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•
Av.

ve

bir

bir bir

her an ve

min yükümlülüğünü ve bir

ve Bu

!;me 13,10,1983 ve so-

rurnlulucu yeni

B-

1-

cekfeşmesı sorumluluğun bağının bulunması şartıyla tipik tehlikenin

ile sorumluluk ve teknolojinin

;dürü(3).

olması halinde,

hiç bir aracın iş-

îeti'mesinin zorundadır^), beklenmeyen halden

D:ie KTK m. bir

sorumluluğu işleten kusurlu olsa bılo kı^ur -kosiro ^ö«-e rlr-ğ;i

tehlike esasına göre sorumludur(S). Bu ağırlığı ve hızı dolayısıyla sa-

dece için yolu için de ko-

nusudur. Bu bîr da, iş-

letildiği (8),

f * , 3o:aioâu 5:.£t, Karayol.'an Trafik Kanunu na göre «Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu s 1
12 Descnerauv-Tercıer ;Çev. Ozderr.ir Salım) Sc^Tiui'jK Hukuku Ankara s J 12
;2, Tandoğan Ha.^K, Kusura Dayanmayan Sozieşme D;Ş; Sorumluluk 1983, s 26
(4, Eren Fikret. 3:-r;iar Hükümler, C II. 2, Bası 1983



Aracın doğan zararların da bu

kusur, ek ve KİK

birakır(7),

KTK sorumluluğu

sorumluluğu da Dc'ayısıyla. ve yı>

her bile,

o sorumludur(8),

2-

olağan sorumlu'üğunda, tehlike sorumluluğunun bir

tehlikeliük

ezen ödevinin dayanıştır.

Bu sorumluluk objektif ge-

tirilseydi sonucun kur-

tulmak mümkündür(9).

Aracın doğmayan

oluşuna

(10). İşletilme halinde olmayan bir araç,

Dır davranışı ile bir K.siye bir kişi za-

rara scrurnludur. (KTK

söz

ise,

ker.di bu so-

« w , . . ..;^-.' v. ., ̂  . j .....,;. ̂ . . . • . •. -^ - • • .. ' •i-, . i ? ^; : ~ • ••'•

KTK SS.'IH'e bir

yard;m

sorumlu tutulabilir. " Kanunkoyucu bu ile trafik

dolayısıyla uğranılan zararların bir ön-

3-

bir

filin da da be-

ki,

göz so-

;7; Eren, s.229
\&ı s.21; Eren,
f9/ s.23
i10)Eren,fcBorçlu,s.229
111) s.23
(12) Eren, işleten, s,12,47; ss.25: Baz. r-j durumda tehlike
Anrneî. 2915 göre A-a; s:̂ "niu!'jğü, C, XII, S.2^3, s,34
M3)Bola:o5:'u,s.25'



anı olarak meydana gclmelid'r. Anı ve belli fek ve

bir gerçekleşen olaydır(19).

Üçüncü öiarak kaza istenilmeyen bir olmalıdır(20). Buradaki

işleten yönünden değil, zarar gören

Trafik kazasında motorlu aracın kaza ne önemli

tatbikat yo! tamın amacıyla bîr yaptığı sayılır (21). 4 S

H,D,8.12.1987 tarih, E.7091, K,9037 ait bir

yaparken yolun 20 cm, bir trafik

kabul etmemiştir. unsurunun tanım; ve bu

olduğunu söylemeye imkan yoktur,

ve ;

işletenin sorumluluğu KTK zararın

tan kaynaklanması söz kavramı tanımlanmıştır.

"Karayolunda insan, hayvan ve ve ile yurufulen

motorlu denir/1

Bu göre bir bir

için :

- B;r aracın herşeyden hareket İleri veya

onemh değild;r(22).

- Motorlu araç stici (Makine) olmalıdır. Otomobil, Otobüs,

M.pübüs. Kamyon, Kamyonet gibi, bsr cüç!e özeüik'e rüz-

gar, hayvan ve insan gücüyle hareket niteliğini kazanamaz. Do™
!:ry'$;y!a at arabas.. e! arabası ve bisiklet "motorlu araç" değildir.

-fvloîcri'j araç, kara parçası özeüik'e karayo-u üzerinde haı&ket eime'ıclır.

