
 
TRAFİK KAZALARINDA 

ZARAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA YAPILAN 
YETERSİZ  VEYA AŞIRI ANLAŞMALARIN 

İPTALİNİN İSTENMESİ 
 
 

                                                                                                                              ÇELİK AHMET ÇELİK 
 

 I- YASA HÜKMÜ 
 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 111.maddesi 1.fıkrası hükmü, bir kaza 
olmadan ve zarar doğmadan önceye ilişkin iken, 2.fıkrası hükmü kaza olduktan ve zarar 
gerçekleştikten sonra, bir dava açılmadan önce veya dava sırasında taraflar arasında yapılan 
anlaşma ve uzlaşmalara ilişkindir.  2918 sayılı Yasa’nın 111.maddesi 2.fıkrası şöyledir: 
   “Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.”    
 
  Yasa’nın bu hükmüyle, her iki tarafa da, belli koşullarda ve iki yıl içinde anlaşma ve 
uzlaşmaların iptalini isteme hakkı tanınmıştır.  Buna göre:   
 
  Zarar gören, kendisine ödenen tazminatın, sonradan gerçek zararını karşılamadığını  
ve  yetersiz olduğunu öğrenmişse ya da böyle bir inanca kapılmışsa, iki yıl içinde anlaşmanın 
iptalini isteyebilecektir. 
 
  Zarar veren, ödediği tazminatın sonradan çok fazla (fahiş) olduğunu öğrenmişse, 
kusur oranlarının değişmesi sonucu sorumluluğu azalmışsa, tazminat hesabının yapılmasıyla 
kesin zarar tutarı anlaşma yoluyla ödediğinin çok altında kalmışsa, o da iki yıllık süre 
içerisinde anlaşmanın iptalini isteyebilecektir.     
 
  Anımsatalım ki, 2918 sayılı Yasa’nın bu hükmü, 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu’nun 36.maddesinin yollamasıyla, yolcu ile taşımacı arasındaki anlaşma ve 
uzlaşmalara da uygulanacaktır.  
 
  Burada şu hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır: 
 
 1. Zarar gören yönünden, anlaşmanın yetersizliği nasıl saptanacak, nasıl 
kanıtlanacaktır? 
 2. Tazminat ödeyen yönünden, fazla ödeme nasıl saptanacak, nasıl geri istenecektir ? 
 2. Anlaşmanın iptali  için nasıl bir yol izlenecektir ? 
  3. İki yıllık süre nasıl hesaplanacak ve sürenin başlangıcı ne olacaktır ? 
 
  Aşağıda, bunlar açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
 II- UYGULAMA 
 
 1- Yetersiz ve ölçüsüz anlaşmalar 
 
  Bir trafik kazası sonrasında, hukuk mahkemesinde tazminat davası açılmadan önce, 
tarafların anlaşarak bir tazminat ödenmesi pek sık rastlanan bir olay değildir. Çoğu kez, 
kazayı yapan sürücü tutuklanmışsa, bir an önce salıverilmesini, daha az ceza almasını, 
cezasının ertelenmesini ya da paraya çevrilmesini sağlamak amacıyla, tutuklu yakınları, zarar 
görenlere veya yakınlarına başvururlar;uygun bir tazminat karşılığında şikâyetten 
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vazgeçirmeye çalışırlar. Gene çoğu kez anlaşmaya  ve uzlaşmaya yanaşanlar kültürel düzeyi 
düşük ve ekonomik durumları zayıf kişilerdir. Bunlara öneriler peşin para çekici gelir. Üç 
aşağı beş yukarı pazarlıkla  uzlaşırlar. Anlaşma noterde yapılır ve ceza mahkemesine sunulur. 
 
    Başlangıçta, anlaşma yaptıkları sırada, uğradıkları zararın derecesini ve tutarını 
kestiremeyen zarar gören veya ölü yakınları, daha sonra yüksek bir tazminat alacaklarını 
öğrenmişlerse, anlaşmanın iptali yollarını ararlar.1  Onlar gibi, zarar sorumluları da, çeşitli 
kaygılarla bir an önce  anlaşma ve uzlaşma gereği duyarak  yüksek bir tazminat ödemiş olup 
da, sonradan bunun çok fazla olduğu ortaya çıkmışsa, onlar da anlaşmanın iptalini isterler  ve  
ayrıca ödedikleri fazla miktarı geri  almaya çalışırlar.  
 
