. 90’a191 göre; KTK kapsamına gören maddi zararların kapsamı belirlenirken 

doğrudan TBK’ya atıf yapılırken Nisan 2016 değişikliğinden sonra192 KTK ve “Zorunlu 

Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları”nda düzenlenmeyen hususlar konusunda 

TBK’ya atıf yapılmıştır193. Zarar kavramı, “Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel 

Şartları”nda194 TBK’daki düzenlemeye paralel olarak kaleme alınmış olup KTK 

kapsamına giren maddi zararlar konusunda da kapsam belirlenirken, TBK m. 53-55 ve 

75 ile 76 maddelerinin uygulama alanı bulacağı söylenebilir. Buna göre, KTK 

kapsamına giren kişiye ilişkin zararlar, TBK m. 53 ve 54 değerlendirildiğinde ölüm ve 

vücut bütünlüğünün ihlalinden kaynaklı zararlar olmaktadır.   

                                                 
190 Karacan Çelik,s.210.  

191 Mülga 90. madde “MADDE 90. — Maddî tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevî tazminat 

konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” 

192 Maddi ve manevi tazminat: 

 “Madde 90 – (Değişik:14/4/2016-6704/3 md.) 

 Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde 

hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi 

tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 

tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” 

193Aslan Düzgün, Ülgen, “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Getirilen Yenilikler  

Değişiklikler”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:7, S.14,s.170. 

194  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları A.2.d.: 

 “Zarar: Motorlu bir aracın işletilmesi ile oluşan bir trafik kazası sonucunda üçüncü şahısların 

ekonomik değeri olan mal varlığında doğrudan azalma olmasına veya vücut bütünlüğünde eksilmeye, 

sürekli sakatlığa veya ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle ilgililerin uğradıkları bu Genel Şartlar ile 

içeriği belirlenen maddi kayıpları” 
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 Ölüm halinde uğranılan zararların hangileri olduğu TBK m. 53’te 195 “cenaze 

giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderlerinden ve çalışma gücü 

kaybından doğan zararlar ve destekten yoksun kalan kişilerin uğradığı zararlar” olarak 

sayılmıştır. Ölüm halindeki zararlardan doğan tazminat isteme hakkı, ölen kişinin 

kişiliği artık sona ermiş olduğundan mirasçılarına geçer196. Destekten yoksun kalanların 

uğradığı kayıplar, ölenin mirasçılarının haksız fiilin muhatabı olmadıkları halde 

tazminat isteyebilmeleri bakımından öğretide “yansıma yoluyla zarar” olarak kabul 

edilmektedir197. 

 Vücut bütünlüğünün ihlali halinde uğranılan zararların hangileri olduğu ise TBK 

m. 54’te “tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da 

yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar” 

şeklinde sayılmıştır. 

 Şeye ilişkin zararlar bakımındansa, kusursuz sorumluluk sadece zarar görenle 

birlikte taşınan bagaj ve buna benzer eşyalar ile sınırlı tutulmuştur198. KTK bakımından 

kapsam dışında kalan zararlar tezimizin “Karayolları Trafik Kanunu’nun Uygulama 

Alanı” başlığı altında zarar bakımından uygulama alanı bölümünde incelenmiş olup bu 

bölümde incelenmemiştir. 

                                                 
195 MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 

1. Cenaze giderleri. 

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya 

da yitirilmesinden doğan kayıplar. 

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. 

196 Oğuzman/Öz, C. II, 99. 

197 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.286. 

198 Karacan Çelik,s.210. 
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II. ZARARA MOTORLU ARAÇ NEDEN OLMALI 

 KTK m. 85’e göre, motorlu aracın işletilmesi neticesinde zarar doğması halinde 

işletenin bu zarardan sorumlu olacağı düzenlenmiş olup madde lafzından da açıkça 

anlaşılacağı üzere KTK kapsamında sorumluluğun söz konusu olabilmesi için zarar 

verici eylemin gerçekleşebilmesi için bir motorlu aracın mevcut olması gerekmektedir. 

Motorlu aracın tanımı ve hangi araçların KTK kapsamında motorlu araç sayılacağı 

birinci bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

III. MOTORLU ARACIN ZARARA KARAYOLUNDA NEDEN OLMASI 

 Motorlu araç, normal olarak karayolunda işletilir ve aracın bu alanlarda 

işletilmesinden işleten sorumludur.199 Bir yolun karayolu sayılabilmesi için “trafiğe 

tahsis edilmiş” olması ve “kamuya açık olma” bakımından ikili bir ayrım gözetmiştir. 

2. maddede karayolu dışında kalan alanların200 sadece trafik için ayrılmış veya trafik 

için faydalanılan yerlerden olmasına gerek yoktur. Karayolu taşıt trafiği için 

kullanılması yeterlidir201. Ancak, trafiğe tahsis edilmiş olsalar dahi; “üniversitesi 

yerleşkeleri, yalnızca askeri birliklerin faaliyet gösterebildiği alanlar gibi kamunun 

yararlanmasına açık olmayan alanlar” karayolu tanımının kapsamı dışında kalır202. 

Ayrıca, karayolu olarak kullanılacak alanın trafikteki tüm ihtiyaç ve unsurları 

                                                 
199 Kılıçoğlu Genel Hükümler, s.379. 

200 Park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt 

trafiği için faydalanılan yerler.  

201 Aşçıoğlu, s.59. 

202 Gökcan/Kaymaz, s. 68; Ayşe Havutçu/Gökyayla, s. 20. 
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sağlayacak teknik altyapıya da sahip olması aranır ve bu nedenle hayvan veya insan 

yolu olarak kullanılan patika yollar karayolu olarak kabul edilmez203.   

 Motorlu araç tamirhaneler ile özel deneme pistleri ve “KTK 2. maddesinde 

sayılmayan yerlerde düzenlenen yarışlar” hakkında KTK’nın uygulanıp 

uygulanmayacağı tartışmalı olup Nomer, sayılan bu yerlerin KTK kapsamında 

tutulmaması gerektiğini savunmaktadır204. Kılıçoğlu, ise KTK’da aksi yönde sınırlama 

getirilmemiş olduğundan bahisle bu yerlerin de en az karayolu kadar tehlikeli olduğu ve 

buralarda meydana gelen kazalarda da KTK ‘nın uygulanması gerektiği görüşündedir205. 

Havutçu/Gökyayla’ya göre ise tamirhaneler KTK’nın uygulama alanı içinde sayılmalı, 

deneme pistleri ise kapsam dışında tutulmalıdır206. Kanaatimizce de aracın işletme 

alanını dar yorumlayarak sınırlandırmak tehlike sorumluluğunun uygulanma alanını 

daraltacağından bu yerlerde de KTK hükümlerinin uygulanması gerekecektir. 

IV. ZARARIN TRAFİK KAZASI SONUCU GERÇEKLEŞMESİ 

 Trafik kazası, KTK m. 3’te “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya 

birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay” olarak 

tanımlanmakta olup, işletenin KTK anlamında sorumluluğuna gidilebilmesi için olayın 

“trafik kazası” olarak nitelendirilebilmesi gereklidir.  

                                                 
203 Gökcan/Kaymaz,s.68; Özbudak, Coşkun (2011) ‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında “Karayolu” 

Kavramı’, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 55, s. 68. 

204 Nomer, s.41. 

205 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.379. 

206 Havutçu/Gökyayla, s.19-20. 
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 Bir olayın “Trafik kazası” olarak nitelendirilebilmesi için zarara neden olan 

olgunun, karayolu üzerinde başlaması yeterlidir. Karayolunda giden aracın diksiyon 

hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak zarar vermesi hali de trafik kazasıdır207.  

V. ZARARIN, MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİNDEN YA DA 

İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARACIN NEDEN 

OLDUĞU TRAFİK KAZASINDAN YA DA KAZADAN SONRA 

YAPILAN YARDIM ÇALIŞMALARINDAN DOĞMASI  

A. Zararın Motorlu Aracın İşletilmesinden Doğması 

 2918 sayılı Kanun’un 85. maddesi ile 6058 sayılı Kanun’un 50.  maddesinde yer 

alan “kullanmasından” ifadesi 2918 sayılı Kanun’da “işletilmesinden” olarak 

değiştirilmiş, böylece KTK’da yer alan sorumluluğun tanımı “araçların işletilmekte 

olması” ile sınırlandırılmıştır208. Bu nedenle sorumluluğun kapsamını belirleyebilmek 

için aracın işletilme halinde olup olmadığının belirlenmesi zaruridir. KTK’da motorlu 

aracın hangi hallerde işletilme halinde sayılacağına ilişkin herhangi bir tanım 

yapılmamıştır209. Kanunda tanımlanmamış olan işletilme durumunun belirlenmesi için 

değişik görüşler mevcuttur: 

1. Trafik Tekniği Görüşü  

Buna göre, trafiğe çıkarılan bir araç trafik dışında bir yere konulmadıkça 

işletiliyor sayılmakta ve aracın hareket halinde olup olmaması, motorunun çalışıp 

                                                 
207 Aşçıoğlu,s.61. 

208 Kılıçoğlu, Batider,s.23. 

209 Adal, Erhan, Motorlu Taşıtın İşletilmesi, Batider, C. III, S. 1, 1965, s. 149. 
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çalışmaması önemli olmamaktadır210. Zararlı sonuç, motorlu aracın trafiğe 

çıkarılmasından, taşıtın trafik düzeni içerisinde yer almasından kaynaklanmışsa aracın 

işletildiği de kabul edilir211.  

 Bu yaklaşımı savunanlar, yokuş aşağıya sürülen bir aracın ister motoru çalışır 

durumda olsun isterse yerçekiminin etkisiyle hareketlenmiş olsun taşıdığı risk ve 

tehlikenin aynı olduğunu212 ve aracın işletilme halinde olmasının aracın hareket halinde 

olması ile ilişkili olan olayların tümünü kapsadığını savunurlar213. 

2. Makine Tekniği Görüşü 

Bu görüş, aracın işletilme halinde olmasının kıstası olarak “araca hareket 

sağlayan güçlerin devinime geçtiği zaman” işletme durumu olduğunu savunur214. Buna 

göre, “motorlu aracın işletilme halinde sayılabilmesi için aracı harekete geçiren 

mekanik aksamın, özellikle motor ve ışık donanımının çalışmasından doğan, aracın 

işletilmesine has tehlikenin” oluşması gerekir215. Oğuzman/Öz ise, motorlu araç çalışır 

durumda dahi olsa hareket halinde değil ise aracın işletilme halinde kabul edilmemesi 

gerektiğini savunarak kapsamı daraltmaktadır216. 

Eren de park edilen veya yolda durdurulan araçları, motoru çalışır durumda 

olsa dahi kural olarak işletilme halinde saymamakta olup lastiği değiştirmek üzere yolda 

                                                 
210 Aşçıoğlu,s.51. 

211 Aşçıoğlu, s. 52, dn.105 (Federal Mahkeme BGE 72 II 217). 

212 Kılıçoğlu, Batider s. 26; Karahasan, s. 935. 

213 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s. 378. 

214 Aşçıoğlu, s.50. 

215 Tandoğan, Tehlike Sorumluluğu, s.295; Bolatoğlu, s. 157. 

216 Oğuzman/Öz, s.200. 
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bekleyen aracın at arabasından farkı olmadığını savunur217. Ne var ki, “park lambasını 

yakmadan kısa veya uzun farları yakan araç karşıdan gelmekte olan aracın sürücüsünün 

gözünü alırsa yine işletilme halinde sayılmalıdır diyerek” istisna getirmiştir218. Ancak, 

bu yaklaşım tehlike sorumluluğunun uygulama alanını daraltmakta olduğundan pek çok 

istisna getirilmiştir. Motoru çalışmayan ancak freni boşaldığı için yerçekimi etkisi ile 

ivmeyle hareket eden ya da arıza yaptığı veyahut yakıtı bitmiş olduğu için yolun 

ortasında bırakılan araçlarsa işletilme halinde sayılmamaktadır219. 

Yargıtay da makine tekniği yaklaşımını benimsemekle birlikte aracın kısa 

süreli hareketsiz kalması, geçici duraklaması durumunda bu yaklaşıma istisna 

getirilebileceğini kabul etmektedir. “…aracın trafiğe çıkarılması ve karayolunda 

bulunması işletilme halinde olduğunun kabulü için yeterli olup, dava konusu olayda 

olduğu gibi karayolu sayılan yerlerde geçici olarak duraklama halinde bulunan bir 

aracın işleteninin sorumluluğunun da tehlike sorumluluğu olduğu da Dairemizin 

yerleşik içtihatları ile kabul edilmesine göre…” şeklinde karar vermiştir220. 

3. Motorlu Araca Özgü İşletme Tehlikesi Görüşü 

 Motorlu araca özgü işletme tehlikesi yaklaşımı; kaza sırasında somut olayı bir 

bütün halinde değerlendirmekte ve motorlu araca özgü işletme tehlikesinin gerçekleştiği 

hallerde aracı işletme halinde saymaktadır221. Bu görüşe göre aracın “yüklenmesi 

boşaltılması, araca inmek-binmek, yakıt dolumu, lastiklerin şişirilmesi ya da 

değiştirilmesi, aracın elle itilmesi ya da hayvan gücüyle çekilmesi vb. durumlarda araca 

                                                 
217 Eren, Genel Hükümler, s.694 

218 Eren, Genel Hükümler, s.692 

219 Oğuzman/Öz, s.200. 

220 Y 11. HD, 06.11.2006, E. 2005/10578, K. 2006/11276, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

221 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s.114. 
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özgü tipik tehlike gerçekleşmediği düşüncesiyle işletme hali reddedilmekte ve aracın 

çarpmanın etkisiyle diğer şeride savrulması, harekete geçmek için motorun 

çalıştırılması, ısıtma, vb. amaçlarla motorun boşta çalıştırılması, harekete geçmeden 

önce ya da durduktan sonra karbüratörün yanması, araçtaki patlamalar, su fışkırması, 

farların yanması, korna çalınması vb. hallerde aracı işletilme halinde sayarken; yol 

kenarında park halindeki aracın kütlesi ile engel oluşturması, aracın onarımı, 

yıkanması, araca yakıt, su koyma, lastiklerini değiştirme/şişirme, araca inme, binme, 

aracın yüklenmesi boşaltılması, motoru çalışmayan motosikletin pedalla sürülmesi, 

uzun süreli durma halinde motordan çıkan gazın zehirlemesi, araçta taşınan eşyadan 

akan suyun donması, duran aracın kapağının fırlaması” hallerinde aracı işletilme 

halinde saymamaktadır222. 

B. Zararın İşletme Halinde Olmayan Motorlu Aracın Neden Olduğu Trafik 

Kazasından Doğması 

 Kanun, motorlu araç işletenin sorumluluğu hususunu motorlu aracın işletilmesi 

hali ile sınırlamayarak motorlu aracın işletilmediği durumlarda meydana gelen 

zararlardan dolayı da işleteni sorumlu tutmuştur223. İşletilmeyen aracın sebep verdiği 

kazadan sorumluluk KTK m. 85/III’te düzenlenmekte olup buna göre “İşletilme halinde 

olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu 

tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden 

sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya 

sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.” gerekir. KTK m. 85/III kapsamında, araç 

işletenin kendisi bakımından kusur sorumluluğu olarak kabul edilebilir zira kanun bu 

                                                 
222 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s. 118-120. 

223 Karahasan, Sorumluluk, s. 170. 



 

 

54 

maddede işletene isnat edilebilecek kusurun varlığını aramıştır. Ancak işletenin 

davranışlarından sorumlu kimseler bakımından sorumluluğu araç işletilme halinde 

değilse olağan kusursuz sorumluluğu olarak nitelendirilebilir224. 

 KTK m. 85/III hükmü uyarınca işletilme halinde olmayan motorlu bir aracın 

dahil olduğu kazalarda sorumluluğun ilk koşulu motorlu aracın işletilme halinde 

olmamasıdır225. Ancak, aracın işletilme halinde olması konusunda öğretideki çelişkiler, 

KTK 85/III maddesinin de uygulama alanı konusunda karışıklığa sebep olmaktadır. 

Türk-İsviçre hukukunda aracın işletilme olmadığı tipik haller “geceleyin kamuya açık 

yolda ışıkları kapalı halde park edilmesi, durmakta olan aracın kapısının dikkatsiz bir 

şekilde açılması ya da o şekilde bırakılması, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracın 

yanlış park edilmesi, eğimli yolda park halindeki aracın yokuş aşağı yuvarlanması 

olarak sayılmaktadır226. 