KTK m.S'e >!Kar3yoiu, trafik için, kamunun yararlanmasına açık a-razi şeridi, köprüler ve

alanlardır" şeklinde bir tanım yapılmıştır. KTK m.2/11 nin (a) ve (b) bent-'eri Kanunun uy-

gulama alanı bakımından karayolu kavramının genişletmiştir. Bu bentlere göre, Ka-

rayolu ile gcKsj, yolcu ve

terminali, ve akaryakıt için ile

me kontrollü karayolunda ve karayollarının kamuya açık ke-

sim ve bir göl ve

için

v.s.) ray

(23), ile ve yol yo!

(19) s.151. Eren. s.10
(20)
(21) 5,46)
(22)
(23) "Tramvay da ray için ara; Trafik Akı! Dış; Hukuki



da araç (24). tek ve '

retle bir araç için, trak^
tor

4- ile

bir iş.

ya da
fiili, da bu

bir ve tec-
ve ona bu

bir ••-'• -

bağı

bir bir

bir bo-
ve fiili gibi ol-

Bu biri se-

(27). B

ile bir bir çiline

bir olur sanl1

c

K

°lan

C

ö
A-

a^j om. 3'e olan alıcı sı- ^
gibi ki-

ve ilgili bir ve
ait ve fiili edi-

bu kişi

bir ve ve araç
__^___^_^ (30) Tel

(24) H.D. tarifi» sayılı fmralı Trafik KTK uy-
/OO) T|'

(25) Eren» ,ır .M . . . . ... , .. W Ac(26) Eren» 4, tarih sayılı da illiyet ilkesi kabul ^ **
, ijjukı

(28) Reşit, ve C.l, s-33;,...,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,, ,̂ ™w,̂ ,.̂ «
;- .•.;:•.•.•: ;.x:;:-.;"̂ ..' ;.:.v:%-:;:':<';̂ ^̂ %v:̂ ::'::::;::vx:x*:v:5:x::-:̂ W:̂ ;;!:%-̂  |uJ/ U.l

" 8 " ^"'-""^^^^ ' — — "••-•- .,,.-:».



ı!e aracın için geroKh inlen ve emir ve

yetkisine olan kimseye (29). ve

elan görüş, araç ful? hakimiyet ve yarar alan g<>
ruşudur (30).

2-

a)

KİK m, 3'de mülkiyeti alan alıcı süreli ki-
ralanması, ve alınması gibi ve

ciarak sayılmıştır.

a a)

Kura' c îarak s'cüinde kışı (31). Bu

-edenle için bu ve

D'jradan a!:nan rolü öîe Zira

c;n mulkryeiı iş'eminin ve

geçtiğinden, .maliki ile ayrı jh-

î 'maii (32).

;

Bir Motorlu mülkiyet; ve si-

c'ı.nde kayl.'i kişi de Bu gibi bir

sanlığının bulunması a;'ar,ın (33). '

ccj ve

Kanunda aracı süreli ve ve

Üzerinde ve

cfcfj

bir tek kış; çok kişi de bir

adi ortaklık

fcj

Kanun

re k "Farazi kavramını oluşturmuştur.

söz

:23; £rent B^Jar, s.6
-̂C * T ̂ k ı. ı av 'A<~,anBurcoQlu'A!îop, s, 71 3. Eoiatoâlu s 61 vd. ; Hukuku

İHFM- C X X X V i955f s.i^fs 533 vd.; YHGK. ̂  Tanh, Tarih,
iZvi Aşçıog.'j. s, "O

' lîop. S 715
Î23) Aşcoğiü. S 13: YKD, 1S79,
'34ı Kraîık a'a;'ar»n, 7 gön ıçtn kırava venlmesı he«r ne bir kira mev:uî
uncîJKîannca'- Vacın (Ya': :ay 4HD, 1c.6.1988 tarih. E 1950, K.6115 YKD, Emm

bu-
(Ya': :ay 4HD, 1c.6.1988 tarih. E 1950, K.6115 YKD, Emm s.10



aa) :

ilgili

bir gibi sorumlu

bu iade

(36) Bu garaj, oto yeri ve ga^
leri

ööj

m. 105

ile motorlu araç
sorumludurlar. veya

uğrayacakları zararlarla, gösteride kullanılan araçların jâ-

hükümlere tabidir (37). Yarış düzenleyicileri, yarış

zararın karşılamak bir sorumluluk yap-
tırmakla yükümlü kılınmışlardır (KTK m. 105).