  Uygulamada, yetersiz anlaşmalar, daha çok  sigorta ödemelerinde görülmektedir. 
Çoğu sigorta şirketleri, Yargıtay’ca benimsenen tazminat hesaplama yöntemlerini gözardı 
ederek, kendi aktüerlerinden aldıkları hesap raporlarındaki rakamlar üzerinden tazminat 
ödemekte; genellikle düşük miktarlı bu ödemeler nedeniyle sigorta şirketlerine karşı davalar 
açılmaktadır.   
  Anlaşma yoluyla yapılan ödemelerin sonradan yetersizliğinin veya ölçüsüzlüğünün 
(fahişliğinin) nasıl anlaşıldığını, hangi durumlarda yetersiz sayılıp ek tazminat  ödenmesine 
karar verildiğini  ya da fazla ödemeler için ne yapılabileceğini aşağıdaki bölümlerde 
açıklayacağız.  
 
 2- Anlaşmanın iptali isteminde yöntem 
 
  Zarar gören, KTK.111/2.maddesine dayanarak  “yetersiz”  bulduğu ödemeye ilişkin 
anlaşmanın (ibranamenin) iptalini istiyorsa, bunun için başlı başına bir “iptal davası” açması 
gereksiz ve yararsızdır. Çünkü mahkeme iptale karar verdikten sonra, ikinci bir dava açmak 
ve tazminatın kalan kısmını hüküm altına aldırmak gerekecektir. Uygulamada, ayrı bir iptal 
davası yerine doğrudan tazminat davası açılmakta ve dava dilekçesinde (aynı zamanda) 
yetersiz anlaşmanın iptali de istenmektedir.  
 
  Eğer, tazminat davası açılırken (ayrıca) iptal istenmemiş olup da, davalı taraf 
ibranameyi ve davadan önce ödediği miktarı ileri sürerek davanın reddini istemişse, o zaman 
zarar gören, anlaşmanın yetersizliğini (defi olarak) ileri sürebilecek ve iptalini isteyecektir. 
Yargıtay’ın bu konudaki kararlarına göre, anlaşmanın yapıldığı  günden başlayarak iki yıl 
içinde bir davanın açılmış olması, davacının anlaşma (ibraname) ile bağlı kalmak 
istemediğinin kabulünü gerektirir. 2    
   
  Şunu ekleyelim ki, dava sırasında ortaya çıkan aşırı ölçüsüzlük karşısında, davacının 
yetersiz anlaşmanın iptalini istemesi, iddianın genişletilmesi olarak nitelenemez ve davalının  
onamına bağlanamaz. Çünkü, davacı, yetersiz anlaşmaya karşı (defi yoluyla) geçersizlik 
savında bulunmaktadır. Davalı yalnızca, anlaşma gününden başlayarak iki yıllık hak düşürücü 
sürenin geçtiği uyarısında bulunabilir.    
                                                   