 Madde metninde, yalnız işletenin işletilme halinde olmayan araçlar yönüyle 

sorumluluğu düzenlendiği, bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi ifadesinin yer almadığı 

görülmektedir. Bu nedenle, işletilme halinde olmayan araçların sebep olduğu 

zararlardan “işletenin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin” sorumluluğuna gidilmesi 

mümkün olmayacaktır227.  

1. Zararın Trafik Kazasından Doğması 

 Bir olayın trafik kazası olup olmadığı konusunda KTK madde 3’te “hareket 

halinde olan araç” ifadesi kullanılmış olduğundan, işletenin KTK m. 85/III anlamında 

                                                 
224 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.384.; Tandoğan, Sorumluluk, s.193; Aşçıoğlu,s.110. 

225 Karacan Çelik,s.430. 

226 Karacan Çelik,s.431; Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s.123. 

227 Havutçu/Gökyayla, s.80. 
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sorumlu olduğunun kabul edilebilmesi için hareket halindeki bir aracın kazaya 

karışması gerekmektedir228. 

 İşletilme halinde olmayan araçtan dolayı sorumluluk, yalnızca karayollarında 

meydana gelen trafik kazaları ile sınırlıdır229. “Trafik kazası” niteliğinde olmayan 

olaylardan kaynaklı sorumluluk; genel hükümlere tabidir. Örneğin, “aracın onarımı 

veya lastiğinin değişmesi, yağ değişimi sırasında meydana gelen zararlar, hareket 

halinde olmayan araca binerken veya araçtan inerken kapıya sıkışma veya düşme 

sonucu meydana gelen zararlar”230. 

2. Kazanın, İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin 

Kusurundan ya da Araçtaki Bozukluktan Kaynaklanması 

a. İşletenin Kusuru 

 İşletenin işletilme olmayan araçlar bakımından sorumluluğunun kusur 

sorumluluğu olduğuna yukarıda değinilmiştir. Bu bakımdan işleten, trafik kazası ve 

zarar yalnız kendi kusurundan meydana gelmişse sorumlu olacaktır. Örneğin “aracın 

tehlike yaratacak ve kurallara aykırı olacak şekilde park edilmesi”231. 

b. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusuru 

 İşletenin KTK m. 85/III kapsamında sorumlu olması için kendi kusur olmasa 

dahi işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu bulunması yeterlidir. 

                                                 
228 Nomer, Motorlu Araç, s.220. 

229 Oğuzman/Öz,s.218. 

230 Eren, Genel Hükümler, s.696; aksi görüşte, Yılmaz, Hamdi, Sorumluluk, s.124. 

231 Aşçıoğlu,s.112. 
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İşletenin eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler; yukarıda açıklandığı gibi aracın 

sürücüsü veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişiler olmaktadır. 

 Bu maddede işletene yüklenen sorumluluk TBK m. 66’da yer alan “adam 

çalıştıranın sorumluluğu” ile benzemekte olsa da KTK 85/III’te işletene kurtuluş kanıtı 

getirme imkanı verilmemiştir232. 

 İşletenin, KTK m.85/III kapsamında yardımcı kişilerin kusurlu fiilinden sorumlu 

olabilmesi için bu kimselerin temyiz gücü olması gerekmektedir. Zira, temyiz gücüne 

sahip olmayan yardımcı şahısların kusurundan da bahsedilemez233. 

 Ayrıca belirtmek gerekir ki işletenin, eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin 

kusursuzluğunu ispatlarken bu kimselerin trafik kurallarının tümüne değil, ihlali kazaya 

sebep olan trafik kuralına uygun davrandıklarını ispat etmesi yeterli kabul 

edilmelidir234. 

c. Araçta Bozukluk  

 İşleten, kazanın araçtaki bozukluktan kaynaklanması halinde araç işletilme 

halinde olmasa dahi kusursuz olarak sorumludur. Buradaki sorumluluğun tehlike 

sorumluluğu olmadığı, yapı malikinin sorumluluğundakine benzer bir sorumluluk türü 

benimsenmiş olduğu ileri sürülmektedir235. Bozukluk, “motorlu bir aracın tahsis edildiği 

kullanma amacı göz önünde bulundurularak, işletme ve trafik güvenliği bakımından 

tekniğin ulaştığı güncel imkanlara uygun biçimde üretilmemiş veya elverişli 

malzemeden yapılmamış, gerekli tarzda donatılmamış veya bakılmamış olması hali” 

                                                 
232 Karacan Çetin,s.434. 

233 Havutçu/Gökyayla, 78. 

234 Ateş, Hüseyin, “Motorlu Araç İşletenin Sorumluluktan Kurtulması”, TBB Dergisi, Yıl 25, S. 100, 

Mayıs-Haziran 2012, s. 345. 

235 Kılıçoğlu, Batider,s.24.;Tandoğan, Sorumluluk, s.243. 
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olarak tanımlanmaktadır236. KTK m.85/III hükmüne göre, işletilme halinde olmayan 

araçlarda işletenin sorumluluğuna gidilebilmesi için zarar gören;  araçtaki bozukluğun 

kazaya sebep olduğunu veya etkili olduğunu ispatlamalıdır237.  

C. Zararın Kazadan Sonra Yapılan Yardım Çalışmalarından Doğması 

 KTK m. 85/IV’te “İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine 

göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı 

yardım edenin maruz kaldığı zarardan da 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.” denilerek işleten ve işletenin bağlı bulunduğu 

teşebbüs sahibinin kendi aracının katıldığı “kazadan sonra yapılan yardım 

çalışmalarından” dolayı sorumlu olacağı düzenlenmiştir. KTK 85/IV hükmünde, 

işletilme halinde olmayan motorlu aracın karıştığı kazadan dolayı sorumluluktan farklı 

olarak yalnızca işletenin değil işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin de “kazadan 

kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta 

bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması” şartıyla sorumlu 

olacakları düzenlenmiştir238. İşletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin kazadan sonraki 

yardım faaliyetinden sorumluluğu 232 sayılı yasa ile KTK’ya eklenmiştir. 

 KTK m.91/1239 hükmünde yalnızca 85. maddenin 1. fıkrasında düzenlenen 

hususlar zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında dahil edildiğinden kazadan sonra 

                                                 
236 Bolatoğlu,s.179. 

237 Oğuzman/Öz, s.219. 

238 Karacan Çelik,s. 396 

239 Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu: 

Madde 91 – (Değişik: 17/10/1996 - 4149/33 md.)  
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yardım etkinliğine katılanların bu sebeple uğradıkları zarar sigorta kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Bu nedenle, KTK m. 110240’de düzenlenen yetki kuralının burada 

uygulanmayacağı düşünülmektedir241. İşbu hükümde işletenin kazadan sonraki yardım 

faaliyetinden kaynaklı sorumluluğunun kabul edilmesinin asıl amacı, zarar görenin tek 

tek zarar verenlerden değil tüm zararını işletenden karşılamasına olanak sağlamaktır242. 

 Kazadan sonraki yardım çalışmalarından dolayı sorumluluğun niteliği 

konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Kılıçoğlu, tehlike sorumluluğu olduğu görüşünde 

iken243, çoğunluğun katıldığı görüşe göre ise “olağan sebep sorumluluğu” olarak 

nitelendirilir244. 

 Bu hükümle, yardım edenin uğradığı zararlardan da işleten sorumlu tutularak 

kazadan sonraki yardım faaliyetinin teşvik edilmesi amaçlanmış olup; yardım eden kişi 

                                                                                                                                               
İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının 

karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur 

240 Görevli ve Yetkili Mahkeme: (1) 

 Madde 110 – (Değişik: 11/1/2011-6099/14 md.) 

 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. Motorlu araç kazalarından 

dolayı hukuki 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. 

241 Oğuzman/ Öz, s.222. 

242 Karacan Çetin, s.397. 

243 Kılıçoğlu, Batider, s.34. 

244 Eren, Hukuki Nitelik, s.163; Bolatoğlu, 24; Havutçu/Gökyayla, s. 81; Tunç, Kurtuluş Kanıtı I, s.536. 
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TBK m. 519 “Vekaletsiz iş görme” hükümleri kapsamında uğradığı zararın tazminini 

yardım ettiği kişiden de talep edebilir245. 

1. Sorumluluğun Koşulları 

a. Zarar Görenin KTK Kapsamına Giren Bir Kazadan Sonra Yardımda 

Bulunması 

 İşleten ve bağlı olduğu girişimin KTK m.85/IV kapsamında sorumlu olabilmesi 

için her şeyden önce zarar verici olayın KTK 3. madde kapsamına giren bir “trafik 

kazası” nedeniyle meydana gelmiş olması gerekir. 

 Trafik kazası olmaksızın, örneğin “bir kamyonun yüklenmesi sırasında yükün 

devrilmesi nedeniyle yoldan geçenlerin yaralanması halinde yapılan yardım çalışmaları” 

KTK m. 85/IV kapsamında değerlendirilemeyecektir246. 

 

b. Zararın Yardım Çalışmalarından Doğması  

 Yardım edenin karşılanmasını talep ettiği zararla, trafik kazası arasında illiyet 

bağı mevcut olmalıdır247. Örneğin, “trafik kazasından sonra yardım eden üçüncü kişinin 

araçtakileri çıkarmaya çalışırken belini sakatlaması, yaralıların taşınırken üçüncü kişiye 

                                                 
245 Nomer, s.72. 

246 Havutçu/Gökyayla, 82.; Eren, Hukuki Nitelik,s.203. 

247 Oğuzman/ Öz, s. 218. 
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ait aracın kan lekesi olması” gibi durumlar gösterilebilir zira bu zararlar bedensel 

zararlar olabileceği gibi şeye ilişkin zararlar da olabilir248. 

c. İşletenin Aracının Kazaya Katılmış Olması 

 İşletenin aracının katıldığı bir kaza mevcutsa, kanunda “işletenin bağlı 

bulunduğu teşebbüs sahibinin sorumluluk şartları” ayrıca düzenlenmiş olduğu için 

yukarıdaki şartları taşıyan her durumda işleten olaydan sorumlu olmasa bile yardım 

kendisine yapılmışsa yardımcı olanın bu nedenle uğradığı zararı karşılamak 

durumundadır249.  

VI. TRAFİK KAZASI İLE ZARAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI 

 Sorumluluk hukukunda, ortaya çıkan zararlı sonuçtan birisinin sorumlu 

tutulabilmesi için, zararla zarar verici olay arasında illiyet bağı kurulması zorunludur. 

İlliyet bağı yoksa sorumluluk da yoktur. Bu yönüyle illiyet sorumluluğun kurucu 

unsurudur250. KTK kapsamında, “illiyet bağını kesen sebepler” çalışmamızın 

devamında ayrıntılı olarak incelenmiş olduğundan bu kısımda değinilmeyecektir.  

                                                 
248 Eren, Hukuki Nitelik, s.205. 

249 Aşçıoğlu, s.252; Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.392. 

250 Arbek,s.35. 
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§ 5- ZARAR VERENLERİN BİRDEN ÇOK OLMASI YA DA KAZAYA 

BİRDEN FAZLA MOTORLU ARACIN KARIŞMASI HALİNDE 

SORUMLULUK 

I. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU 

 Birden fazla kişinin aynı zarardan birlikte sorumlu olması mümkün olup bu 

durumun çeşitli sebeplerden kaynaklanması mümkündür. Bu kimseler, kimi zaman aynı 

zarara birlikte sebebiyet vermiş olabilir veya aralarında zararı meydana getirmekte iş 

birliği olmasa dahi kanun gereği birlikte sorumlu tutulmuş olabilirler251. Bu durumlar 

birincisi “zarar verenin her birinin ayrı ayrı sorumlu olduğu sebeplerin birden fazla 

olması”, ikincisi “zarar tek sebepten meydana gelmiş olsa da kanunda zararlı sonuçtan 

birden fazla kişinin sorumlu tutulması” ve üçüncü olarak “zarar tek sebepten doğsa da 

sorumlu kişilerden bir kısmının haksız fiil bir kısmının sözleşmeye göre sorumlu 

olması” hallerinde ortaya çıkabilir252.  

 Yukarıda açıklandığı gibi birden fazla kişinin aynı zarardan birlikte sorumlu 

olması durumunun yanı sıra aynı kişinin sorumluluğunun birden çok sebebe dayanması 

da mümkündür.  

 “Sorumluluk sebeplerinin çokluğu”, 2918 sayılı TBK’da “sebeplerin yarışması” 

ve “müteselsil sorumluluk” olarak iki alt başlık halinde düzenlenmektedir. 

                                                 
251 Gürsoy, Kemal Tahir, “Birden Fazla Kimselerin Aynı Zarardan Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi C.XXX S.1-4.s,57; Arbek, s.91. 

252 Arbek, s.. 91. 
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 A. Sebeplerin Yarışması 

Mülga 818 sayılı Kanun’da düzenlenmeyen “sebeplerin yarışması” başlıklı 60. 

madde “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.” hükmünü amirdir.  

 Maddede, “sebeplerin yarışması” kavramı ile “aynı zarara yol açan birden fazla 

sebebin mevcut olması” ve “zarar görenin bu sebeplerin birine dayanarak zararın 

giderilmesini talep etmesi” düzenlenmektedir253. Sebeplerin yarışması; bir kimsenin 

hem kusura dayanan hem de dayanmayan sebeplerle sorumlu olduğu durumlarda söz 

konusu olabileceği gibi kusursuz sorumluluğuna neden olabilecek birden fazla sebebin 

söz konusu olması halinde de gerçekleşebilir. Zira aynı davranışın iki ayrı sebebe 

dayanılarak iki kere tazmin ettirilmesi mümkün değildir254.  

 Talepten fazlasına hükmedilmesi mümkün olmadığından, zarar gören açısından 

talebin en üst düzeyde karşılandığı hukuki sebebin değil; zarar görenin tüm açılardan 

yararına olacak olan hukuki sebebin tercih edilmesi gerektiği ifade edilmektedir255. 

Ayrıca, seçilen sorumluluk esasının tüm hükümleri uygulanmalıdır, kimi hususlarda 

seçimlik diğer esasa ilişkin hususların uygulanması mümkün değildir256. 

 Sonuç olarak burada, zararın karşılanmasını gerektiren “birden fazla sebep” 

mevcuttur. Örneğin; “B’ye ait motorlu aracın B’nin şoförü Ş tarafından kullanılmakta 

iken A’ya zarar vermesi” halinde A’dan hem “adam çalıştıranın sorumluluğu” hem de 

motorlu araç işletenin sorumluluğuna dayanılarak zararın tazmini istenebilir. Sebeplerin 

                                                 
253 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.444. 

254 Ayrıntılı bilgi için bkz; Oğuzman/Öz, s.293 vd.  

255 Hatemi/Gökyayla, s.291. 

256 Oğuzman/Öz, s. 287. 



 

 

63 

yarışmasında, zarar gören bu sebeplerden yalnızca birine göre zararın tazminini 

isteyebilirken, müteselsil sorumlulukta sorumlu tutulanların tamamı ifaya kadar borcun 

tamamından sorumlu olmaktadır257. 

 TBK m. 60’da kullanılan “aksi öngörülmeldikçe” ifadesi, bir sorumluluk 

sebebinin kanunda özel olarak düzenlendiği halde bununla çelişen başka bir sorumluluk 

türü varsa özel hükmün uygulanmasını sağlar258. KTK m. 85 ve 86’da öngörülen 

“motorlu araç işletenin yardımcılarının kusurlarından dolayı sorumluluk”; özel olarak 

düzenlenmiş olduğu için TBK m. 66’daki “adam çalıştıranın sorumluluğu” hükmünü 

dışlar259. 

B. Müteselsil Sorumluluk  

 818 S.lı Borçlar Kanunu m. 50’de “birden fazla kişinin aynı haksız fiilin 

işlenmesine katılması hali” tam teselsül; m. 51’de ise “aynı zarardan birden fazla kişinin 

farklı hukuki sebepler çerçevesinde sorumlu olması hali” eksik teselsül olarak 

düzenlenerek müteselsil sorumluluk ikiye ayrılmıştı. 6098 sayılı Kanun ise, “tam 

teselsül” ve “eksik teselsül” ayrımı kaldırılarak sorumluların “dış ilişkideki” durumları 

m. 61’de, “iç ilişkideki” durumları ise m. 62’de düzenlenmiştir260 .  

 Mülga Kanun’da yer alan eksik teselsül- tam teselsül kavramları arasındaki en 

önemli ayrım, “tam teselsül” durumunda borcu ifa edenin diğer borçlulara rücu ederken 

                                                 
257 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.446. 