cc) ve :

ve diğer kişilerine ait motorlu araçların setep oldukları zararlardan, dev.'eî

ve aracın ış îe îen ı gibi sorumludur. Kanun buraca Devlet

ve kişilerini, saymıştır. Ancak bu kuruluşlar, üçüncü kişüerin uğ-

rayacakiarı zararları için zorumîu mali sorumluluk sigortası yacîonıakJa yükümlü tu-
tulmamıştır.

Müî.ye Bakaniığı tarafından b'r "Kamu Araçlar» Garanti Fonu" oluşturulur ve fona iaaos cd:iao

tutar, ediıir. Zarar görene bu fondan yac^acak ödemeler, KTK'de öngörülen en az sigorta

!utar;n;n altında olamaz.

dd) Bir :

KTK m. 107/1, rnotorîy aracı ve gasbeden kişileri de farazi isleten sayarak bunlar. n

scrumlu'uki'arfni ağir'aşt/rm.'Ş-ır. Bunun sebebi, hukuk düzeninin suç sayıldığı bîr f f î ü sonucu.

tunların, fiili hakimiyet sarnDı olmalarıdır (38).

KTK m. 107VJe çalma ve u-rT) fıji'^rind-n co/ ^^ı.'dı^ı için, cu madde k^rfifr»;na rr.-çr.ı- .

iOieran bilgi ve rızası dışındaki her turlu izinsiz kullanımlar girer (39).

Aracı Kişiler, üçüncü b'r kişi obbıleccği g.'bi. aile üyelerinden bir; ,-:v^

işletenin biri olabilir, nza ile verilen bir aracın venirne amaç; dış.nda c r -

neo;n için kullanılması hal.nde çalma veya gaspfen edilemez (40).



Çalınan-vr-va gasbc-dflcn ninem sürücüsü de aracın çalınmış veya gasbednmış olduğunu bi-

' jyor veya co-ckl ı özeni gösterdiği takdirde bilebilecek durumda ise, Daracı çalan veya gas-

bcdenle b ı r i î k ' o rnutescisilen sorumludur (41).

Kanun casp ve çalınma sonucu üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan aracı işletenin de so-

'jmlu olduGi^u kabul çimektedir. Ancak bu sorumluluk, isbat yükü çevrilmiş kusur sc-

n;miuiuqü±/. Kanun, burada gerçek işletenin kusurunu karine kabu etmiştir. Bu so-

L>ep!e, gerçek ısieîen kendisinin veya eylemlerinden sorumlu kişilerden birinin aracın

çalınmasında veya gaspedılmesinde kusuru olduğunu tutulamaz. Buna

karşı l ık, çalama veya gasp kusursuzluğunu karşı kusur

scrum !u!ugür'B, zarara sebebiyet veren hırsız veya gasp ise tehlike sorumluluğuna göre so-

'jrniu olur. Ge rcek işleten, sorumlu ve tazmin ettiği d'ğer sorumlulara,

mesela araç- çalana veya rucu (42),

işleten aracın kapı camlarını kapattığını, kontak anahtarlarını araç üzerinde ve ko'ayca elde

edefc'.'ecek caşka bir yerde bırakılmadığını., sürücü ve yardımcıları seçmede, ta ' imaî ver-

^eco. demetlemede her türlü gösterdiğim eaerse, aleyhindeki kanuni karineyi çu-

• jtnrvjş olun işieten aracın mekanik güvenlik donanımını da sağlamak zorundadır (43).

KTK m. 107' IH'e göre "çalınmış gaspedilmiş motorlu araç bir olmuş ve

gerçek iş îe ıcn sorumlu tutulamıyorsa, zararlar 108.nci madde uyarınca Garan!;

Fonu'naan karşı ia^ır.