1 Uyaralım ki, 765 sayılı TCK  111 (Yeni 5237 sayılı TCK 73/7) maddesine göre, ceza mahkemesindeki vazgeçmenin hukuk 
mahkemesindeki tazminat davasını etkilemesi, ancak iki şartın birlikte gerçekleşmesi ile mümkündür. Bunlardan ilki 
vazgeçme nedeniyle ceza davasının düşmüş olması, ikincisi de kişisel hakların saklı  tutulmasıdır. Ceza davası vazgeçme ile 
düşer nitelikte değilse ve davalının mahkûmiyeti ile sonuçlanmışsa, ikinci şartın gerçekleşmesini aramaya gerek kalmaz. 
Belirtilen bu yasal düzenlemelere göre, Noterde düzenlenmiş ibraname başlıklı belge ve ceza davasında şikâyetten 
vazgeçilmiş olması zarar görenlerin (davacıların) tazminat isteme haklarını ortadan kaldırmaz. (4.HD.26.04.1999, 1970-
3687) (Yasa H.D. 2000/7-966, no: 406)  - TCK 111 (Yeni 73/7) maddesi “Kamu davasının düşmesi , suçtan zarar gören 
kişinin  şikâyetten (davadan) vazgeçmiş olmasından  ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada , davacı, kişisel haklarını ayrıca saklı 
tutmamış ise (kişisel haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise), artık hukuk mahkemesinde dahi dava açamaz”  
hükmünü içermekte olup, zarar görenin hukuk davası dışında vazgeçmesinin hukuki sonuç doğurabilmesi için, hem 
“vazgeçme kamu davası açıldıktan sonra hakim önünde gerçekleşmeli” ve hem de  “bu vazgeçme ile kamu davası 
düşmeli”dir. (11.HD. 13.03.2006, E.2005/2924 K.2006/2596) (Legel Hukuk Dergisi, 2006/Mayıs, sf. 1468)  
2 Örnek: 19.HD.26.09.1994, 6775-8393   (YKD.1995/10-1603)  -  4.HD.30.06.1988, 4035-6634 (Karahasan, age.,sf.823) -  
17.HD.21.09.2004, 6884-9796 (Kazancı Yazılım)  
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  Öte yandan, 2918 sayılı KTK’nun 111/2.maddesine dayanarak anlaşmanın iptali 
isteminde bulunan kişinin, bir miktar ödeme karşılığı verdiği belgenin türü önemli değildir. 
İbraname veya makbuz değil de  “feragat” denilmiş olması,HMUK’nun 91 ve sonraki 
maddeleri anlamında kesin sonuç doğurmaz. Çünkü burada uygulanacak olan özel yasa 
(KTK.111/2) hükmüdür. Üstelik Usul  Yasasında öngörülen hukuksal sonuçları doğuracak 
olan  feragatin öncelikle geçerlik koşullarını içermesi gerekir.3 Ayrıca, feragatin geçersizliği 
aynı dava içinde ileri sürülebilir, ayrıca iptal davası açılmasına gerek yoktur.4 Feragati 
geçersiz kılabilmek için hata, hile ve ikrahın kanıtlanması gerekir iken, KTK. 111/2 hükmüne 
dayanılarak  ileri sürülen geçersizlik savı için yalnızca ödenen ile gerçek zarar arasındaki  
ölçüsüzlüğün  saptanması yeterlidir.              
  Zarar sorumlusu, çeşitli kaygılarla anlaşma ve uzlaşma gereği duyarak, bir dava 
açılmadan önce yüksek bir tazminat ödemiş olup da, sonradan kusur oranlarının değişmesi 
veya gerçek zarar tutarının belli olması sonucu, ödediği miktarın çok fazla (fahiş) olduğunu 
öğrenmişse, dava sırasında aşırı ödeme (fahişlik) savını ileri sürmesi ve anlaşmanın iptalini 
istemesi yeterli olmayacak; fazla ödemeyi geri alabilmek için ayrıca “nedensiz zenginleşme” 
davası açması gerekecektir.   
   
 3- Yetersizliğin ve ölçüsüzlüğün araştırılması ve kanıtlanması yöntemi  
   
  2918 sayılı KTK.111/2.maddesine dayanılarak anlaşma ve uzlaşmaların (sulhname, 
ibraname, feragatnamelerin) iptali için, ödenen tazminatın “yetersiz” veya “aşırı” olduğunun 
“açıkça belli olması” yeterli olup, ayrıca Borçlar Kanunu’nun 21.maddesi ile 23,28,29 vd. 
maddelerindeki yanılma, yanıltma, aldatma, korkutma, bilgisizlik, deneyimsizlik, parasal 
yönden darda ve sıkıntıda olmak gibi istenci (iradeyi) sakatlayan durumlara sığınılmasına ve 
bunların kanıtlanmaya çalışılmasına  gerek yoktur.  
   