258 Oğuzman/Öz,s.295 

259 Tandoğan, Sorumluluk,s.212. 

260 Nomer, Haluk N., “Rücu İstemine İlişkin Zamanaşımı”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011) Sempozyum No:III, MÜHFHAD 

Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, 2011,s.249. 
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alacaklının haklarına halef olması261 iken “eksik teselsülde” halef olmaması idi262. 

Ayrıca, “eksik teselsül” durumunda rücu ilişkisinde kural olarak önce haksız fiilden 

kaynaklı sorumlunun, sonra sözleşmeden kaynaklı sorumlunun en son ise kusursuz 

sorumlunun tazminatı üsteleneceği düzenlenmiş ve “tam teselsül” durumundan farklı 

olarak sorumlulardan biri için kesilen zamanaşımının diğer sorumlular için 

kesilmeyeceği kabul edilmişti263. 

 6098 sayılı TBK’da ise, zararla illiyet bağı içinde olan tüm hukuka aykırılıkların 

müteselsil sorumluluğa tabi olacağı düzenlenmiş, rücu ilişkisinde fark gözetilmeyerek 

sorumluluk sırası kaldırılmış, sorumlulardan biri için kesilen zamanaşımının diğer 

sorumlular yönüyle de kesileceği kabul edilmiştir264. 

 TBK m. 61 “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı 

zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil 

sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” hükmünü amirdir. Kanunun metninden 

anlaşılacağı üzere, “birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet vermesi” veya “birden 

                                                 
261 Halefiyet hukukta, bir başkasının bir hakkına ya da bütün olarak malvarlığına sahip olmak suretiyle o 

kimsenin yerine geçmektir. Rücu ise kendisine ya da başkasına ait bir borcu ifa eden kimsenin 

alacaklıya yaptığı edanın tamamını veya bir kısmını başka kişiden istemesidir. Bu istem sözleşmeden, 

haksız fiilden, vekâletsiz iş görmeden ya da kanundan doğabilir. Rücu talebi borcun ifa edilmesiyle 

doğan yeni bir alacak hakkı olup halefiyetten farklı olarak ifa ile alacaklıdan borçluya geçen bir hak 

değildir. Kanunda rücu hakkından başka halefiyete de yer verilmiş olmasının amacı, rücu hakkını 

güçlendirmek olarak ifade edilmektedir; böylece rücu hakkına ek olarak, ifa edilen borca ilişkin varsa 

teminatlardan da faydalanılabilecektir, Nomer, Zamanaşımı, 251.; Buz, Vedat “Müteselsil 

Sorumluluktaki Rücu İlişkisinde Sigortacının Hukuki Konumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 

Cilt:28, Sayı:3, 2012, s. 11. 

262 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.449. 

263 Oğuzman/Öz,s.297;Gürsoy,Aynı Zarardan Sorumluluk,s. 33; Tandoğan, Akit Dışı Mesuliyet, s.370 vd.  

264 Oğuzman/Öz,s.298 vd. 
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çok kişinin aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlu olması” durumunda “müteselsil 

sorumluluk” söz konusu olacaktır.  

1. Birden Çok Kişinin Aynı Sebepten Sorumlu Olması  

 Bu durum, mülga 818 sayılı Kanun döneminde “Tam teselsül” olarak 

adlandırılmakta iken eski BK m. 50’nin uygulanabilmesi için “birden fazla kişinin 

zarara ortak kusurlu davranışları” neticesinde sebep olmaları gerekirdi265. Bu nedenle, 

bir kısım yazar tarafından “birlikte zarara sebebiyet verme” eyleminin gerçekleştirilmesi 

için de “ortak kusurun” gerektiği ifade edilmekte ve birbirlerinden habersiz iki 

davranışın birlikte zarar meydana getirmesi halinde “müteselsil sorumluluk” söz konusu 

olmayacağını savunmaktadırlar266. Aksi görüştekiler ise, “aynı sebep” kavramından 

“aynı tür sebebin” anlaşılması gerektiğini, sadece faillerin birlikte bulunmasının 

müteselsil sorumluluk için yeterli olduğunu savunmaktadırlar267.  

 Kanaatimizce de, müteselsil sorumluluğun koşullarının oluşabilmesi için 

“birlikte zarar verme” eyleminin gerçekleşmesi yeterli olmalıdır. Zira, aksi takdirde 

haksız fiilden zarar gören kişi her sorumluyu ayrı ayrı arayarak aralarındaki illiyet 

bağını ispatlamak zorunda kalacaktır ki bu durumun zarar görenin durumunu 

ağırlaştıracağı izahtan varestedir.  

                                                 
265 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.449.  

266 Tandoğan, Akit dışı Mesuliyet, s.185 vd.; Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.450; Oğuzman/Öz, s.299; 

Tandoğan, Akit Dışı Mesuliyet, s.185 vd.; Nomer, Haluk, N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi 

Tazminatın Belirlenmesi,s.169. 

267 Arbek,s. 93; Gürsoy, Aynı zarardan sorumluluk, s.59. 
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2. Birden Çok Kişinin Değişik Hukuki Sebeplerle Sorumlu Olması   

 Mülga 818 sayılı Kanun döneminde “eksik teselsül” olarak adlandırılan bu 

durumda, “ayı zarardan birden fazla kişinin değişik sebeplerle sorumlu olması” söz 

konusu olup bu sebepler kanundan, sözleşmeden yahut haksız fiilden kaynaklanabilir268. 

Bu sorumlulukta, zarara sebep olan kişilerin birbirlerinden haberdar olması veya ortak 

hareket etmeleri gerekli değildir269. 

  Müteselsil sorumlulardan her bir sorumlu, bütün sorumluların zarar görene karşı 

ileri sürebilecekleri def’i ve itirazları ileri sürebilir270. 

3. Müteselsil Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları 

 Müteselsil sorumlulukta zarar gören ile zarar verenler arasında ve zararın 

ödenmesinden sonra zarar verenlerin kendi aralarında çözülmesi lazım gelen iki temel 

problem mevcuttur271. Zarar verenlerin zarar görene karşı ayrı olarak ancak borcun 

tamamından beraber sorumlu olmaları durumu “dış ilişki”, tazminden sonra kusur 

oranlarına göre aralarındaki rücu ilişkisi işse “iç ilişki” olarak tanımlanır272. 

 

 

 

 

                                                 
268 Arbek,s.94;Oğuzman/Öz, s.300. 

269 Tandoğan, Akid Dışı Sorumluluk,s.378 vd. 

270 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.453. 

271 Arbek, s.95. 

272 Canyürek, Murat, Müteselsil Borçlulukta Dış ve İç İlişkiler, İstanbul 2003, s. 23. 
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a. Dış İlişkide 

 Aynı zarardan birden fazla kişinin sorumlu olması halinde mağdur, zararın 

tazmini için sorumlulardan herhangi birini seçmekte özgürdür273. Zarar verenlerin her 

biri, zararın tamamından sorumludur. Ancak, bu zararın tamamının mutlaka tazmin 

edileceği anlamına gelmez, hakimin tazminatta indirim sebeplerini ferdi olarak 

uygulaması mümkündür274. Ne var ki, sorumlulardan birinin hafif kusurlu olması, zarar 

görene karşı sorumluluğu azaltmaz. Müteselsil sorumlulukta, zarar verenlerden her biri 

“ortak kusur” nedeniyle zarar verici olayda diğerlerinin de davranışlarından 

sorumludur275. 

b. İç İlişkide 

 Zarar verenlerin iç ilişkideki durumlarını düzenleyen TBK m. 68 “Tazminatın 

aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum 

ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları 

tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur.  

 Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, 

diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef 

olur.” hükmünü amirdir. 

 Mülga 818 sayılı Kanun’da tam teselsül durumunda zararı tazmin edenin diğer 

sorumlulara rücu etmesi kusur oranına bağlanmışken, eksik teselsülde ise sıraya 

                                                 
273 Arbek,s.95; Gürsoy, Aynı zarardan sorumluluk,s.59. 

274 Oğuzman/ Öz,s.302. 

275 Nomer, Haluk, N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta Yayıncılık, 

İstanbul, 1999, s.178. 
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koymuştu276. Ancak 6098 sayılı yasa ile bu esaslar terk edilmiş, ve rücu ilişkisi kusurun 

ağırlığı ile yaratılan tehlikenin yoğunluğu ölçüt olarak alınmıştır. 

 TBK m. 62/2’de kendi payından fazlasını ödeyen sorumlunun alacaklının 

haklarına bu oranda halef olacağı düzenlenmektedir277. 

II. BİRDEN ÇOK İŞLETEN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN 

BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLULUK  

Sorumlulukların çatışması, iki veya daha çok kişinin birbirlerine zarar vermeleri 

halinde söz konusudur. Bu durumda, birden fazla kişinin sorumluluğu bir araya gelerek 

birbiri ile çatışmaktadır278. 

 KTK 89’da ise bu durum özel olarak düzenlenmiş olup ilgili maddede; “birden 

çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara uğrarsa, 

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 

sorumludurlar…… Tazminatla yükümlü olan işletenler veya işleticinin bağlı olduğu 

teşebbüs sahipleri zarar gören işletene veya işleticinin bağlı olduğu teşebbüs sahibine 

karşı müteselsilen sorumludurlar (f.3.)” denilmektedir. 

 Bu hükmün uygulanması için, kazaya ve zarara birden çok işleten veya teşebbüs 

sahiplerine ait araçların sebep olması ile birlikte işleten ve teşebbüs sahiplerinin 

KTK’nm 85. maddesine göre sorumlu tutulabilmesi gerekmektedir. Ne var ki işletenin 

                                                 
276 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.453. 

277 Bu hükmün TBK m. 168/II’nin tekrarı olduğu yönünde bkz. Oğuzman, Barlas; s.306. 

278 Arbek,s.101. 
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doğan zarardan dolayı sorumlu tutulması yeterli olup, ayrıca kendisinin de zarara 

uğraması sorumluluğun şartı değildir, yalnızca birinin zarar görmesi yeterlidir279. 

 Ayrıca, kazaya katılma durumu çoğu zaman çarpışma şeklinde gerçekleşiyor 

olmasına karşın KTK m. 89, araçların birbirlerine temas etmediği kazalarda da 

uygulanır. Örneğin, “bir aracın ışıklarından dolayı önünü göremeyen sürücünün kaza 

yapması” halinde olduğu gibi280.  

 KTK m. 89/f.2’de, “İşletenlerden ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs 

sahiplerinden birine ait bir şeyin zarara uğraması halinde, zarar gören, ancak zarar 

veren işletenin veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin veya 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusuru veya geçici olarak temyiz gücünü 

kaybetmesi veya zarar verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden zararın vuku 

bulduğunu ispat etmesi halinde zarar veren işleten veya işleticinin bağlı olduğu 

teşebbüs sahibi tazminatla yükümlü tutulur” denilmek sureti ile  şeye ilişkin zararlar ve 

kişiye ilişkin zararlar olarak ikili bir ayrım tabi tutulmuştur. 

A. Kişiye İlişkin Zarardan Sorumluluk 

  Kazaya katılan işletenler bedensel zarara uğramışsa, özel durumlar ve işletme 

tehlikesi farklı bir paylaşımı haklı kılmadıkça işletenler zarardan kusurları nispetinde 

sorumlu olacaktır. KTK m. 89 kapsamında tazmini öngörülen kişiye ilişkin zararlar; 

ölüm, yaralanma ve destekten yoksun kalma zararlarını kapsar281. 

 Bu hüküm gereği; zarar gören işleten kusuru kadar zarara katlanır, kendisinden 

fazla kusurlu zarar gören işletene rücu eder. Ayrıca, işleten zarar görmediği halde 

                                                 
279 Aras, Bahattin, “Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Kusur Sorumluluğu”, YD, Cilt: 34, Yıl: 

2008, Sayı: 4, s.569.; Yılmaz, Hamdi, Zararın Paylaştırılması, s.51. 

280 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.403. 

281 Aşçıoğlu, s.116. 
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üçüncü kişinin verdiği zararı tazmin zorunda kalmışsa KTK m. 89 uyarınca değil KTK 

m. 88/ son cümle uyarınca diğer işletenlere rücu edebilir282. Zarar görenin kendi 

kusuruna katlanması durumunda olduğu gibi, her işletenin yarattığı tehlike de zararın 

paylaştırılmasında göz önüne alınır283.  

 Zarar veren işletene kendisi ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu kimseler 

ayırtım gücünü geçici olarak kaybetmişse bunu ispat etmek kaydıyla TBK m. 59’a 

dayanarak sorumluluktan kurtulma imkanı verilmiştir284. 

B. Şeye İlişkin Zarardan Sorumluluk 

Kanun koyucu, KTK m. 89/II kapsamında iki yahut daha çok işletenin 

birbirlerine verdikleri şeye ilişkin zararların paylaştırılması hususunda kusuru esas 

almaktadır285. Şeye ilişkin zarar, motorlu aracın “yok olmasından, telef olmasından veya 

hasara uğramasından” kaynaklanabilir286. Örneğin, “araçta ya da içinde bulunan 

şeylerde meydana gelen hasarlar, çekme ve onarım masrafları, değer düşmesi, aracın 

kullanılamamasından doğan zararlar” belirtilen kapsamdadır287. 

KTK m. 89/II uyarınca diğer zarar verenin sorumlu olması için; zarar veren veya 

eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurunu veya ayırtım gücünden geçici şekilde 

yoksun olduğunu veya kendisine zarar veren araçta bozukluk olduğunu ispatlaması 

lazımdır288. 

                                                 
282 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.403. 

283 Tandoğan, Nitelik, s.227. 

284 Eren, Genel Hükümler, s.712. 

285 Arbek,s. 103. 

286 Eren, Genel Hükümler, s.713. 

287 Yılmaz, Hamdi, Sorumluluk, s.277. 

288 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.403. 
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İşletenin uğradığı zararlar konusunda “bedensel ve şeye ilişkin zarar ayrımı” 

gereksiz bir ayrım olduğu yönüyle öğretide eleştirilmektedir289. Zira kanaatimizce de 

“bedensel zararlar bakımından” farklı “şeye ilişkin zararlar bakımından” farklı esaslara 

tabi tutmasının haklı gerekçesi bulunmamaktadır. 

III. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI BİRDEN ÇOK ZARAR VERENİN 

SORUMLULUĞU 

A. Birden Çok Kişinin Değişik Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu (Dış 

İlişki)/Tam teselsül 

 KTK m. 88/I hükmüne göre, “Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir 

üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü 

bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.” Sorumlu kişiler, “birden çok 

işleten”, “teşebbüs sahibi” veya bunlarla birlikte sorumlu olan başka kimseler de 

olabilir. Bu kişilerin sorumlulukları haksız fiil veya kusursuz sorumluluğa 

dayanabilir290. Zarar gören, ister içlerinden birine isterse de hepsine dava açma hakkını 

haizdir. Bu anlamda KTK m. 88/I hükmü, TBK m. 61’in özel kanunda düzenlenmiş 

halidir denilebilir291.  

 Bu hükme müteselsil sorumluluğun doğması için zarar görenin üçüncü kişi 

olması ve kazaya katılanların her birinin üçüncü kişiye karşı müteselsilen sorumlu 

olması gerekmektedir. İşletenlerin ya da bağlı bulundukları teşebbüs sahiplerinin zarar 

uğraması halinde KTK m. 89 uygulanacaktır292. 

                                                 
289 Arbek, s.102; Yılmaz, Hamdi, Sorumluluk, s.141. 

290 Karahasan, Sorumluluk, s.975. 

291 Oğuzman/ Öz, s.213. 

292 Karacan Çetin,s.344. 
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 Bu itibarla, zarar verenlerden her biri zararın tamamından sorumlu olduğu gibi, 

zarar verenlerden birinin tazminatta indirim sebebinden yararlanması halinde 

diğerlerinin yanında tazminatın indirildiği miktar üzerinden sorumluluğu devam 

edecektir 293.  

B. Rücu İlişkisi (İç İlişki) 

 Aynı zarardan değişik sebeplerle sorumluluk halinde iç ilişki KTK m. 88/II’de 

düzenlenmiştir. Hükme göre, “Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar 

arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün şartları değerlendirilerek paylaştırılır. 

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.” Bu bakımdan, hakim tüm 

olayın şartlarını değerlendirerek zarar verenler arasında paylaşım yapacaktır294. Ancak 

burada, Mülga 818 sayılı Kanun’da yer alan “eksik teselsül-tam teselsül” ayrımı 

kaldırılmış olduğundan sorumluluğun rücu edilmesine ilişkin başvurma düzeni de söz 

konusu olmayacaktır.  