; C)

\ !ş eten KTK 85/lll'te katılan yardımcıların yani dav-

\ raniş ve eyiemlerinden sorumlu tutmuştur. gene«!;k!e başkalarının fiillerinden so^
ı
• rumlulugu ifade eden sorumludur (44). de

motorlu ri-'V; n trrr'ig^ sokuiup sokulmamasından, aracın sürücü tarafından hangi ku !-

r ;ar;naoac;fia karar verrve nıevKnSınce Duiursfnakiadır. Bu yüzce n a'^v;;, ' : i / . ; , ' . t /ö,.,',. ..̂ : ,/

l kişilerin davranışı işletme tehlikesinin bir oluşturduğundan, işletenin bu dav

r ranışlardan dahi sorumlu (45).

| İşleten aracın sürücünün kullanılmasına katılan yardımcı kis;!erin iş

l îeti lmesi sorumludur söz O;

[ ması bakımından, bu

yoktur

Aracm direksiyonunda ve

işleten yetkili sürücünün her lunu ey!eıiıi. fıüer> sorumludur, isletenin so:urn;ı;k;cnfrj •;:. ^;:.r,'... :;'

ör

(47).
{4 •) Tekinay'ÂKT.a^SurcüOĞiulAÜop, s,722
-'42ı Eren, Borca- $.253
;^2, *^rat;HS'rs, ev'inır, önüne pal ed'p. kapılanns Ki î îeyereK £3hıb; Kendirde" bekîener, czerr göstermiş sayılır Dava-ıcan ça-
lîn^aSiHî ömeyc a r̂ır. veya'baston kıiıî giDı "YHGK, 24.1.90 tann, E,1953 4-635". K.17, IKİD ¥.30, S.35&. Ekım'90, s 751
(^^i 5o'3i03îu, s 1GB
(45> Boia'.ooi'j s 108]
(46-Eren. borç.'ar. s.256
(4"' KilıÇC»g.ü. S -r Vd



cm Bu sü-
rücü

cin vs. ile ve

da ve îı>

B-

BİR

bir bir

bir ya da

rakı* fiili

1-

bir sorumluluğu ko-

KİK m. bî'r ya-

motorlu bu

scrumlu olur."

iki vardfr. tekniğine ilişkin görüş gereğince, bir

mc-'orlu îaşı?aracı f kendini (czeîlıkle rnotcr ve ışık doranırnıj

ça.'Şîığı takdirde ;ş!e!rne halinde sayılır (50). Motorlu mekanik aksamından amaç. yal-

n'z elektrik mo'orlu içinde gelişen

ü reî/ien güçlerin yarattığı 3u moîcr olmadan aracın kenefi agm

!;6 /e da hali sozkcnusudur (51)

,'̂ nci ccrüs ,-se aracın îrafice soki.'Imas.Ti yeterli bulmaktı-;^ Ar^r m,r ^r'- *v' '-~ ~ ' • ' • •

rr'V « kurafıar:;!.-î îarji îuiuianca, artık jşletiı-ycr sayılmalıdır (52). Aracın hcirekoî veya ciîjfm.:: hj-

î-rce motoru ofup oimasınm önemi yckıur (53).

Türk Hukuk Doktrininde dır (54), Yargıtay görüşü ise 2913 saylı Karun'un

vLmr'uğe g:rmesi yakın bir donemi kapsad'ğ;ndan henüz ortaya çıkmam'şlır.

sistemin benimsenmesi KTK'nun amacına daha uygun düşeceği kanısınday.'Z. As-

!;nda cîan çıkarma görüşü benimsenirse, KTK rn.

65 "inm uygulama imkanı (55). Fakat halinin bei:r!enmesı için olara K me-

kar-,k ."!e karşılanması imkanı bîi!i;nrncfy^n o/.":l ve

:..: ,- >:-h!if-.e yarafiînıış dururrifürda ja geniş yorurn sureliyle işletme halı kabui odıîn^elidır (56)

-: E-f r Borçlar, s 257
-r' E: amîlü, s 122 ̂
<Lİ »:î.'. s^4; TeKı-",3y An*Tiaa/Burcuoğb/Alîop, s.710-711
î 5 ' • -$::C7'u. s.351
{52 .i:â-\ s 45, randadan
':: -jr-ogiü. s 38
.{.i.i-ıa.'.s :5l,TeK,r.£v -'.ran'Bjrcu^'uA'tjp. s 711, !rafsğe çi-i — i gonjşunj Tan:c:jjn, s C I r E'"en E-y^^. s ,>J GuIa'crJ s.74-75 Mekanik
s':;e'-':crıfT:se:n:«1:e.'c.,'' Creü^'e rrjf'Qe ç t^rma gcruşjiun eski -2' .n zjrnd'i^aa !̂ '. sj'u-:.:. ;.::c" .:j«. ^:.>,'.".'jr7(Ji'fjır
,55 Aşj'-j'piü. s 4Q
r c * - - - n • • ı c 4 A'.jt --.,;vg j, s ̂ ı