  Yasa hükmünde, iptal nedeni olarak nesnel (objektif) bir ölçü kabul edilmiş; zarar 
gören yönünden yetersizliğin (eksik ödemenin) ve zarar sorumlusu yönünden aşırılığın (fazla 
ödemenin) “açıkça belli olması”  yeterli görülmüştür.    
 
  Ödemenin yetersiz veya aşırı olduğunun “açıkça belli olması”nın ölçüsü nedir ? 
 
  Genellikle iki katı veya iki katına yakın bir ölçüsüzlükten sözedilmekte ise de, bize 
göre ölçü, “gerçek zarar” ile “ödenen tazminat”arasında az veya çok bir farkın 
bulunmasıdır. Nitekim, çoğu kez yetersiz ödemeler yapan sigorta şirketlerine karşı açılan 
davalarda, kusur incelemesi yapılarak ve tazminat hesaplanarak “ödenmesi gereken” miktar 
bulunduktan sonra, bundan “ödenen” miktar düşülüp, kalan miktara hükmedilmektedir. Bu, 
son derece doğru bir uygulamadır. Çünkü, “ibraname” adı altında sigorta şirketlerine veya 
ödemede bulunan zarar sorumlularına verilen belge, kesin bir aklama (ibra) ve vazgeçme 
(feragat) belgesi olmayıp, ödenenle sınırlı bir “makbuz” hükmündedir. Bu görüş Yargıtay’ca 
da benimsenmekte ve “Yasa’daki düzenleme gereğince, davalı tarafından sunulan ibra 
belgesinin davalının hukuki sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmayacağı, ancak bu belge 
ile bir ödeme yapılmışsa “makbuz” niteliğinde sayılacağı kabul edilmeli” denilmektedir.5  
   
  Burada bir noktaya da değinmek gerekir: Bir ödeme yapılırken düzenlenen 
belgelerde, genellikle bunun neyin karşılığı olduğu açıklanmamakta, maddi ve manevi 
tazminat ayrımı yapılmamaktadır. Yargıtay’ın bir kararında eğer “maddi-manevi tazminat  
ayrımı yapılmamışsa, ibranameyle ödenen miktarın eşit biçimde karşılandığının, yani 

                                                   
3 Bu konuda örnek: 21.HD.25.02.1997, E.1996/7217 K.1997/1243 (Yasa H.D.1997/9-1198, no:508) 
4 Örnek: 14.HD.14.01.1975, E.1974/3708 K.1975/183  (YKD.1975/6-107)  
5 Örnek kararlar : 4.HD.14.04.2003, E.2002/14131 K.2003/4629) (Kazancı Yazılım) - 4.HD.24.05.1999, 3059-4741 ve 
4.HD.27.05.1999, 3367-4975  (Gökcan/Kaymaz, age., sf.543)  
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yarısının maddi tazminat ve kalan yarısının manevi tazminat olduğunun kabul edilmesi 
gerektiği” sonucuna varılmıştır.6 
 
 4- İki yıllık hak düşürücü süre ve sürenin başlangıcı 
 
  Yasa’nın tazminat miktarına ilişkin anlaşmaların iptaline yönelik dava için öngörülen  
iki yıllık süre bir “hak düşümü” süresidir. Bu süre, anlaşma ve uzlaşmanın yapıldığı günden 
işlemeye başlar.   
  Bu konuda bir Yargıtay kararında: “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
111/2. maddesinde tanınan hak, dava sırasında bir defi olarak öne sürülebileceği gibi, 
anlaşmanın yapıldığı günden başlayarak iki yıllık hak düşürücü süre içinde bir davanın 
açılmış olması, davacının anlaşma (ibraname) ile bağlı kalmak istemediğinin kabulünü 
gerektirir” denilmiştir.7 
 