 Çalışmamızın devamında, müteselsil sorumluların zarar tazmin edildikten 

sonraki rücu ilişkileri sorumluluk sebeplerine göre incelenecektir. 

1. Tehlike Sorumluluklarının Yarışması (KTK m. 88) 

Tehlike sorumluluğunda “sorumlulukların yarışması” yalnızca KTK 88. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm kapsamı dışındaki hallerde “sorumlulukların 

                                                 
293 Eren, Genel Hükümler, s. 715. 

294 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.402. 
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çatışması” hakkındaki ilkeler uygulanır. Başka bir değişle “şeye ilişkin zararlar” söz 

konusu olduğunda “kusur sorumluluklarının çatışması” gündeme gelir295. 

Tehlike sorumluluklarının çatışması, özellikle “birden çok işleten ve teşebbüs 

sahibinin kazaya birlikte sebep olması” halinde ortaya çıkar. KTK 88/II uyarınca, zarar 

kusur oranında; kazaya sebebiyet veren tehlike sorumlularının kusurunun bulunmaması 

halinde zarar işletme tehlikesi derecesinde paylaştırılır296.  

İşletme tehlikesi, öğretide “motorlu aracın hızına ve kütlesine bağlı olarak 

taşıdığı yıkıcı güç” şeklinde tanımlanmıştır297. Ancak, zararın paylaştırılmasında genel 

tehlikenin yanı sıra karşılıklı tehlike de dikkate alınmalıdır298. 

2. Tehlike Sorumluluğu ile Olağan Sebep Sorumluluklarının Yarışması 

 Bu durumda, sorumluluğun bir tarafı “tehlike sorumlusu işleten”, diğer tarafı ise  

“ev başkanı, yapı eseri sahibi, hayvan bulunduran, adam çalıştıran gibi özen 

sorumluluğuna tabi” bir kimsedir299.  Somut durumda, her ikisi de kusurlu değilse 

zararın büyük kısmı “tehlike sorumlusuna” bırakılmalı, ek kusuru da mevcutsa zararın 

büyük kısmına katlanmasına karar verilmelidir 300. 

                                                 
295 Arbek,s.98. 

296 Eren, Genel Hükümler, s.716. 

297 Yılmaz, Hamdi, Sorumluluk, s.270. 

298 Adal, Akit Dışı Sorumluluk, s.12-13. 

299 Eren, Genel Hükümler, s.717.  

300 Arbek, s.99. 
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3. Tehlike Sorumluluğu ile Kusur Sorumluluğunun Yarışması 

 Tehlike sorumlulusu ile kusur sorumlusunun sorumluluklarının yarışması 

halinde Eren, zararın tamamının tehlike sorumlusu üzerine kalması gerektiğini 

savunmakta ise de; öğretide tehlike sorumlusunun “işleteme tehlikesi” nedeniyle zararın 

bir kısmına katlanması gerektiği savunulmaktadır301. Örneğin, “A’nın motorlu aracı ile 

B’nin bisikletinin C’ye zarar vermesi halinde” işleten işletme tehlikesinden, bisikletli 

ise kusurundan dolayı sorumludur. Tehlike sorumlusu işletenin ek kusurunun bulunması 

ise, işletenin zarar payını arttıracaktır302. 

4. Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu ve Sigortacının Rücu 

Hakkı 

 Tehlike sorumluluğunun öngörüldüğü durumlarda; 4149 sayılı yasa ile değişik 

91. madde ile “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan 

sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası 

yaptırmaları zorunludur.” denilerek, “zorunlu mali mesuliyet sigortası” yaptırılması da 

zorunludur. 

 Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortacısına karşı KTK m. 97 

kapsamında, ihtiyari mali sorumluluk sigortacısına karşı KTK m. 100 kapsamında 

                                                 
301 Eren, Genel Hükümler,s.717. 

302 Hamdi, Yılmaz, Zararın Paylaştırılması, s.75. 
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doğrudan talep ve dava hakkına sahiptir303. Her iki tarafın da, bu hakkı ortadan kaldıran 

veya kısıtlayan herhangi bir sözleşme yapması mümkün değildir304. 

 KTK 95/2 hükmü305 kapsamında da, zarar görene ödemede bulunan sigorta belli 

hallerde ödediği tutarı kendi sigortalısına rücu edebilecektir306. Rücu halleri, KZMSS 

Genel Şartları B.4’te “a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden 

sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş 

ise,b)Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken 

ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da 

ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik 

kurallarının ağır kusur ile ihlali (9)(18)(23) sonucunda meydana gelmiş ise 

(10)(12)(14)(20)(21),c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen 

seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki 

alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında 

meydana gelen zararlar,ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan 

araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden 

fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma 

ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden 

                                                 
303 Şenocak, Kemal, “Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Mağdurun Doğrudan Doğruya Sigortacı 

Karşısındaki Alacak Hakkı”, Batider, s. 25, c. 4, Ankara 2009, s.277. 

304 Memiş, Tekin, “Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet Sigortasında Sigortacının Sorumluluğunun Niteliği Ve 

Sebepsiz Zenginleşme”, XX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2004, 1. Baskı, Ankara, s. 77 

305 “Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, 

tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir.”. 

306 ÇELİK, Çelik Ahmet, “Sigortacının İşletene Rücu Hakkı”,http://www.tazminathukuku.com/arastirma 

yazilari/sigortacinin-isletene-rucu-hakki.html, s.e.t. 23.08.2019, s. 1. KZMSS Genel Şartlarında 

sayılan rücu sebepleri, sigortacının üçüncü kişilere karşı ileri süremediği, ancak kendi sigorta 

ettirenine karşı ileri sürebildiği taleplerdir.  
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meydana gelmiş ise,d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların 

B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan 

miktarında bir artış olursa, e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp 

edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının 

kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse, 

f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu 

olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği 

nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya 

kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin 

düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde,” halleri olarak sayılmıştır. 

 Rücu hakkı konusunda zamanaşımı ise, TTK m. 1420 “Sigorta sözleşmesinden 

doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci 

madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin 

istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar.” hükmü ile düzenlenmiş olup zamanaşımı bedelin alacaklıya 

ödenme tarihinden itibaren işlemeye başlar307. 

  

 

                                                 
307 Kurt, Leyla Müjde, “Haksız Fiil Sonucu Oluşan Zararlardan Birden Çok Kişinin Sorumlu Olduğu 

Hallerde Rücu Talebinin Tabi Olduğu Zamanaşımı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011, Sayı: 95, s. 

149; 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI 

§6-MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULUŞ 

KARİNELERİ  

I. GENEL KURTULUŞ NEDENİ OLARAK KTK M. 86/I 

A. Genel Olarak 

Motorlu araç işletenin ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin sorumluluktan 

kurtulması, 2918 s. KTK m.86’da düzenlenmektedir 308. KTK m.86 uyarınca işletenin 

sorumluluktan kurtulması, kanunda sayılan şartları ispat hususuna bağlı tutulmuştur.  

KTK’da düzenlenen kusursuz sorumluluk türü, nitelik itibari ile tehlike 

sorumluluğu olması sebebi ile sorumluluktan kurtulma sebepleri de zorlaştırılmıştır309. 

Çalışmamızın bu kısmında açıklanacak hususlar doktrinde, “illiyet bağını kesen 

nedenler”310 “sorumluluktan kurtulma imkânları”311 ya da “sorumluluğun olumsuz 

                                                 
308  KTK m. 86; “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı 

etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır 

kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 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.” 

309  Kılıçoğlu, Batider, s. 35. 

310  Kılıçoğlu, Batider, s.19 

311  Özsunay, Batider, s. 38. 
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şartları”312 isimleriyle de anılmaktadır313. KTK 86. maddede, genel kurtuluş sebebi 

olarak illiyet bağını kesen üç hal düzenlenmiştir. Kanunun açık metninden de 

anlaşılacağı üzere, işletenin sorumluluğunun kaldırılabilmesi için, illiyet bağını kesen 

sebeplerle birlikte işleticinin veya eylemlerinden sorumlu bulunduğu kişilerin ve 

araçtaki olası bir bozukluğun kazaya sebep olmadığının birlikte ispatı gerekmektedir314. 

Mülga 232 s. kanun ile değişik 6085 sayılı Kanun’da ise sorumluluktan kurtuluş 

karineleri, genel olarak motorlu araç işletenin sorumluluğunun düzenlendiği 50. 

Maddenin 2. fıkrasında düzenlenmekte idi. Bu maddede, “Motorlu taşıt, müteharrik 

makina veya lâstik tekerlekli traktör sahibi, zararın mücbir sebepten veya kazazedenin 

veya üçüncü şahsın ağır kusurundan ileri geldiğini veyahut kendisinin veya efal ve 

harekâtından mesul olduğu kimselerin kusurunun bulunmadığını ispat ederse 

mesuniyetten kurtulur” denilmekte ve sorumluluğun kaldırılma şartları hususunda 

“veya” ifadesini kullanmakta idi. Tandoğan, kanun lafzi olarak yorumlanırsa eğer 

kullanılan “veya” ifadesi sebebiyle işletenin ayrıca kendi kusurunu ispat etmeye gerek 

olmadığı sonucu çıktığını ancak mantıksız olabilecek sonuçların engellenmesi için 

işletenin hem eylemlerinden sorumlu bulunduğu kimselerin hem de kendi 

kusursuzluğunu ispatlaması gerektiğini haklı olarak savunmuştur315. Nitekim, 2918 

sayılı Kanunda “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin 

veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir 

bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin 

veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan 

kurtulur.” ifadesi kullanılarak işletenin sorumluluktan kurtulması için hem “kazanın 

                                                 
312 Tandoğan, Sorumluluk, s. 245 

313 Görüşler ve tartışmalar için bkz. Özsunay, Bildiriler, s.243. 

314 Arbek, s.89. 

315 Tandoğan, Akit Dışı Mesuliyet, s.246. 
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mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçücü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması” 

hem “işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu üçüncü kişilerin kusurunun 

bulunmaması” hem de “araçtaki bozukluktan kaynaklanmaması” şartlarının bir arada 

bulunması gerektiği hususu açıklığa kavuşmuştur.  

B. Sorumluluktan Kurtulma Şartları  

1. Kazanın Meydana Gelmesinde İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu 

Bulunduğu Kimselerin Kusurunun Bulunmaması ve Araçtaki 

Bozukluğun Kazaya Sebebiyet Vermemiş Olması 

a. İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Bulunduğu Kimselerin 

Kusurunun Bulunmaması Unsuru 

İşletenin, eylemlerinin sorumlusu bulunduğu kimseler sürücü ve aracın 

kullanılmasına katılan yardımcı kişiler olup KTK m. 85/5’e göre işleten belirtilen 

kişilerin kusurlu eylemlerinden kendi kusuruymuş gibi sorumlu olur. Yardımcı kişi 

olarak sayılması için aracın fiilen kullandırılması veya işleticinin talimatı altında olması 

da gerekmez aracı park ederken talimat veren kimse de “yardımcı kişi” 

konumundadır316. İşleten, aracı ev başkanı istihdam eden gibi sıfatlarla eylemlerinden 

sorumlu olduğu kişilere kullandırmışsa ve kurtuluş karinesine dayanmak istiyorsa bu 

kişilerin de kusursuzluğunu ispat etmesi gerekecektir.317 İşletenin veya eylemlerinden 

sorumlu bulunduğu kimselerin kusurlu olduğu veya araçta bir bozukluk olduğu karine 

sayılır318.  

                                                 
316 Oğuzman/Öz, s.206. 

317 Tandoğan, Akit Dışı Sorumluluk,s.237. 

318 Tandoğan, Nitelik, s.213. 
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Bu haller özellikle küçük veya kısıtlı kimselere araç bırakılması halinde ortaya 

çıkar319. İşleten aynı zamanda aracı eylemlerinden mesul bulunduğu kimselere 

bırakırken, talimat verirken de kusursuz olduğunu ispat etmek zorunda olacaktır320 

ancak bu gibi durumlarda işleten aracı küçüğe veya kısıtlıya bıraktığı için sorumlu 

bulunacaktır321. 

b. Araçtaki Bozukluğun Kazaya Sebebiyet Vermemiş Olması Unsuru 

Araçtaki bozukluğun, aracın işletilmesi sonucu meydana gelen kazada etkili 

olması halinde illiyet bağını kesen haller mevcutsa dahi işletenin sorumluluktan 

kurtulması söz konusu değildir322. Ancak üçüncü kişi, aracın mekanik teknik herhangi 

bir aksamını bozmakta kusurlu ise o halde işletenin de sorumluluktan kurtulması 

mümkün olabilir323. 

Belirtmek gerekir ki, aracın tüm aksamlarının noksansız olduğunun değil 

yalnızca kazaya sebep olması muhtemel parçalarının kaza esnasında düzgün çalıştığının 

ispatı yeterlidir, örneğin “arabanın kaymadığı bir kazada lastiklerin sağlamlığının” veya 

“yağmursuz havada sileceklerin çalışıp çalışmadığının” kontrolüne gerek yoktur324 

                                                 
319 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.394. 

320 Gökcan/Kaymaz, s.173. 

321Arbek,s.89. 

322 Kılıçoğlu, Batider,s.36. 

323 Aşçıoğlu, s.84. 

324 Tandoğan, Nitelik,s.213. 
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Araçtaki bozukluk, zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan 

kaynaklanması halinde işleten sorumluluktan kurtulacaktır325.  Araçta meydana gelen 

bozukluğunun nedeni ve neyden kaynaklandığı önemli olmayıp Kılıçoğlu bu hususu 

eser sahibinin binadaki yapım noksanlığından kaynaklanan sorumluluğuna 

benzetmektedir326. Öğretide, araçtaki bozukluğun aracın bakım onarımının yapan kişiler 

veya 3. Kişinin kusurundan kaynaklanması halinde örneğin “tamircinin frenleri iyi 

sıkıştırmaması veya üçüncü kişinin kasten bazı vidalarını gevşetmesi” gibi durumlarda 

işletenin sorumluluktan kurtulacağı ancak bozukluğun imalat hatasından ileri gelmesi 

nedeni ile işletenim sorumluluğunun devam etmesi gerektiği zira özen yükümlülüğünün 

bu durumlar için düzenlendiği savunulmaktadır327. 

Araçtaki bozukluğun, tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilmesi mümkün 

değildir. İşleten, göstermesi lazım gelen tüm özeni gösterseydi dahi engellemesinin 

mümkün olmadığı bozukluklardan da sorumludur328. 

Yargıtay, araçta bozukluk olması halinde sorumluluğun nasıl etkileneceği 

konusunda “…Aks kırılması gibi teknik arıza işletenin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz ve kaçınılmazlık (hakkaniyet) indirimini gerektirmez. Somut olayda davalı 

hem sürücü hem de malik olduğuna göre davanın çözümünde uygulanacak yasa 

kuralları 2918 sayılı KTK’ nın 3.maddesinde tanımı yapılan işletenin sorumluluğunu 

düzenleyen 85/1. maddesidir. Kural olarak motorlu aracın işletilmesinden doğan her 

türlü zarardan sorumlu olunacağı ilkesi getirilirken objektif sorumluluğu ağırlaştıran 

tehlike sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu nedenledir ki işleten, araçtaki bozukluğun 

                                                 
325  “…Ancak araçtaki bozukluk zarar görenin veya 3.şahsın ağır kusurundan meydana gelmiş ise, işleten 

sorumluluktan kurtuluş sebebine dayanabilir…” (19. HD., 30.10.1995 T, 1995/2269E., 1995/ 9011 

K.) Eren, Genel Hükümler, s.207; Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s. 403; Bolatoğlu, 187. 

326 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.395. 

327 Tandoğan, Nitelik, s.214, Kılıçoğlu, Batider,s.37. 

328 Aşçıoğlu,s.85. 
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sonucuna katlanmak zorundadır. Araçtaki bozukluk kazayı ve zararı etkilemiş olsa dahi, 

aynı yasanın 86/1. maddesine göre kurtuluş nedenlerinden yararlanamaz. Hatta 

yasanın kaçınılmazlık (hakkaniyet) indirimini yasakladığı durum ve olaylarda 

sınırlamaya dahi gidilemez. Bu gibi olaylarda kaçınılmazlığın sorumluluğu daraltma 

işlevi yoktur. Karayolları Trafik Kanunu’nun 86.maddesi hükmü kaçınılmazlığı 

sorumluluktan kurtuluş nedeni olarak düzenlememiş, özellikle araçtaki her türlü 

bozukluklardan tam sorumlu olma kuralını koymuştur. Esasen bu sonuç, tehlike 

sorumluluğunun doğal sonucudur...”329 diyerek trafik güvenliğini kusurun önüne 

koymuş ve indirim sebebi dahi uygulanmaması gerektiğini hüküm altına almıştır. 