OrnuCiH ka-ayolu üzerinde park bırakılan araç, ve ağır bir teh-

;^o v.:. rat< r-,en. gündüz vakt i edilen bir ve soy-

2- Bir :

KTK r 551! ye göre işletenin için

aj ö/r

işletilme halinde Aracın

j:::: da r :elen,miştır. Yo! kenarına edürrvş bir

c r - i ' L A " c a k a raç trafik akımı zorunlu o'arak çıkmamıştır

Zarar c - trafik kazasından Trafik ha! ve

in sonucu zararl ı sonuçiar bir olgudur. ka-

skt * r ci oylaması gerekmez (53). Bu nedenle ve

a"* c," aracm neden olduğu trafik kazasıdır. ve

ıd3 cerçek'eşen o î a y î a r trafik sayılmaz (59).

be"z-n ve su koyulması, fren balatalarının yenilenmesi sonucu

k a z a s ı ceğJd;î"er Bu gibi scrur:iuluk, KTK m, 85/H'ye değil, hü-

dj Aru-

K a z a \ a işletenin veya sorumlu -olduğu

;s c-ıer-ir -. usuru sonucu meydana buraca fiil) söz-

;ecek kusuru ve illiyet bağ! (61). Kazayı ol™

-jğu k;s enn kusuru

s e k i ' 3 - r ;52h Ya'nız buraca BK m.55'de gibi ta-

- r-marr.î'.ir. l'ş'etenin ey-emlerinden sorumlu olduğu kusurunun de ob-

s ^ r teorisi alınır (63),

İşleten. bîr de bir

a^aç, tau.s'.s edildiği ve

ro^nign^ ,, H S U O î ^Once' duruma uvpun üretilmemiş ge-

rekıi tarzda ya da ça-

lışmayan bir da (64).

'57, x52 II 237x Yer, s.73
' 5 B ' Ascıoc - s. 78
5?, Eren s: 7 ar. s 257

''

'• £-e" J: 7 5' s 25^ Boîat:ö!'j. s. 1 79. Yargıtay, fren paî'cması oib: durumları haî bu so-
İLijfna' •.-.â^a.arag- gr'jşjndcdır. l 1 1.HD 11. 12,87 tarih. E.7D83, K.738 ve4,HD,201.77 ianr,. s.
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üzere

dav^
ileri fark •

ka^

dair bir Bu ve bo-

3-

bıY hali bir

za-

rarlardan da bir (67).

m.

ve karşılayan

(68),

KİK iki sorumlu (69). Gerçekten b ı.

için ya kendisinin sorumlu olması, yer

yardımın doğrudan doğruca kendisine veya araci,
bulunanlara bu de yardım CoJ.'şrnalan nedeniyle yardım edenin jğrarmş o-

85/îll 'e göre, işleten hakemin takcln'nc uygun olarak taz-

minat bu hakime takdir hakkı vermektedir. Hak-m. Scmu
fayın (70).

VE

A -

KTK m, sorumluluktan kurtulması düzenlenmiştir. Buna gere, "!şie*on. Ker

dişinin tutulduğu kışı'erin kusuru taîunmaksızın ve aroçîak; t

zukluk kazavı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar çöre.nin veya u

üçüncü kişinin ağır kusurundan iteri geldiğim istat uder:-e, scrunnulukMrı Kurtu«ur, bu m.: :•;,

ilk kazanın, münhasıran mücbir veya zar-

ya da bir a ğ î r gibi tir sebeplen ;!en geldiğini ve doLıyısıyıa uygı

zoruncadjr. Ancak bu ısbat, sorumluluktan ki.