 
 III-YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER 
 
 1. Yetersiz anlaşmaların iki yıl içinde iptali istenebilir. 
 2. İbra ve feragat belgesinin dava sırasında geçersiz olduğunun ileri sürülmesi 
yeterli olup, ayrıca iptalinin istenmesine gerek yoktur.  
 3. Ödenen meblâğ ile gerçek zarar arasında aşırı fark olup olmadığının tespiti ile 
sonucuna göre bir karar verilmelidir. 
  2918 sayılı KTK.’nun 111.maddesine göre, bu kanunda öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu, tazminat miktarlarına 
ilişkin olan ve yetersiz veya fahiş olduğu “açıkça belli olan” anlaşmalar ya da uzlaşmaların, 
yapıldıkları tarihten başlayarak “iki yıl içinde” iptal edilebileceği öngörülmüştür. 
  Öte yandan, bu yasa hükmünden yararlanmak için, ilgilisinin ibra belgesinin açıkça 
ve ayrıca iptalinin istenmesine gerek olmayıp, “dava sırasında” bu hususun ileri sürülmesi ve 
ibranın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir 
irade açıklaması dahi yeterlidir. Öte yandan, açılmış bir davada, açıklanan gerekçeler 
çerçevesinde, “davalıyı ibra eder nitelikte davadan feragat edilmesinin geçersiz olduğu” da 
aynı davada ileri sürülebilecektir.   
  O halde mahkemece, ibranamede davacıya “ödendiği belirtilen meblâğ” ile 
“belirlenen gerçek zararın”, 2918 sayılı KTK.’nun 111.maddesi hükmü ve tarafların içinde 
bulunduğu durumlar da göz önüne alınarak, “aradaki farkın fahiş olup olmadığının” tespiti ile 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru olmamış ve 
kararın bozulmasını gerektirmiştir.           
              (11.HD. 12.07.2005, E.2004/11391 K.2005/7570) 8  
 
 1. Yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar, yapıldıkları tarihten 
başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir. 
 2. Yetersizlik, dava sırasında defi olarak ileri sürülebileceği gibi, iki yıllık hak 
düşürücü sürede anlaşmanın geçersizliğine ilişkin istenç (irade) açıklanması da 
yeterlidir. 
 3. İbranamede maddi-manevi tazminat ayrımı yapılmamışsa, eşit biçimde, yani  
yarı yarıya  ödendiği kabul edilmelidir. 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 111/2.maddesi uyarınca, tazminat 
miktarına ilişkin olup da, yetersiz veya fahiş bulunduğu açıkça belli olan anlaşma ve 
uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten başlayarak “iki yıl içinde” iptal edilebilir. Anılan madde 
                                                   
6 19.HD.26.09.1994, 6775-8393 (YKD.1995/10-1603) 
7 19.HD.26.09.1994, 6775-8393 (YKD.1995/10-1603) – Ayrıca 4.HD.30.06.1988, 4035-6634 (Karahasan,age.,sf.1110) – 
     17.HD.21.09.2004, 6884-9796 (Yargı  D., 2005/1-141) 
 
8 Yayınlanmamış olup, İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 1998/751 E. 2002/980 K. sayılı dosyasından alınmıştır. 
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hükümlerinden yararlanabilmek için bu yön,  “dava sırasında bir defi olarak öne 
sürülebileceği” gibi,  yapıldığı günden başlayarak iki yıllık hak düşürücü sürede “anlaşma 
hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir istencin (iradenin) açıklanması” da yeterli 
olacaktır. Somut olayda, ibranamenin verilmesinden sonra iki yıllık süre dolmadan dava 
açılması karşısında, davacının bu ibraname ile bağlı kalmak istemediğinin kabulü gerekir.  
  İbranameyle ödenen 800.000 lira tazminatta, maddi-manevi tazminat ayrımı 
yapılmadığından eşit biçimde karşılandığı, yani yarısı olan 400.000 liranın manevi tazminat 
olarak ödendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, 4.000.000 lira manevi tazminat takdir edilerek, 
ibranamenin yetersiz olduğu vurgulanmış bulunmaktadır. Bu durumda, hüküm altına alınan 
4.000.000 lira manevi tazminattan, geçersiz ibranameyle ödenen 400.000 lira düşülerek 
3.600.000 liraya hükmedilmek gerekirken, yazılı bizimde hüküm kurulması isabetsizdir. 
Ancak, bu yön gözden kaçırılarak  başka nedenle kararın bozulduğu anlaşılmakla, davacının 
karar düzeltme isteminin kabulüyle anılan gerekçeyle hükmün bozulması gerekmiştir.  
  (19.HD.26.09.1994, 6775-8393)  (YKD.1995/10-1603)  
 