2. İlliyet Bağını Kesen Sebeplerden Birinin Kanıtlanması 

a. Mücbir Sebep 

Mücbir sebep; araç işletenin faaliyeti dışında kalan “genel bir davranış kuralının 

mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde ihlaline yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması 

mümkün olmayan olağanüstü bir olay” olarak tanımlanmaktadır330. “Deprem, çığ, 

yıldırım düşmesi veya çarpması, toprak kayması, yanardağ patlaması, kasırga, meteor 

yağmuru” gibi genellikle doğa olaylarıdır. “Savaş, devrim ve isyan gibi sosyal olaylar” 

da mücbir sebep sayılabilir331.  

Mücbir sebep, aracın işletilmesine bağlı tehlikeler yönünden zararla illiyet 

bağını kesecek yoğunlukta olmalıdır332. Motorlu aracın işletilmesine bağlı tehlikeler, 

umulmayan olaylar (beklenmedik hal) olarak kabul edilir. “Şiddetli yağan kar, dolu 

                                                 
329  Y. 19.HD., 30.10.1995 T., 1995/1995 E.,1995/9011 K..  

330  Adal, Akit Dışı Sorumluluk, s.102. 

331  Aşçıoğlu, s. 73. 

332 Kılıçoğlu, Batider,s.214. 
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veya yağmur, yoğun sis, don, rüzgâr, yoldaki buzlanma, sürücünün direksiyon başında 

uyuya kalması, bayılması, kalp krizi geçirmesi veya ölmesi, güneş ışığının veya diğer 

bir aracın uzun farlarının göz alması, göze toz kaçması, böcek ısırması, yolun yapımı ve 

bakımındaki bozukluklar (yolun çukur olması gibi), araçtaki bozukluklar (frenin 

boşalması, direksiyonun kilitlenmesi, lastik patlaması gibi), tekerleğin taş fırlatması, 

aracın önüne aniden bir çocuğun veya hayvanın fırlaması” gibi olaylar beklenmeyen hal 

sayılırlar333. Çünkü bu örnekler; aracın kendisinden gelen, öngörülebilen ve kaçı-

nılabilecek nitelikteki olaylardır. Örneğin; tüm kontrollerin yapılmış olmasına rağmen 

yolda giderken direksiyonun kilitlenmesi sonucunda zarar meydana gelirse bu zarardan 

işleten sorumludur. Bu şekilde meydana gelen bir olay umulmayan (beklenmeyen) 

olaydır ve işleten, umulmayan olaylardan da sorumludur334. Mücbir sebep, 

beklenmeyen olayların yoğunlaşmış halidir335. Mücbir sebebe neden olan olay; aracın 

işletmesi dışında, öngörülemez, mutlak surette karşı konulamaz ve olağanüstüdür336.  

Mücbir sebebe neden olan olayların ağırlığı göz önüne alındığında araçtaki 

mekanik veya teknik arızalar üçüncü kişinin ağır kusuru (kasten frenlerin boşaltılması 

gibi) niteliğinde olmadıkça motorlu araç işleteni tek başına sorumluluktan 

kurtarmayacaktır337. Hangi durumların mücbir sebep teşkil edeceğine ilişkin: 

                                                 
333  Yılmaz, Zekeriya, s.106-107. 

334  Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda “..teknik arızanın bir mücbir sebep gibi illiyet bağını ortadan 

kaldırmayacağı ve dolayısıyla sürücü ve ara malikini sorumluluktan kurtaramayacağının kabulü ile 

sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde teknik arızaya verilen kusur oranının 

tazminattan indirilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir.” diyerek araçtaki teknik arızanın 

sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir. (Bkz., Y.11.HD., 23.3.2006 T., 2005/2936 E., 

2006/3099 K.) 

335 Aşçıoğlu,s.86. 

336  Ateş, s. 351. 

337  Oğuzman/Öz, S. 210. 
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“…Davacının TTK’ nın 1301. maddesi hükmüne dayalı olarak davalılar aleyhine açtığı 

rücu davası sonucunda mahkemece davanın reddine dair tesis edilen hüküm, davacı 

vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan rücu 

davasıdır. Bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilebilmesi için o olayın önceden 

sezilemez, karşı konulamaz olması ve harici bir etkenden ileri gelmiş olması gerekir. Bu 

unsurları içermeyen bir olay umulmayan bir hal niteliğini taşısa dahi mücbir sebep 

olarak kabul edilemez. Olayımızda bir teknik arızanın bulunduğu kabul edilmiş olmakla 

beraber bunun önceden sezilemez ve dolayısı ile önlenemez bir nitelik taşıdığı tespit 

edilememiştir. Bilindiği gibi teknik arızalar çoğu kez aracın periyodik bakımının 

zamanında gereği gibi yapılmamış olmasından ileri gelir ki, bu da araç için bir kusur 

teşkil eder. Kusurun söz konusu olduğu hallerde ise mücbir sebepten bahsedilemez. 

Yargıtay'ın teknik arıza konusundaki kökleşmiş içtihadı da bu doğrultudadır. İşte, 

mahkemece yukarıda açıklanan bu hususlar göz önünde tutularak teknik arızanın bir 

mücbir sebep gibi, illiyet rabıtasını ortadan kaldırmayacağı ve dolayısı ile araç 

sahibinin ve eğer araç geçici olarak kısa süreli emaneten alınmamış ise sürücüsünü 

sorumluluktan kurtarmayacağı kabul edilip, buna göre araştırma yapılarak hüküm 

tesisi gerekirken, yazılı şekilde karar oluşturulması hatalı olmuş ve kararın açıklanan 

nedenlerle bozulması gerekmiştir...”338. 

Bir diğer Yargıtay kararı ise şöyledir: “…Davalıya sigortalı araçta 5/8 oranında 

teknik arıza kusuru belirlenmiş olup, bilirkişi tarafından hesaplanan tazminat miktarı 

bu kusur oranında indirilmiştir. Teknik arıza umulmayan hal ise de mücbir sebep 

değildir. 2918 sayılı KTK.nun 86/1. maddesinde belirtildiği gibi araç sahibi ve 

sürücüsünün sorumluluktan kurtulabilmesi için zararın mücbir sebepten veya 3. kişinin 

ağır kusurundan ileri gelmiş olmalıdır. Bir olayın mücbir sebep olarak 

nitelendirilebilmesi için de o olayın önceden sezilemez, karşı konulamaz ve harici bir 

                                                 
338  Y. 11. HD., 11.10.2004 T., 2004/398 E.,2004/9577 K.,   
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etkenden ileri gelmiş olması gerekir. Bu unsurları içermeyen bir olay umulmayan bir 

hal niteliği taşısa bile mücbir sebep olarak kabul edilemez. Olayımızda teknik arızanın 

mevcut olduğu kabul edilmiş olmakla beraber bunun önceden sezilemez ve önlenemez 

bir nitelik taşıdığı tespit edilememiştir. Bilindiği üzere teknik arızalar çoğu kez aracın 

periyodik bakımının zamanında gereği gibi yapılmamış olmasından ileri gelir ki bu da 

sahibi için bir kusur teşkil eder. Kusur söz konusu olan hallerde ise mücbir sebepten söz 

edilemez. Bu nedenle de araç sahibinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. En azından 

bakım kusuru söz konusudur.  Bu nedenle teknik arızanın bir mücbir sebep gibi illiyet 

bağını ortadan kaldırmayacağı ve dolayısıyla sürücü ve araç malikini sorumluluktan 

kurtaramayacağının kabulü ile sonucuna göre bir karar vermemek gerekirken yazılı 

olduğu şekilde teknik arızaya verilen kusur oranının tazminattan indirilerek karar 

verilmesi doğru görülmemiştir…”339 

b. Zarar Görenin Ağır Kusuru 

Zarar görenin ağır kusuru, KTK m.86’da illiyet bağını kesen bir sebep olarak 

tanımlanmıştır. Öğretideki tanıma göre zarar verenin kusuru, zarar gören faile böyle bir 

zarar verilecek olsaydı davranışı kusurlu sayılacaksa zarar görenin kusuru gerçekleşmiş 

kabul edilir340. İsviçre Federal Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarında ve doktrinde 

savunulan görüşe göre ağır kusur, “benzeri bir durumda makul her insanın 

öngörebileceği en basit özen kurallarının ihlali” olarak tanımlanmıştır 341.  

Zarar görenin ağır kusurlu olması, illiyet bağını kesen sebepler arasında sayılmış 

olmasına karşın işleteni sorumluluktan kurtarabilmesi için ön koşul yine işletenin ve 

                                                 
339 Y. 11. H.D. 23.03.2006 gün ve 2005/2936 E. 2006/3099 K. 

340 Eren, Genel Hükümler,s.583. 

341  Gökcan/Kaymaz, S.177. 
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eylemlerinden sorumlu bulunduğu kimselerin kusursuzluğu ve araçtaki bozukluğun 

kazayı etkilememiş olmasıdır. Burada önemle belirtmek gerekir; zarar görenin ağır 

kusurunun o derece ağır olması gerekir ki neticesinde zarar verici olay ile illiyet bağı 

kesilsin342. Zarar görenin hafif sayılabilecek kusurları ise illiyet bağını kesmez. İşletme 

tehlikesi, ağır kusura nazaran baskın kalıyorsa işletenin sorumluluktan kurtulması da 

söz konusu olmayacaktır343. İşleten bu durumda, sebepleri söz konusu ise KTK m.86/II 

uyarınca tazminatta indirim talep edebilir344. Bu husus “sorumluluğun azaltılması” 

başlığı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Zarar görenin kusurunun ağırlık derecesi her olayda ayrı değerlendirilmesi 

gerekir. Kazanın oluş biçimi, araca, zarar görene, işletene ve sürücüye ilişkin tüm hal ve 

şartlar dikkate alınır.  “Yaya veya bisikletlinin kontrolsüzce yola fırlaması, seyircinin 

yarış pistine dalması, trafik ışıklarına uymadan bir yayanın karşıdan karşıya geçmesi, 

gece karalığında bir yayanın, trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda bir taraftan diğer tarafa 

koşarak geçmek istemesi, geceleyin içkili bir yayanın yayalara yasak olan caddede 

dolaşması, intihar etmek isteyen bir kimsenin aracın önüne atlaması, hareket halindeki 

otobüsten atlaması” zarar görenin ağır kusuruna dair örneklerdir345. İşleten, 

“kusursuzluğunu” veya “araçtaki bozukluğun kazanın gerçekleşmesinde etken 

olmadığını” kanıtlayamazsa, sorumluluğu devam eder. Yayanın kırmızı ışıkta geçiyor 

olmasına rağmen alkollü sürücü tarafından yaralanması halinde, işleten sorumlu olmaya 

devam eder346.  

Zarar gören kişinin ayırtım gücüne sahip olmaması halinde davranışı kusurlu 

olarak nitelendirilemez bu nedenle ayırtım gücüne sahip olmayan küçükler veya 

                                                 
342 Oğuzman/Öz,s.205 dn.214, Tandoğan, Sorumluluk, s.249. 

343 Aşçıoğlu,s.90 

344  Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s. 397. 

345  Ateş,s. 55 

346 Kılıçoğlu, Batider,s.40. 



 

 

87 

kısıtlılar bakımından zarar görenin ağır kusurlu olduğundan da bahsedilemez. Ancak 

86/2’ye göre tazminat miktarının indirilmesini isteyebilir347. Bu husus, kendi kusuru 

neticesinde zarar gören yaşı küçükler ile temyiz gücüne sahip olmayanlar bakımından 

önem arz etmektedir. Yaşı küçükler bakımından trafikte hangi yaştan itibaren temyiz 

kudretine vakıf sayılacaklarına ilişkin belirli bir yaş öngörülmemiştir348. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, “zarar görenin rızası” TBK m.63’te hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran sebepler arasında sayılmış olmasına karşın, KTK 

kapsamındaki zararlar bakımından neredeyse hiç uygulama alanı bulmamaktadır349. 

Ancak uygulamada, tehlikeyi kabul etme durumu tazminattan indirim sebebi olarak 

kabul edilmektedir350. Yargıtay, zarar görenin alkollü sürücünün arabasına bindiği bir 

kararda “Davacıların trafik olayında ölen desteklerinin hatır yolcusu olarak araçta 

bulunduğu, alkollü sürücünün aracına bindikleri çekişmesizdir. Alkollü sürücünün 

kullandığı araca binmek, kabule göre fiile rıza ya da ortak kusur olarak ele alındığında, 

Borçlar Yasası'nın 44. maddesine göre hesaplanacak tazminattan indirim sebebini 

oluşturur.” kararını vermiştir351. 

                                                 
347  Aşçıoğlu, s.77. 

348 Karacan, Çetin,s.294 

349 Yılmaz, Hamdi, Zararın Paylaştırılması, s.28. 

350 Yılmaz, Hamdi, Hukuki Sorumluluk, s.198 vd. 

351 HGK.14.04.2004 E. 2004/4-207 K. 2004/226 
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c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  

 Zarar gören kimsenin ağır kusurlu olması halinde olduğu gibi üçüncü kişinin de 

ağır kusurlu olması, araç işleteni sorumluluktan kurtarmaya yarar bir durumdur. 

Motorlu aracın işleteni, sürücüsü ve yardımcı kişiler ile zarar gören dışında kalan kişiler 

kanun kapsamında “üçüncü kişi” olarak değerlendirilir. Zarar gören kişinin “küçük” 

olması durumunda ise, küçüğün annesi ve babası da sorumluluktan kurtuluş karinesi 

getirmeye yarar üçüncü kişi konumundadır352. Ayrıca, “aracı çalan veya gasp eden 

kişiler” de işletene göre üçüncü kişi konumundadır. “Aracın çalınması veya gasp 

edilmesi halindeki sorumluluk”; KTK 107. madde kapsamında özel olarak düzenlenmiş 

olduğundan işleten ancak bu hüküm kapsamına kurtuluş kanıtı getirebilir. Aracı çalan 

veya gasp edenin ağır kusuruna dayanılarak sorumluluktan kurtulması mümkün 

değildir353. 

Üçüncü kişinin aracı işletenin fark edemeyeceği şekilde bozması, frenlerini 

boşaltması gibi durumlar, “üçüncü kişinin ağır kusuru” durumuna örnek olarak 

verilebilir. Araç işletenin zarar görenin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasında, 

hastaneye sevk edilen zarar görenin doktor tarafından kasten öldürülmesi de “üçüncü 

kişinin kusuru” nedeni ile illiyet bağını kesen sebep olarak kabul edilecektir354. Araç 

işleten, burada da “kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmaması” ve “araçtaki 

                                                 
352 Tandoğan, Akit Dışı Sorumluluk,s.250. 

353 Tunç, Ramazan: “Karayolları Trafik Kanununa göre İşletenin Hukuki Sorumluluğunun Hukuki 

Niteliği ve İşletene Tanınan Genel Kurtuluş Kanıtı (II)”, Yargıtay Dergisi, C. 18, S. 1-2, Ocak Nisan 

1992, s. 169- 187 (Kurtuluş Kanıtı II), s. 185. 

354 Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975,s.209. 
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bozukluğun kazayı etkilememiş olması” şartı ile üçüncü kişinin ağır kusurunu 

kanıtlayarak kurtuluş karinesi getirebilir355. 

Üçüncü kişiye isnat edilen kusur, işletenin kanundan kaynaklı tehlike 

sorumluluğunu baskılayacak ve illiyet bağını kesecek şekilde ağır olmalıdır356. Konuyla 

ilgili bir Yargıtay kararında, “…Mahkemece gerekçesinde de belirtildiği üzere dava 

konusu trafik kazasında davalı sürücü Hüsamettin 8/8 kusurlu, diğer davalıya ait araç 

sürücüsü kusursuzdur. Bu nedenle Beydağı Turz.Sey.Tic.Ltd.Şti.’nin, üçüncü kişinin 

ağır kusuru nedeniyle illiyet bağı kesildiğinden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

gereğince kusursuz sorumluluğundan da bahsedilemez. mahkemece, davalı Beydağı 

Turz.Sey.Tic.Ltd.Şti.’nin bu yöndeki savunması üzerinde durulmadan bu davalı 

yönünden davanın reddi gerekirken, işletenin müşterek ve müteselsilen sorumluluğuna 

karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir...”357. denilerek üçüncü kişinin kusurlu olduğu 

durumda illiyet bağının kesileceğine karar vermiştir. Kusurun ağırlığı konusunda 

Yargıtay’ın esas aldığı ölçüt üçüncü kişinin kusurun %100 olmasıdır358. Şayet üçüncü 

kişiye isnat edilen kusurun ağırlığı nedensellik bağını kesecek yoğunlukta değilse, 

işleten sorumlu olmaya devam edeceğinden işleten ve üçüncü kişi zarar gören kimseye 

karşı müteselsilen sorumlu olacaklardır359. 