(67) Aşciöğ'ü. s • S • . Aslında bu şekilde br bile .şîeten iş 413) oiurc
(68) Gcrsev Kena! Tahr. İsviçre Hukukunda Hukuki Sorumluluğunun Ana f974, s.36

14



lamaya yelme/ (71). işletenin sorumluktan kurtulabilmesi için. ikinci olarak, kendisinin veya
c yemlerinden sorumlu tutulduğu kışılenn kusursuzluğu ile kazaya,

oirr.c'îdiğmı G5 ;spat gerekir,

2-

a j

işieîenin scrumluluktan kurtulabilmesi için, veya sorumlu ki-

r:'or:n kusurdun bulunmaması gereklidir, eylemlerinden sorumlu olduğu kişiler,

SÜNGÜSÜ ve a racın kullanılmasına k a t ı î a n yardımcı şahıslardır (72).

KTK, ara: «uîîa.nabilmenın aracı îr^ge çıkarabilmenin ve araç kullanırken, uygulanması ge^

rek : , diğer b^tjn kura'arın neler olduğunu 46. belirtmiştir. Bu kurallara

k-, "ıHümas-1 h5hnde kusurlu bir davranış söz konusudur (73). kendisinin ey-

ıcrr'erinden sorumlu olduğu kişilerin traf:k uyduklarını, her türlü uyarıcı

za^^mnda /e rd klerıni. hız sın-rını asmadıklarını yolun kendilerine ait şeridinde seyrettiklerini

c::a4 etmes gerekir (74). Ancak işletenin kurtulabilmesi için, butun

L.'/pjn davrandığını ispatlaması kendiden beklenmemelidir. Ondan zarar ta-
::;*-r"'jan iler. s jruîen kusurla ilgili iddiaları çürütmesi istenmelidir (75).

b) Bir

5'jrada. 5 racm olan K-sım parçasm?n bozuk olması gerekir (76).

k r r r s ; î - k . bcz-jK olmakla birlikte, kazanın oluşunda hiçbir illi katkısı bulunmayan bozukluk, so-

f^^.'uiuk ycr"Jnden önem taşımaz. Bu aracm'tüm parçalarının ol-

r r s:«ğînı ispat zorunda değildir, Gerçekten dan bir aracın

ci^akla beraber, bu kazanın oluşunda rol oynamamsşsa ış!e!en sorumlu olmaz. Yine
' ' o * - " * " : ";!pr; t o / v , k î ' j ' < , z^r^f nörr-n;n vrv^ ijoünrfı bir kişinin ecir kuFL^u'nB ı'i^v^nr"''^^^^'»/'";"-; 4

Kn

î " . ; - 'je işleten s:-rum.ru tutulamaz (77).

A raçtak yapım ve hataları, üçüncü kişilerin kusuru sayılmaz,

3:,'jm!u!uc'j bu tür tipik noksanlıklara dayandığı için işleten bu

secep olduğu sorumludur (78).

Yetkili makam arın yo! bel-

ges-'. trafik düzeniyle ilgiü hakimi

( / r * L

Kanun aracın olmadığının ispatını yüklemiştir. Araçtaki bozukluk

!5îe: ister bir Bu

tak- (80)

O", E'£'""'. 5orç!3r 5,2^3
/72 • Tekinay AKCB" 'E jrcuoo)u/Af!op, ->
•"*': Vs^.îâV 4 H L- r. " î " 3 3.1950 tarih ve E.1279. K. 3255 say;! "Trafik kjsu-ij dsvraıış.'arının îesbJti öze! ve bilgi ve ye-
'?* f ;• Qİre»;:;r3'n ':e^ ,n:eleTseıın muhakkak suretıe uzmanisr kişilerde"- seçüen Mli^işüe-' efiyîe yap::r;i,ması TKD, 1982,
c ' c"35";

'"- E-snEor^s- : 2--BDîaîogiu.s.185 , •
T5 SDîafDâîü s 1:5. Kıiıçoğlü, s".36
'"*: TanDjçan, s 2":, So'aîoğij, s 186
^*~ Eren, Âra: fşe'e-, s -9,

'""'- B:.!af:/:iu s "t"
: 15



3-

ve bir (81), bir
için, dı-

bir

tabi Bu
yer ve gibi

kar, sis, v.s. gibi
(84).

bir di-
bir Bu iyi bir ve ba-

kılmış bir ve

ışık gibi
ve de

ve
bu sö-

(87). ikinci hal da ise
- - • • - - - •- • •

b)