Üçüncü kişinin ağır kusuru, 86. Maddede sorumluluktan kurtuluş şartı olarak 

düzenlenmiş olmasına karşın ağır kusur şeklinde nitelendirilemeyecek ve illiyet bağını 

kesmeyecek şekilde kusurlu olması 86/II’de tazminattan indirim sebebi olarak 

                                                 
355 Akipek,s.537. 

356 Eren, Uygun illiyet bağı, s.204. 

357  Y. 11. HD., 15.12.2003 T. , 2003/4789 E., 2003/11791 K. 

358 Y. 15. H.D., 24.3.1976, 75/5627, 76/1350. 

359 Tandoğan, Nitelik, s.216.; Kılıçoğlu, Batider,s.42. 
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sayılmamıştır360. Halbuki, 232 sayılı yasa ile değişik 6085 sayılı Kanun m.50/3’te 

“Kazazedeye veya üçüncü şahsa isnat olunabilen kusur hafifse, hâkim motorlu taşıt, 

müteharrik makina veya lâstik tekerlekli traktör sahibine raci tazminat miktarını ahval 

ve şeraiti nazarı itibara alarak tesbit eder.” denilerek üçüncü kişiye isnat edilen 

kusurun hafif olması durumunda tazminattan indirim sayılacağını düzenlemiş idi. 

Gelinen noktada, 2918 sayılı KTK’da “üçüncü kişinin ağır nitelikte olmayan kusuru” 

tazminatta indirim sebebi olarak kanun kapsamına alınmamış, yalnızca zarar görenin 

kusuru indirim sebebi olarak düzenlenmiştir361. 

Üçüncü kişinin ayırtım gücüne sahip olmaması halinde davranışı kusurlu olarak 

nitelendirilemez bu nedenle ayırtım gücüne sahip olmayan küçükler veya kısıtlılar 

bakımından üçüncü kişinin ağır kusurlu olduğundan bahsedilemez362. Bu halde illiyet 

bağını kesen sebebin kusurlu veya kusursuz davranıştan kaynaklanması mümkündür363. 

Ayırtım gücüne sahip olmayan kişinin davranışı illiyet bağını kesecek kadar fazla 

olması halinde, “mücbir sebep” olarak değerlendirilebileceği, zarar görenin ise eğer 

ayırtım gücü olmayan zarar verenin ödeme gücü zarar verenden fazlaysa TBK m. 

65’teki “hakkaniyet sorumluluğu” kapsamında zarar veren üçüncü kişi aleyhine dava 

açabileceği savunulmaktadır364. 

                                                 
360 Üçüncü kişinin ağır kusuru illiyet bağını kesecek derecede yoğun değilse bu hususun tazminattan 

indirim sebebi olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Tandoğan, Akit Dışı Mesuliyet,s.250. 

361 Kılıçoğlu,Batider,s.42. 

362 Eren, Genel Hükümler,s.583. 

363 Karacan Çetin, s.301. 

364 Eren, Uygun İlliyet Bağı,s.204. 
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II. SORUMLULUKTAN ÖZEL KURTULUŞ NEDENLERİ 

 4199 s. Yasa ile değişi 2918 s. KTK’da, işleteni sorumluluktan kurtaracak genel 

kurtuluş sebepleri yanında işletenin kurtuluş karinesi getirmesine imkan tanıyan veya 

sorumluluğunu hafifleten bir takım “özel kurtuluş sebepleri” de kabul etmiştir. Özel 

kurtuluş sebeplerinin kabul edilmesi sorumluluğa neden olacak uygun sebebin 

bulunmamasından değil hakkaniyet düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, 

sorumluluktan kurtulmaya ilişkin genel şartlardan ayrı olarak kanunda özel hükümlerle 

düzenlenmesi gerekmiştir365.  

A. Aracın Çalınması ve Gasp Edilmesi  

KTK m. 107 hükmü “Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten gibi 

sorumlu tutulur. Aracın çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen 

gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan aracın sürücüsü de onunla birlikte 

müteselsilen sorumludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu 

kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat 

ederse, sorumlu tutulamaz. İşleten, sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rücu 

edebilir. Aracın çalındığını veya gasbedildiğini bilerek binen yolculara karşı 

sorumluluk, genel hükümlere tabidir”.   

Burada sorumluluktan kurtulmanın birinci şartı “aracın çalınması veya gasp 

edilmesi” fiilinin gerçeklemiş olması, ikinci şartı ise işletenin “bu duruma kusuru ile 

imkan vermemiş olması” unsurudur366. Aracın çalınmış veya gasp edilmiş olduğundan 

bahsedebilmek için “işletenin bilgi ve rızası olmaksızın” araçtan yararlanılması 

                                                 
365 Özsunay, Batider, s.19. 

366 Özsunay, Batider, s.41. 
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gerekmektedir. Motorlu aracın, “işleten tarafından izin verilenden daha fazla süre 

kullanılması, aracın varacağı yerin işleten tarafından belirlendiği durumlarda yolun 

değiştirilmesi veya aracın kullanılmasına izin verilen kimseler tarafından başkasına 

kullandırılması” hallerinde de izinsiz kullanma söz konusudur367. Ayrıca, birden fazla 

kişinin araçtan izinsiz yararlandığı durumda kaza anında direksiyonda kim olduğunun 

önemi olmaz.368 

Çalma ve gasp etme eylemi için iradenin varlığı gerekmekte olup akıl hastaları 

veya küçükler gibi ayırtım gücüne sahip olmayanlar bakımından bu kişiler çalma ve 

gasp etmeden söz edilemez. Ancak hal ve şartların gerektirdiği ölçüde hakkaniyet 

sorumluluğu uygulanabilir369. 

Bahsi geçen hüküm çerçevesinde ispat külfetini karşılayamazsa KTK m. 88 

hükmü kapsamında “aracı çalan veya gasp eden kişi” ile birlikte müteselsil sorumlu 

olacaktır370. Kurtuluş karinesinin burada davalı işleten tarafından iddia ve ispat edilmesi 

gerekli olup hakim tarafından resen inceleme konusu yapılmaz371. 

Kanun metninde, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen yolculara 

karşı sorumluluk ayrıca düzenlendiğinden, kurtuluş kanıtı getirme imkanı da ikili ayrım 

gözetilerek incelenecektir. 

 

                                                 
367 Özsunay, Gelişmeler,s.103. 

368 Özsunay, Gelişmeler, s.105. 

369 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.376. 

370 Karahasan, s.940. 

371 Aşçıoğlu, s.93. 
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1. Aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilmeyen kişilere karşı kurtuluş 

karinesi 

Aracın sürücüsü, kendi kusuru ile aracın çalınması veya gasp edilmesine 

sebebiyet vermemiş olsa dahi yalnızca aracın çalındığı veya gasp edildiğini bilmediğini 

iddia ederek sorumluluktan kurtulamayacaktır. Aynı zamanda “bilmediği ve gerekli 

araştırmayı yapmasına rağmen bilmesinin mümkün olmadığı” hususunu ispatlayarak 

kurtulması mümkündür. Bu durumda, kusur sorumluluğu ilkesine göre verdiği zarardan 

sorumlu olacaktır372. 

Sürücü ile işletenin farklı olması durumunda da, işleten yine aracın çalınmaması 

veya gasp edilmemesi için “kapı ve pencerelerin kilitli olması, kontak anahtarının 

emniyetli yerde saklanması”373 gibi gereken tüm güvenlik tedbirlerini almış olduğunu 

ispat etmek durumundadır. Bu hususta tüm güvenlik önlemlerinin alındığını, kendisinin 

ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu kişilerin aracın çalınması veya gasp edilmesinde 

kusuru olmadığını ispatlayan işleyen genel hükümlere göre de sorumlu tutulmaz374. 

İspat yükünü yerine getiremeyen işleten aracı çalan veya gasp eden kişilerle 

birlikte zarar görene karşı müteselsilen sorumlu olacaktır. İşleten, sorumluluğu bertaraf 

edememesi halinde KTK m.107/I ve 85. Madde hükümleri gereğince zararını aracı 

çalan veya gasp eden kişi ile bu durumu bilen sürücüye rücu edebilecektir375. 

 

                                                 
372 Kılıçoğlu, Genel Hükümler,s.376. 

373 Eren, Genel Hükümler,s.186. 

374 Nomer, Genel Hükümler,s.78. 

375 Bolatoğlu,s.89. 
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2. Aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilen kişilere karşı kurtuluş 

karinesi 

KTK 107/II hükmü gereğince, “aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilen 

yolculara karşı sorumluluk” genel hükümlere tabidir. Araçtan ayrılması mümkünken 

yolculuğa devam eden yolcu ile ilgili sorumluk genel hükümlere tabidir376. Bu 

durumda, mağdurun aracın hak sahibi zilyedinin kim olduğunu araştırması 

gerekmez377. 

B. Hatır İçin Taşıma veya Kullandırma 

 KTK m.87’de, belirlenen koşulların varlığı halinde Karayolları Trafik 

Kanunu’ndaki genel sorumluluk ilkesi olan tehlike sorumluluğu ilkesine istisna 

getirilmiş ve araçtaki kişinin “hatır” için taşınması veya aracın kendisine “hatır” için 

verilmesi durumunda sorumluluğun genel hükümlere tabi olacağı belirlenmiştir. 

Karayolları Trafik Kanunu’nda “hatır taşıması” veya “hatır için kullandırma” 

kavramları açıklamamış, yalnızca “karşılıksız” olarak tabiri kullanılmıştır.  

 Hatır ilişkisi, Hatemi/Gökyayla tarafından tek taraflı olarak borç altına giren 

borçlunun akit kurulduktan sonra da vaadinden cayma hakkını saklı tuttuğu ve bu 

durumun karşı tarafça bilinebildiği ilişki olarak tanımlanmaktadır378. Hatır taşımasının 

unsurları ve hangi hallerde işletenin sorumluluğunun sınırlandırılacağı hususları 

“sorumluluğun sınırlandırılması” başlığında incelenmiş olduğundan burada 

değinilmeyecektir. 

                                                 
376 Hamdi, Yılmaz, Sorumluluk, s.82. 

377 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s.378. 

378 Hatemi, Hüseyin & Gökyayla, Emre, Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul 2012, s.19. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Hatemi/Gökyayla,s.18 vd. 
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C. Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunana Bırakılması 

KTK 104. Madde “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.” hükmünü amirdir. Motorlu aracın, 

motorlu araçla ilgili mesleki faaliyette bulunana bırakılması durumunda KTK m. 

104’teki şartları taşıyan farazi işleten teşebbüs sahibi de işleten gibi sorumlu olacaktır. 

Bu durumda, araç kendisine bırakılan işletme sahibi aracın zilyetliği kendisine geçtiği 

anda sorumlu olacak ve gerçek işleten ilgili teşebbüsle birlikte dahi sorumlu 

olmayacaktır379. 

Ancak önemle belirtmek gerekir ki; gerçek işletenin aracını motorlu araçla ilgili 

meslek faaliyeti yürütenlere bırakması sebebi ile sorumluluğunun kaldırılacağı hususu 

dar yorumlanır. Zira, gerçek işleten tarafından aracını tamir edilmek üzere tamirci 

dükkanı önüne bırakıldığı olayda Yargıtay “motorlu aracın dinamosundaki arızanın 

giderilmesi için aracın buzdolabı tamircisine bırakılması ve arızanın 20 dakika gibi kısa 

bir sürede giderilmiş olmasının aracın hakimiyet gücünün işletenden çıkması olarak 

değerlendirilemeyeceğine ve gerçek işletenin aracını önlem almadan güvensiz şekilde 

tamirci önüne bırakmasın sureti ile” kusurlu olduğunu ve sorumlu tutulması gerektiğine 

karar vermiştir380. 

 

 

                                                 
379 Kılıçoğlu, Genel Hükümler, s. 374. 

380 Karahasan, s.941. 14 H.D.,2.10.1989, 5722/7199. 
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§ 7- MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI  

I. GENEL OLARAK 

Haksız fiil sonucunda mağdur olan kişinin zarar veren kişiden zararın 

giderilmesini istemesi halinde tazminattan indirim yapılabilecek durumlar TBK m. 

52’de düzenlenmiştir: “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın 

doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu 

ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”  

Ancak, motorlu araç kazaları neticesinde talep edilen tazminatlara ilişkin 

KTK’da özel hüküm bulunduğundan artık zarar görenin ortak kusurunu tazminattan 

indirim sebebi olarak düzenleyen TBK 52 uygulanmayacak, KTK uygulama alanı 

bulacaktır381. 

KTK m. 86/I’de, “araç işleticisinin ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin” 

sorumluluktan kurtulma şartları düzenlenmiş olup maddenin devamında fıkrasında ise, 

sorumluluğu bertaraf edememeleri halinde sorumluluğunun azaltılmasına (tazminattan 

indirilmesine) olanak sağlayan 86/II hükmü düzenlenmektedir. Tazminattan indirim 

yapılarak sorumluluğun azaltılmasını sağlayan başka bir düzenleme de 87. maddede yer 

almaktadır. Bu maddeye göre zarar görenin “araçta karşılıksız olarak taşınması” veya 

“araç kendisine karşılıksız olarak verilmesi” durumunda işleten veya işleticisinin bağlı 

olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğunun azaltılması yoluna gidilebilecektir.  

Kanunda, sorumluluğun kaldırılması için düzenlenen “özel sebepler”, 

sorumluluğun azaltılması halinde de etkili olurlar382. Bunun dışında, 2918 sayılı 

                                                 
381 Kılıçoğlu, Batider, s.47. 

382  Çeliktaş, Demet, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda İşletenin Hukuki Sorumluluğu, İzmir, 

1987, s. 108 
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Kanun’da özel düzenleme bulunmayıp, genel hükümlerin uygulandığı hallerde de, 

sorumluluğun azaltılması söz konusu olabilmektedir. Bundan başka, maddi tazminatın 

belirlenmesi ile manevi tazminat konularında 2918 s. Kanun 90. Maddesinin Borçlar 

Kanunu’na atfı dolayısıyla Borçlar Kanunu’nun tazminatın tayini ile ilgili hükümleri 

uygulanacaktır383.  

Ancak burada, diğer hallerde sorumluluğun azaltılmasına yeri geldikçe 

değinilecek olup, KTK. m.86/I ve m.87/II’de düzenlenen sorumluluğun azaltılması 

sebepleri ile sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin hususlar üzerinde durulacaktır. 

II. KTK M. 86/II VE 87/I’DE DÜZENLENMİŞ OLAN SORUMLULUĞUN 

AZALTILMASI SEBEPLERİ 

A. Zarar Görenin (Ağır Olmayan) Kusuru Nedeniyle İşletenin 

Sorumluluğunun Azaltılması ( KTK m.86/II) 

Kanun koyucu, zarar görenin kusuru bulunmasına karşın bu kusurun illiyet 

kesecek derece ağır olmaması nedeniyle işletenin sorumluluktan kurtulmaması halinde 

hakimin takdirine göre sorumluluğun azaltılması imkanını tanımıştır. Buna göre, KTK 

m.86/I’de öngörülen sebeplerin karşılanmaması nedeniyle sorumluluğu bertaraf 

edemeyen işletenin, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunu ispat ederse tazminattan 

indirim yapılabilmesi mümkündür. Hakimin bu durumda, mağdurun kusuru illiyet 

bağını kesmediği sürece tazminat talebini reddetme yetkisi yoktur384. O halde, 

tazminattan indirim sebebi, zarar görenin kusurunun illiyet bağını kesecek derecede 

                                                 
383  Çeliktaş, s. 109 

384 Karahasan, Sorumluluk, s.984. 
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yoğun olmadığı durumlarda gündeme gelir385. Zarar görenin kusuru illiyet bağını 

kesecek derecede değilse, bu takdirde artık zarar görenin tam kusuru bulunmadığı için 

ortak illiyetten386 bahsedilir ve bu durum tazminattan indirim nedeni olarak kabul 

edilir387. 

Örneğin, “başkalarıyla birlikte kaldırımda yürüyeceği yerde yolun içinde 

yürüyen A’ya, gözlerini, B’ye ait park etmiş bir arabanın farlarının alması sonucu 

önünü iyi göremediği için arabasıyla çarpan C’nin bu durumda ödeyeceği tazminattan, 

hakim, A’nın kişisel kusuru nedeniyle %25 indirim yapabilir.”388. 

Zarar görenin kişisel kusurunun tazminattan indirim sebebi olmasının nedeni, 

onun bu kusur oranında kendisine zarar vermesi, kişisel kusurunun zararın kısmi 

sebeplerinden birini oluşturmasıdır389. Zarar görenin kusurunun sorumluluğu azaltan bir 

sebep olarak düzenlenmesi “hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesinden 

kaynaklanır. Bu ilkeye göre, “hiç kimse kendi kusuruyla kendi aleyhine doğmasına yol 

açtığı bir zararı başkasına yükleyemez, bu zararın tazminini başkasından isteyemez.”. 

Dolayısıyla, zarara görenin kusurunun illiyet bağını kesecek yoğunlukta olmayan 

kusuru ile sorumluluğun azaltılmasına imkan vermesi, dürüstlük kurallarına ve ahlaki 

bir değer hükmüne dayanmaktadır390. Nitekim, uğradığı zararda zarara uğramasında 

kusuru bulunan kişinin zararın tamamının tazmin edilmesini zarara katılan diğer 

                                                 
385  Kılıçoğlu, Batider, s.48 

386 Hiçbiri tek başına yeterli olmayıp, ancak bir araya gelmek suretiyle zararlı sonucu doğuran sebepler 

topluluğuna, ortak illiyet adı verilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Eren, Uygun İlliyet Bağı, s.149. 

387  Çeliktaş, S.92 

388  Bir Federal Mahkeme kararında (BGE 63 II 67) böyle bir halde tazminattan %25 indirim yapılmıştır; 

bkz. ,Oğuzman/ Öz, s.202 

389  Eren, Genel Hükümler,  s.707 

390  Yılmaz, Hamdi, Zararın Paylaştırılması, s.24. 
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kişilerden istemesi dürüstlük kuralına aykırı olur391. Nitelik itibariyle zarar görenin 

kendisine zarar vermesi hukuka aykırı sayılmadığından, teknik olarak kusur da 

sayılmayacaktır ancak hakim kusurdan ayrı olarak davranışların zarara sebebiyet 

vermesindeki etki oranlarını belirleyecektir392. 

Zararın meydana gelmesine katkı sağlama biçimleri “mağdurun yolda ya da 

araçta iken trafiğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemesi; aracın işletme tehlikesini 

artıracak şekilde davranması, emniyet kemeri kask vb. takmamak suretiyle gereken 

tedbirleri almaması ya da tehlikeyi bilerek kabullenmesi, örneğin sürücünün alkollü 

olduğunu, ya da güvenli sürüş yeteneği olmadığını bilmesine rağmen araca binmek ya 

da yolculuk için ısrar etmek” şeklinde olabilir393. 

İşletenler arasında zararın paylaşımını düzenleyen KTK 89/I hükmünde, 

“işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe” denilerek; tazminat 

miktarı belirlenirken “işletme tehlikesinin” de hesaba katılması gerektiğini 

düzenlemektedir394. Tazminattan ne derece indirim yapılacağı belirlenirken, hakim, 

zarar görenin kusuru ile işletenin kusurunu ve işletme tehlikesini karşılıklı olarak 

değerlendirecek; bunların kazanın oluşmasındaki katkı paylarını göz önüne alarak 

tazminattan indirim yapabilecektir. Bu durumda aracın yüksek hızda kullanılması gibi 

                                                 
391  Yılmaz, Hamdi, Zararın Paylaştırılması, s.25; “Sorumluluk hukukunun genel ilkelerinden olan hiç 

kimse kendi kusurundan yararlanamaz ilkesi KTK.nun 86. Maddesinde de tekrarlanmış ve kazaya 

zarar görenin ağır kusurunun neden olduğunun kanıtlanabilmesi halinde işletenin zararın tazmin 

sorumluluğundan kurtulabileceği hüküm altına alınmıştır.” 11.HD., 24.5.1999, 2393/4325 

392 Oktay Özdemir, Saibe; Grassinger Elçin, Gülçin, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Mağdurun( 

Destek Olanın) Müterafik Kusurunun Kusursuz Sorumluluk Hallerinde Dikkate Alınması”, Prof. Dr. 

Hüseyin Hatemi’ye Armağan, II. Cilt, İstanbul 2009, Vedat Kitapçılık,s.1250. 

393 Yılmaz, Hamdi, 198. 

394 Aşçıoğlu,s.498. 
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işletme tehlikesinin yükseldiği durumlarda tazminat miktarının indirilmesi takdir 

edilmeyebilir395. 

İşletenin aynı zamanda ek kusuru396 (munzam kusuru) varsa, kusursuz olan 

sorumluluğun yanında, bu kusurun zarara sebebiyet vermede oynadığı rol de 

hesaplanacaktır. Kusursuz sorumlu olan taşıt sahibinin ek kusuru ağır olduğu takdirde; 

bu, zarar görenin hafif kusurunu bertaraf eder ve yine tam tazminata hükmolunur.397 Ek 

kusurun bulunması, işleteni KTK m. 86’ya göre “sorumluluktan kurtulma veya 

sorumluluğun azaltılması imkanından” mahrum bırakır. İşletenin ek kusuru 

bulunmasının zarar görenin kusurunu bertaraf etmesine “ek kusurun nötralize etkisi” 

denilmektedir 398. İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir kararında, ek kusurun nötralize 

etkisi şu şekilde ifade edilmiştir (RO 91 II 201): 

“Davalı, tazmin borcunun davacının ağır kusuru dikkate alınarak dörtte üçe 

değil, dörtte bire indirilmesini istemiştir. Tek nedensellik gereğince sorumlu (kusursuz 

sorumlu) olan kimse eğer yalnızca bir kusur işledi ise kazanın oluşunda zarar görenin 

kusuruna atfedilen kısmı azaltılır. Davacının kusuru davalınınkinden daha ağırdır. 

Davacının kusuruna bağlı olarak sadece nedensellik ilişkisi (kusursuz sorumluluk) 

gereğince davalının sorumlu olduğu kusurla karşılaştırılsa bile indirim 

eleştirilemez.”399 

Ancak doktrinde, tam etkisizleştirmenin kabul edilemeyeceği; böyle bir 

düşüncenin “zarar, zarara neden olma oranlarında paylaştırılır” ilkesine aykırı düşeceği, 

zararın oluşmasında, zarar görenin de katkısı olduğuna göre, onun buna uygun olarak 

zararın bir bölümüne katlanmak zorunda olduğu, işletenin ek kusurunun, zarar görenin 

                                                 
395  Eren, Genel Hükümler, s.676 

396  Ek kusur için bkz. Gökcan/Kaymaz, s.174 

397  Adal, Akit Dışı Sorumluluk, s.106 

398  Aşçıoğlu, s.133; Gökcan/Kaymaz, s.182 dn. 

399  Aşçıoğlu, s.133 
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hafif veya işleteninkine eşit derecedeki kusurunu etkisizleştirmesi sonucu, işletenin tüm 

zararı gidermek zorunda bırakılması şeklinde tezahür eden tam etkisizleştirme yerine 

zararın, her bir sorumluya ilişkin nedenin zararın oluşmasındaki etkisine uygun olarak 

paylaştırılması anlamındaki kısmi etkisizleştirmenin, kanunumuzun öngördüğü 

paylaşım ilkesine daha uygun olacağı da ifade edilmektedir400.  

Uygulamada, zararın artması bakımından kusurlu olan zarar gören bakımından 

tazminatta indirime gidilmesi kabul edilmektedir. Bu hususlara örnek olarak “Zarar 

görenin, zararı azaltacak bir ameliyat ya da başka bir tedaviden kaçınması, ameliyatın 

tehlikeli olmaması, yüksek ağrı veya acıya yol açmaması, başarı oranının yüksek olması 

ve sorumlu kişinin ameliyat giderlerini önceden ödemiş olması koşullarına rağmen 

zararı azaltacak ameliyat veya tedaviden kaçınması” halleri gösterilebilir401. 

B. Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Verilmesi Halinde İşletenin 

Sorumluluğunun Azaltılması (KTK m.87/I) 

1. Genel Olarak 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.87/I uyarınca, “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 

bulunduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu…..genel hükümlere tabidir.” 

Genel hükümlere tabi olmasının sonucu olarak zarar meydana gelmesi halinde 

işleten kusur sorumluluğu ilkesine göre zarardan sorumlu olacak ve kazanın doğumunda 

kusurlu bulunmadığını kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilecektir. Araç işleten 

                                                 
400  Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz, Hamdi, Zararın Paylaştırılması, s. 71-74. 

401 Yılmaz Hamdi, Hukuki Sorumluluk,s.38. 
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kusursuzluğunu kanıtlayamadığı takdirde genel hükümlere göre sorumluluktan 

kurtulamamasına rağmen, hakim, sorumlu tutulan işletenle, yaralanan ya da ölen kişi 

arasında hatır taşımacılığını veya hatır için kullandırmayı göz önünde tutarak BK m.44 

(TBK m.52) gereğince hükmedeceği tazminat miktarından indirim yapabilir veya 

tazminat talebini tamamen reddedebilir402.  

“Hatır için taşıma” veya “aracın karşılıksız verilmesi” durumunda, işletenin veya 

araç bağlı teşebbüs sahibinin sorumluluğunun kusur esasına dayandırmasının nedeni, 

hakkaniyet düşüncesidir. Zira, işleten veya işleticisinin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi, 

bir kimseyi ticari sebeple ve özellikle para kazanma amacıyla değil, sadece nezaket 

gereği veya onu mutlu etmek için, ona iyilik olsun diye, kısaca sırf hatır için aracında 

taşımakta veya aracını ona vermekte, kullandırmakta ve zarar da bu sırada meydana 

gelmektedir. Böyle bir durumda işleteni veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs 

sahibini, meydana gelen zarardan, tehlike esasına göre ve zararın tamamından sorumlu 

tutmak, adalet duygusuna aykırı düşer. Kaldı ki, zarar gören, işletenin aracına hatır için 

binmekle veya aracı hatır için alıp kullanmakla, meydana gelecek zarara da bir anlamda 

rıza göstermekte, tehlikeyi kabul etmektedir. Dolayısıyla, böyle bir düşünce dahi, hatır 

işinin indirim sebebi sayılmasını gerekli kılmaktadır403.  

Hatır taşımalarının hukuki mahiyeti konusunda çeşitli görüşler404 bulunmakla 

birlikte, bir kısım yazar tarafından mahiyeti itibari ile ücretsiz olması nedeni ile vekalet 

sözleşmesi olduğu kabul edilmiştir405. Ancak hatır taşımasında taşıyan sorumluluk 

                                                 
402  Kılıçoğlu, Batider., s.44 

403 Yılmaz, Zekeriya, s.121; Yılmaz, Hamdi, s.46-47; Çeliktaş, s.105-106; Eren, Genel Hükümler, s.709; 

Özsunay, Ergun, Araç Sahibinin Hatır İçin Ücretsiz Taşıdığı veya Aracını Hatır İçin Ücretsiz Olarak 

Kullandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu, İÜHFM, 1966, C. 32, s.162. 

404 Franko, Nisim, Hatır Nakliyatının Hukuki Mahiyeti ve Mesuliyetinin Tanzimi, ABD, 1937, s. 899 vd. 

405 Ülgen, Hüseyin, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu İle Yolcu ve Bagaj Taşıma, 

Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu (24 – 25 Ocak 1985), 
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altına girmediğinden bu görüş eleştirilmiştir406. Doktrinde kabul edilen görüşe göre de, 

sözlemenin kurulması için tarafların karşılıklı olarak borca girme iradesinin uyması ve 

hatır taşımalarında taşıyanın borç altına girmemesi sebebi ile “sözleşme dışı 

sorumluluk” esası kabul edilmektedir407. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki KTK, tehlike sorumluluğu esasının kabul edildiği 

durumlarda “Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası” yaptırılmasını öngördüğü için hatır 

taşıması neticesinde meydana gelen zararların teminat kapsamı dışında kalmaktadır408. 

Zira, 01.05.2015 tarihli değişik KZMSS Genel Şartları m. A.6.1 hükmü ile genel 

hükümlere tabi taleplerin teminat dışı olduğu açıkça belirtilmiştir. Ne var ki Yargıtay 

halen hatır taşıması kapsamındaki taleplerin de teminat kapsamında olduğunu kabul 

ederek ZMMS yönünden de %20-25 oranında indirim uygulamaya devam 

etmektedir409. Bu nedenle, değişen mevzuat ile birlikte Yargıtay uygulamasının da 

değişmesi gerektiği aşikardır410. 

                                                                                                                                               
Ankara 1985, s. 8; Arkan, Sabih, Taşıyıcının Ücret Hakkı, Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 

1983, s. 339. 

406 Franko, Hukuki Mahiyet, s.72. 

407 Özsunay, Hatır için Taşıma,s.165. 

408 Ateş, Hüseyin, “Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğunun Azaltılması”, TBB Dergisi,  Yıl 24, S. 97, 

Kasım-Aralık 2011, s. 301- 320 (Sorumluluğun Azaltılması), s. 315; Bilge, M. Emin, “Hatır İçin 

Taşınanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay 

Uygulaması”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2001/1-4, s. 339; Aslan 

Düzgün, s.204. 

409 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/21650 K. 2017/4324 ve 20.4.2017 tarihli kararı “Hatır taşıması, 

sigorta teminatı kapsamında ise de, hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığından, bu gibi 

taşımalarda BK.nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide 

gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.” ; Yargıtay 17. Hukuk 

Dairesi, E. 2019/3186 K. 2019/9665 ve 21.10.2019 tarihli kararı “davalının hatır taşıması 

savunmasına itibar edilerek, 818 Sayılı BK'nun 43. maddesi (6098 Sayılı TBK madde 51) gereği 
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2. Unsurları 

a. Şahıs Araçla Taşınmalı veya Araç Şahsa Verilmeli 

Hatır ilişkisinin varlığının kabul edilebilmesi için, kişi araçla taşınmalı ya da 

motorlu taşıt kişiye verilmeli, aralanma veya ölüm olayı taşıma veya kullanma sırasında 

gerçekleşmelidir. “Hatır için taşınanın” ya da “aracı karşılıksız olarak kullananın” araca 

binmesi ve inmesi de araçta taşınma veya aracı kullanma kavramı içinde 

değerlendirilmelidir. Ancak hatır için taşınan kişinin araçtan inmesinden sonra meydana 

gelmiş kazalarda, taşıma veya kullandırma son bulduğundan, hatır taşımacılığı söz 

konusu değildir411. 

Hatır için taşıma, yolcunun araca binmesi izne ve isteğe bağlı olarak 

gerçekleşmelidir. Zorla bindirilme söz konusu ise, işletenin hatır taşımasına 

dayanamayacaktır. Hatır için taşımada araca binme teklifinin taşıyan veya taşınan 

tarafından gelmesinin bir önemi yoktur. Teklifin kimden geldiği, tazminatın kapsamını 

belirlemede önemlidir. Taşımanın, taşınanın yararına olması gerekmektedir. Burada 

taşımanın hatır için gerçekleştirilmesi, taşınan kişinin menfaatine olmaktadır. Zira kişi 

gideceği yere zahmetsiz ve ücretsiz bir şekilde ulaşmaktadır412. 

 

 

                                                                                                                                               
tazminattan makul oranda, hakkaniyete uygun (Dairemiz uygulamaları ile % 20 oranı kabul 

edilmektedir) indirim yapılmak suretiyle tazminatın belirlenmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm 

tesisi doğru görülmemiştir.” (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

410 Ulaş, Işıl, “Yeni Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarına Göre Bu Sigortanın Kapsamı, Teminat 

Türleri ve Özellikle Destek Teminatı”, Cilt:31, Sayı:2, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2015, s. 34. 