Zarar nerenin afjır kusuru, zararın fek (rrünhasır'î sebebini olusıurdnou fpkd:?no :r!r-v-n :~T-

rurnluıuktan kunuıur. Kanun zarar goıerun kusurunu ağır cirnasım öngörmüştür. Zira Kanun KC-

bir sebep,

bir Dır taşıması ise,

Bu üüyet £ağ:rj

ve tek «cin, sorumluluktan

de arttırır. 3u nedenle

bir kurtulamaz, (90)

Ancak bu Lıkdircc* Z 3 < a f gcfun;:. ^.ulı^ı kui.^i'u fiCu-jjMyl^ hr:kff«'ı lf?zr»"ı;ri^!'.af! i : ,J ; ; :/ . i ^...^..r.L!1.''.

(SOS s.50; s. 187
(81) $.247; Adai, s.102: Y a r g - î a y 4 tarih, E *23?5
(82) Eren, s 275

s. 188,189
(84) Yargıtay, bir dökülen su yolu 4,Hö, 16,1.1981

KJS8I/217, Aşcıoğiü, s.61
(85) s.247
(86) Bu gibi mücbir sebep say^-p s,62; Akın
meî Vasıfa-anna karşı
(87) s.248-249(88) Borçlar, $.277; için ve işler

ve araç zarardan'sorumlu Uî'Jmaı. 15.5..1975 s. 1097
(89)
(90) s 278

16



—

ağır ış^

A, hızlı bir B, için

ve A, ağır bir

Ka^-
bu ve ka^

illi bir (91).

c)

KTK m. da

cu

illi rolü
olur (92).

kişi

KTK ve ve dı-

şında kişi

kişi
ve kişi m.107'ye tabi kişi m. ka«

bir de kişi

.

için
(94).

-T'haüsn indirim sebebi de KTK için

zarar görenin öngörmüştür (95). . •

B^

1-

se-

bepler, KTK m. ve

bu

ü- <L.ct r a r o o ı c n ir. U L U ı.' << „.'

di-

ve

as-

BK bir ve

(91) Aynı
(40)

(93) Boîatdâ'u. s. 193
(94; s. 193, Eren,
(95) BoiaîDÖ'j £ 193- î 7



ve

ait bîr iyi için

bu

ku-
surunun de ku-

suru bu, ek ve ve

ek

ona İş-

da

de
bir

bir bu ek

ek

ve İş-

letenin m.

tutulur. Bu-
ek söz (100),

3-

m. için

için

bir hali (KİK

de, 41)na kılınmıştır. hatır için taşmana

bir kışı ise, için sorumluluğu

BK 55. ki; Bu da (101).

için için gerekir.

için için iyilik

bir Araçta

için için verilen ki-

şinin büyük

taşman veya verilen olmalıdır. Buna karşılık tr-y-ımr» -.'.oyp "^r-no münhasıran

(103),

bir büe söz (104).

(96) Eren, s. 279
(975 BGE 63 ü 67, Yer: Eren s.279
(98) bj'.-.rrarnakîa kusur ağır hafif 2'6 - 4'6 veya %25^
%75 gibi fie bilgi ve çözür er sçın bkz, Aşcıoğlu, s.117-128
(99) tren $.280
(100)
(101) S.70
f 102} Özsunay Ergun, için için Sorumluluğu,
IHFM. C.XXXII. 5 1,1966,5,169
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bir ola-

bir da için ta-

bıie için ve-

hiç

(106).

hatır için sa-

yılmasının Zira, bir

sırf için. bir bir ba-

kıma için bir tür rıza

Bu de? (107),

için ve BK

tabi hatır göz so-

rumluluktan gibi (108), bîr

da (BK 43, 44) (107). m. ni-

teliği bîr defi Bu ileri
; (l 10),

i c^
l
î m.91/1, bu 85/1

ile

l rn.87, zorunlu

| ve Bu

S bir ta-

İ Diğer da risk ve

| (111).
i
j SO-

I
ı (KİK Bu

en az

t 4;:c^:f CHjijr f n^np oöre sigortacı, doğan zarardan ancak s?oorta sınırfarı içinde olup,

(103) ile İcra bir işi avu-
katın bir işin için için taksi ile gö-
türmüştür Bu göre ölen kiji Tarîh j
(104)

15, HD, Tarih,

(107) Eren.
(108) s.70; Yargıtay bir
kısminin hafır için (4.H.D.19.4.1988 E 408, VE 4.