411  Aşçıoğlu,s.91, Karşı görüş için bkz. Adal, Akit Dışı Sorumluluk, s.115.  

412  Havutçu/Gökyayla, 87. 
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b. Taşıma ve Kullandırma Ücretsiz Olmalı 

Hatır için taşımada en önemli unsur taşımanın ücretsiz olarak yerine 

getirilmesidir. Burada tespit edilmesi gereken, her ücretsiz taşımanın hatır taşımacılığı 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir. Özellikle kişinin aile 

mensuplarını taşıması “hatır” kapsamı içinde değerlendirilmemektedir. Zira aile 

mensuplarının birbirini taşıması “hatır ilişkisi” değil, “ailevi ilişkiler ve yükümlülükler” 

içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir413. Ayrıca, işveren tarafından işçinin evine 

                                                 
413  11.HD.15.02.2013, E. 2012/2152 K. 2013/2622 “Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine 

ilişkindir. Davacının murisinin, dava dışı oğlunun kullanımında olan motosiklette bulunduğu sırada 

oluşan trafik kazası sonucu vefat ettiği, kazada dava dışı motosiklet sürücüsünün asli kusurlu olduğu 

çekişmesizdir. Her ne kadar mahkemece tespit edilen tazminattan hatır indirimi yapılmış ise de, 

yakınlarının taşınmasında taşıyanın da menfaati olduğundan, taşımanın hatır taşıması olmadığı ve bu 

nedenle de tazminattan hatır indiriminin yapılamayacağı gözden kaçırılmıştır .” HGK. 14.03.2012, E. 

2011/4-824 K. 2012/134 “Hatır için ücretsiz taşıma ya da kullandırma durumlarıyla ilgili olarak 

yasalarda özel ve ayrık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yargısal inançlar, öğretideki görüşler 

doğrultusunda yasalardaki boşluğun genel hükümlere göre doldurulması ve 818 sayılı Borçlar 

Kanunu’nun md.43/I’in uygulanması yolu ile bir çözüme ulaşılması gerektiği kabul edilmiştir ki, 2918 

sayılı KTK. md.87/I ile de genel hükümlerin uygulanmasını öngören bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Böylece, hatır için taşıma ya da vermenin söz konusu olabilmesi için, işletenin taşımak üzere araca 

aldığı yolcudan veya aracını verdiği kişiden ya hiç karşı edim almamış ya da alsa bile bunun önemsiz 

olması gerekir. Araçta hatır için taşıma veya aracın hatır için verilmesi, başkasına kolaylık gösterme, 

iyilik etme düşüncesine dayanır. Her olayda, hâkim, hatır işinin özelliğini göz önünde tutarak işleteni 

tüm sorumluluktan kurtarabileceği gibi bunu bir indirim nedeni sayarak bölümsel bir giderimin (kısmi 

bir tazminatın) ödetilmesine de karar verebilir. Somut olaya gelince: Davalılardan Serkan 

Demiroğlu’nun kullandığı araçta bulunan eşi Selda’nın öldüğü, Selda ile Serkan’ın resmi nikâhlı karı-

koca oldukları, olay günü de Selda’nın kişisel bir işi nedeniyle kaza yapan araçta bulunduğu dosya 

kapsamı ve nüfus kayıtlarından anlaşılmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi hatır için taşımanın 

söz konusu olabilmesi için, işletenin taşımak üzere araca aldığı yolcudan karşı edim alabilecekken 
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bırakılması ya da temizlik için eve günlük gelen kadının eve götürülmesi veya alıcının 

demene amacı ile aracı sürmesi hatır taşıması olarak değerlendirilmemektedir414. 

Taşımanın bir yardım ya da incelik gereği yapılmasında hatır taşımasının 

bulunduğu kabul edilebilir; burada önemli olan işletenin bu taşımada çıkarının 

bulunmamasıdır. Çıkar, ekonomik olabileceği gibi, iş alanını ve ortak toplumsal 

çıkarları ilgilendirebilir. Çetinoğlu, 60 ya da 65 yaş üzeri bireylerin belediye 

otobüslerinde ücretsiz taşınmasında, duygusal içerikle hatır taşıması söz konusu 

olduğunu savunmaktadır415. Franko da, istiklal madalyası almış kişilerin ücretsiz olarak 

taşınması durumunda da hatır taşımasının meydana geldiğini savunmaktadır416 

c. Hatır İçin Taşınan veya Kullanan Kişinin Ölmesi ya da Yaralanması 

KTK. m. 87 f. 1’deki düzenleme, hatır için taşınan kişinin veya hatır için aracın 

karşılıksız bırakıldığı kişinin, ölmesi veya yaralanması durumunda söz konusu 

olmaktadır. İşleten veya bağlı olduğu teşebbüs sahibinin ilgili hükme göre sorumlu 

tutulabilmesi için, aracında taşıdığı veya aracını verdiği kişinin yaralanması veya ölmesi 

                                                                                                                                               
yolcunun hatırı için veya iyilik yapma düşüncesi ile karşı edimi almayıp yolcuyu bedelsiz taşıması 

gerekmektedir. Ancak ölen ile davalı-şoför zaten karı-koca olduklarından, eşlerin birbirlerinden 

herhangi bir karşı edim almak gibi bir durumları söz konusu olamayacağı gibi, tersine eşlerin bir 

birlerine yardım ve muavenet görevleri bulunmaktadır. Hal böyle olunca, eşler arasındaki 

zararlandırıcı olayda Borçlar Kanunu’nun 43.maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığından, 

hükmedilen tazminat miktarından hatır taşıması nedeniyle de yapılacak bir indirim de 

bulunmamaktadır. Buna göre tazminat miktarından “hakkaniyet indirimi yapılmaması gerektiği” 

gözetilmeden karar verilmiş olması da bozmayı gerektirmiştir”. Aksi yönde karar için bkz. 4.HD. 

20.05.2013, E. 2012/10739 K. 2013/9181 

414 İyimaya, Ahmet, “Hatır Taşıması”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara 1990, s. 254      

vd. 
415  Çetinoğlu, s.92 

416Franko, Nisim: Hatır Nakliyatı ve Hukuki Mahiyeti, Ankara 1992,s.22. 
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şeklinde bir zarar meydana gelmelidir417. Bir görüşe göre, işleten veya teşebbüs sahibi 

kişinin hatır için taşınan veya hatır için araç kendisine verilen kişinin uğradığı şeye 

ilişkin zararlardan sorumlu değildir418. Bu görüştekilere göre zarar, hatır için taşınan 

kişinin kendisinde meydana gelmelidir. Taşınan kişiye ait eşyada (bagaj ya da benzeri 

nesne) meydana gelen zararlar bu kapsamda yer almayacak, ancak bunun dışında 

taşınanlarda sorun genel hükümlere göre çözülecektir419. Ne var ki, bu kişilerin uğradığı 

“bedensel zararlar” genel hükümlere tabi tutulmuşken “şeye ilişkin zararların” da genel 

hükümlere tabi olacağını kabul etmek gerekir. KTK m. 87/II hükmüne göre, “zarar 

görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın 

uğradığı zarardan” işleten, genel hükümlere göre sorumludur.  

d. Hatır İçin Taşımasında İndirim Miktarı 

Hakim, TBK m.51 ve 52 uyarınca olayın özelliğine, hatanın ağırlığına ve 

hakkaniyete göre indirim miktarını belirleyecektir. Hatır için taşınanın az da olsa 

müterafik kusuru varsa buna göre indirimin bu ölçüde fazla olması hakkaniyete uygun 

olacaktır. Örneğin, hatır için araca binen kimse sürücünün sarhoş ya da ehliyetsiz 

olduğunu biliyor ve buna rağmen araca binmiş ise taşıyanın sorumluluğunun büyük 

ölçüde azaltılması gerekmektedir. 

Ayrıca, taşıma nedeniyle taşınanın özel yararı varsa indirim miktarının yüksek 

tutulması gerektiği ve olayın diğer özelliklerinin de indirimin belirlenmesinde göz 

önüne alınması gerektiği de savunulmaktadır420. 

                                                 
417  Karacan Çetin, s.258. 

418 Havutçu/Gökyayla, s.88. 

419  Çetinoğlu, s.94 

420  Gökcan/Kaymaz, s.185-186 
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e. Hatır İçin Taşımada Sorumsuzluk Anlaşması 

Sorumsuzluk anlaşması öğretide, “sözleşmenin ihlalinden doğan zararın 

gerçekleşmesinden önce alacaklı ve borçlu arasında açık veya kapalı olarak yapılan ve 

ileride alacaklı lehine ortaya çıkma ihtimali bulunan tazminat talebinin doğmasına 

tamamen veya kısmen engel olan bağımsız olarak veya asıl sözleşmeye ek olarak 

yapılan anlaşma” olarak tanımlanmaktadır.421 Sorumsuzluk anlaşması 6098 sayılı 

Borçlar Kanunu’nun 115. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre “ “Borçlunun 

ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak 

hükümsüzdür. f.2. Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi 

bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü 

anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. f.3.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.” Bu hüküm gereği hatır taşımalarında tarafların zarar 

doğmadan önce hafif ihmal durumu için sorumsuzluk anlaşması yapılabilecekleri 

belirtilmiştir. Ancak, KTK. 111. madde 1. fıkrasına göre, “Bu Kanunla öngörülen 

hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir.” Kılıçoğlu’na göre, 

hatır taşımacılığında bu hüküm gereği sorumsuzluk anlaşması yapılamaz422. 

Sorumluluğu kaldıran veya azaltan anlaşmalar Kanun’a göre geçersiz olduğu için, araca 

veya biletlere yazılan kayıtlarla bu amacı taşıyan irade beyanları da geçersiz 

olacaktır423. 

                                                 
421  Eren, Genel Hükümler, s.1085 

422  Kılıçoğlu, Batider, s.48 

423 Durmuş, Hicabi, “Karayolları Trafik Kanunu’nun İlgili Hükümleri”, Adalet Dergisi, Yıl 79, S. 1, 

Ocak-Şubat 1988. 
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Ancak, hatır için taşıma genel hükümlere tabi olduğu için bu görüş kabul 

görmemiştir. Netice itibariye haksız fiilden doğan borçlarda hafif ihmal nedeniyle 

sorumsuzluk anlaşmasının yapılmasını engelleyen bir hüküm yer almamaktadır. Bu 

nedenle de, hatır için taşıma kusura dayalı bir haksız fiil sorumluluğu olduğundan 

sorumsuzluk anlaşması yapılabilir424.  

 

 

 

      

                                                 
424  Durak,Yasemin; Şahin, Turan, “Hatır İçin Taşıma”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

C. LXXIII, S. 1, s.352. 
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SONUÇ  

 2918 s. KTK; öncelikli olarak 85. maddesinde motorlu araç işletenin hukuki 

sorumluluğuna ilişkin genel kurallar düzenlenmiş ve devamı olan 86. Maddede 

“motorlu araç işletenin hukuki sorumluluğun kaldırılması” ve “sorumluluğun 

azaltılmasına” ilişkin şartlar ele alınmıştır. Kanunumuzda, motorlu araç işletenin 

sorumluluğu konusunda genel kural “tehlike sorumluluğu” olarak belirlenmiş, ancak 

bazı durumlarda zarar gören veya zarar türüne göre “özen yükümlülüğünün ihlaline 

dayanan olağan sebep sorumluluğu” bazı durumlarda da “kusur sorumluluğu” olarak 

düzenlenmiş ve genel hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.  

 Genel hükümlerin uygulayacağı durumları düzenleyen 87. Maddede bu 

durumlar; “motorlu aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan 

dolayı sorumluluk”, “zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında 

araçta taşınan eşyanın uğradığı zararlardan dolayı sorumluluk” ve “aracın hatır için 

karşılıksız olarak verilmesi” halleri olarak sayılmıştır. Ancak Kanun’da genel 

hükümlere atıf yapılan haller 87. Madde ile sınırlı değildir. Bunlar; “motorlu aracın 

çalınması ve gasbı hallerinde, işletenin, bu durumu bilerek araca binen yolculara karşı 

sorumluluğu”, “manevi zararlardan sorumluluk”, “motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

sürücülerinin sorumluluğu”, “çekilen araçlarla ilgili sorumluluk” ve “yarışlarda, 

yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğrayacakları zararlarla gösteride 

kullanılan araçların uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk” halleridir. 

 Ayrıca kanunumuz, kanunun uygulanması bakımından da bazı sınırlamalar 

getirmiştir. Kanunun kapsamı, trafikle ilgili hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi 

olmasına karşın trafikte kullanılan motorlu araç kavramı kanunda tanımlanmamış ve bu 

husus hangi taşıtların motorlu araç sayılacağı konusundaki tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Kanunun uygulanacağı yer bakımından ise, taşıtların “karayolu üzerinde 
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hareketli olma” şartı bulunmakta olup, uygulama alanı daraltılmıştır. Kanunun ihtilafsız 

uygulanabilmesi ve beraberinde getirmeyi amaçladığı korumanın zarar görenlere tam 

manası ile sağlanabilmesi için kanunda tanımlanmayan hususlara ilişkin düzenlemeler 

yapılması gerektiği kanaatindeyiz.  

Genel kural olarak motorlu araç işletenin sorumluluğun kaldırılabilmesi için ise 

kanuna öncelikle motorlu araç işleticisine, “kazanın meydana gelmesinde kendisine 

veya eylemlerinden sorumlu bulunduğu kimselere yüklenebilecek bir kusurun 

bulunmadığını” ve “araçtaki bozukluğun kazanın oluşumunda rol oynanamadığını” ön 

koşul olarak ispatlama yükü öngörülmüştür. Sorumluluktan kurtulmak isteyen işleten, 

sayılanlarla birlikte “kazanın bir mücbir sebepten” veya “zarar gören ya da üçüncü 

kişinin ağır kusurundan” kaynaklandığını da ispat ederse sorumluluktan 

kurtulabilecektir.  

Kanunumuz, “genel kurtuluş sebepleri” yanında “özel kurtuluş sebeplerine” de 

yer vermiştir. Bu sebepler de genel kuralın tehlike sorumluluğu olması sebebi ile 

kanunda tahdidi olarak belirlenmiştir. Özel kurtuluş sebepleri olarak; “aracın çalınması 

veya gasp edilmesi durumunda kendisinin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu diğer 

kimselerin kusursuzluğunu ispat etmesi” hali, aracın kanunda sayılı şartları 

gerçekleştirmek üzere “motorlu araçla ilgili faaliyette bulunanlara bırakılması”, ve 

“hatır için taşıma” durumları olarak belirlenmiştir. Ancak, genel kurtuluş sebebi olarak 

düzenlenen “üçüncü kişinin” veya “mağdurun” ağır kusuru; kusur derecesi illiyet bağını 

kesecek derecede olmadığı zaman yalnızca “zarar görenin” kusuru yönünden tazminatta 

indirim sebebi olarak düzenlenmiştir.  
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ÖZET 

Motorlu araç işletenin ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin sorumluluktan 

kurtulması, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.86/I’de düzenlenmiştir. Adı geçen 

hükme göre, işletenin, tehlike sorumluluğunu bertaraf edebilmesi için en başta kazanın 

meydana gelmesinde kendisine ya da eylemlerinden sorumlu bulunduğu kişilere karşı 

yöneltilebilecek bir kusurun bulunmadığını ve araçtaki bozukluğun kazanın oluşumunda 

rol oynamadığını ön koşul olarak ispatlamalıdır. Bu çalışmada, motorlu araç işletenin 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre sorumluluğunu ile sorumluluktan kurtulmasının 

şartları ile birlikte, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen 

sorumluluğun azaltılması başlığı altında, hatır için bir kimseyi taşıma veya aracı 

kullandırma ve zarar görenin hafif kusuru halleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Kusursuz Sorumluluk, Tehlike Sorumluluğu, Trafik 

Kazası, Motorlu Araç, Araç İşleten, Karayolları Trafik 

Kanunu Sorumluluktan Kurtulma, Mücbir Sebep, 

Beklenmeyen Hal, Araçtaki Arıza, Zarar Görenin Ağır 

Kusuru, Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru, Tazminat  
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ABSTRACT 

The exclusions of liability of the motor vehicle operator and the undertaking to 

which it is affiliated is regulated in the Highway Traffic Law No. 2918 m.86 / I. 

According to the said provision, in order to eliminate the responsibility of the danger, 

the operator must prove that there is no defect that can be directed against him or the 

persons responsible for his actions in the occurrence of the accident and that the defect 

in the vehicle does not play a role in the formation of the accident. In this study, under 

the title of reducing the liability regulated in the Highway Traffic Law no. 2918, the 

conditions of the motor vehicle operator to discharge his responsibility and 

responsibility according to the Highways Traffic Law will be examined. 

 

Key Words : Strict Liability, Danger Liability, Traffic Accident, 

Motor Vehicle, Vehicle Operator, Highways Traffic Law, 

Exclusion of Liability, Force Majeure, Unexpected 

Stuaton, Vehicle Failure, Heavy Defect of Damage, Heavy 

Defect of Third Person, Compensation 