(111) s,85

' ' -• • - - • - - - ••- • 19



için şi-

fi 13),

de

ve

ve ile ve

•da

bu edil-

için ya da için za-

da ve bu

bu

ve için

iki ya-

bir

yan bir (116). bu ve feri bir

(1

sorumlu ol-

ve isletene ksrş; ^73^0? dav?? [v^'T-'n *->: c-'-"1 ' '^'-

tabidir. Sigortacı, taoi Sigortacı,
(117)

ve Bu miktarın

ışîefeni'n miktarı

sorumluluk

ve edebilir. (KTK-

m.100)

ihji'narvSı^in iıaûye yiKan Dır aracın neden olduğu

(KİK m J 08/11)

{112} Eren $,283; s.67
(113) HD, 17,4.1975 E,443, K 2764 II, S.3 1976 s 356
(114) Yeni Trafik Kanununun ve Garanî. ilişkin Nükleer üzenne 3îr inceleme Sigorta Huku*j C-'gısi C f,
s,34, 1934, 1! HD, 16,2,1990 :anht K 363, YKD, C.XVI, 5 6, s 370

$.268
(116) Eren, Borçlar fs.8294.

mali sigorta şirketi, uğrayanın za-*ar^ar sgo^a.'nın sorumlu m-kîa^a soru
zararlarının saplanması için bilirkişi inceienes» yaptırılarak s:rtj:a r re D" karar veru'T-esı gereK.?ken p

tahsiline karar veniTı ş olrıası doğru değildir" Y a r g j î a y 11 HD 30 5 19e} "ar,"ı E :.^JT. K 3298 !K!0, Y 2} s j^ö, '
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zo-
runlu mali iiiş^'
kin için bu

D^ VE

1-Zamanaşımı:

öze! için iki

m. bu

BK bir
bu 10

Bu iki ve on her ta-

ve

da
(119).

İki yıllık ve

lar. ve

ve faili

. için her
fiili ve

(121),

KİK 10

î f iDaıen öğrenme yibı huJhar^; b;, ^ubjekîif U^L.-':, -j:." l ' !rn;3kr'~M~ h*3 r ha' î 'kar^? işîompyn
(122). Bu iki de Bu

ve 10 yıl öğ-

rendiği ileri

m, suç

bu fiile bir bu uy-

2) Yetkili :

ger-

yer gibi efe

{118}

(121) "...........Davacının bir bu son "YHGK, 72,1990
Tanh, YKD

.
(123) Trafik 5 4. HD. 6.3.1990

S 9,
<; • 24} araç yer de 4, HD,



hak söz ol-

ve
yer de

22



(14),

4-

ilke tabi tu-

sorumlu

(Bk md. 41) ile,

C-

1- BİT :

Araç bir

Zarar, gibi bir bir

gibi bir

Trafik Bu BK hû-

ay-
md 90; ve ile ko-

nularında

Bu md, 47 uy-

ka^

BK 47

ta-

bidir,

2- Bu :

ani ve

anlaşılır. Dar malvarlığına yönelik zararları de, ve

üzerinde meydana gelen zararları ifade ecfer(17). Biz Karayolları Trafik Kanunu'nun uy-

bakımırcMn kaza ele alacağız,

Ka/3 sonuuı gHen zarar, aracın dışında herhangi bir dış doiayı doğ-

malıdır (18), iki motoılu aracın birbiriyle çarpışması veya bir yoldaki-bir yayayı

sürücüsünü bir olup, bure.de zaıı-r

bir olay sczkonusudıır,

{14)ErenBo!Çİar,s,230
(15) Hren Borçlar, s.232 233
(16) Eren, Oorçiar, s.23ü, Kılıç.oylu Ahmet, Motorlu Araç C.XII, 8,2-3, s.31 (ayrı Aksi Aş-
çıooğlu Çetin, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk ve s.41
(17) Bolatoplıı, s, 150, Eren Fikret. Hukuku ve İş ve
1974,5,6
(18) Eren, gazası, s.9