 1. İptal için yetersizliğin veya fahişliğin “açıkça belli olması” yeterlidir.  
 2. Bu tür davalarda “iradeyi sakatlayan” durumların araştırılmasına gerek 
yoktur. 
 3. Gerçek zarar ile ödenen tazminat arasındaki fark bilirkişiye hesaplatılmalıdır. 
  2918 sayılı KTK’nun 111.maddesi 2.fıkrasında “Tazminat miktarlarına ilişkin olup 
da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları 
tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir” hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 
Görüldüğü gibi madde, ibranamenin iptali için zarar görene “yetersizlik”  ve zarar verene de 
“fahişlik” iddiası ile iptal hakkı tanımış, iptal sebebi olarak da objektif bir unsur bu 
yetersizliğin ve fahişliğin “açıkça belli olması” halini kabul etmiştir. Bu durumdan 
anlaşılacağı gibi, maddede, Borçlar Kanunu’nun gabini düzenleyen 21.maddesinde öngörülen 
“zarar görenin müzayaka halinde olması veya saflığından ya da tecrübesizliğinden 
yararlanılmış olması “ gibi halleri aramamış, diğer bir deyişle, subjektif unsurlara yer 
verilmemiştir. Öğretide de, anılan maddenin uygulanmasında BK’da öngörülen gabinin 
şartları aranmaksızın sadece “açıkça yetersizlik veya fahişlik” objektif unsurunun yeterli 
olacağı kabul edilmiştir. O halde mahkeme kararı gerekçesinde davanın reddine dayanak 
yapılan ve gabinde subjektif unsur olan irade fesadı iddiasının yer almadığı görüşünde isabet 
bulunmamaktadır.    
  Mahkemece, bilirkişi raporunda hesaplamaya esas alınan ücretlerin fahiş olduğu 
gerekçesiyle açıkça yetersizlik unsurunun oluşmadığı kabul edilmişse de, bu konuda 
bilirkişiden ek rapor alınmadan bu sonuca varılması  eksik incelemeye dayandığından isabetli 
görülmemiştir. Zira, sigortanın ibraz ettiği raporda dahi olay tarihindeki asgari ücrete göre 
“hesaplanan tazminat miktarı” ile “davacıya ödenen tazminat arasındaki fark” bir misline 
yakın bulunmaktadır. Bu oran ise açıkça yetersizliğin belirgin ve yeterli bir delilidir. Nitekim, 
sigorta da bu hatayı kabul ederek kısmi kabulde bulunmuştur. 
  Bu durum karşısında mahkemece yapılacak iş, ibranamenin düzenlendiği tarihteki 
asgari ücret üzerinden (sonraki ücret artışları dikkate alınmaksızın) yeniden hesaplama 
yaptırılarak ve sigortanın yukardaki kabulü de dikkate alınarak hasıl olacak sonuca göre bir 
karar vermektir.  
  (11.HD.07.04.1995, 207-3054)  (YKD.1995/7-1072)     
 
 1. Hukuki sorumluluğun tek taraflı bir ibranameyle ortadan kaldırılması  
olanaksızdır. 2. Bir ödeme yapıldığı kanıtlanırsa, bunun davalının sorumlu olacağı 
tazminat içinde “yetersiz” olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
 3. İbranamenin iptali için ayrı bir davanın açılması da  gerekmez. 
  Dava, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/1 maddesinden kaynaklanan 
ağırlaştırılmış objektif  (tehlike) sorumluluğundan kaynaklanmıştır. Aynı Kanun’un 
111.maddesinde, bu kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan 
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anlaşmaların  geçersiz olduğu kabul edilmekle kalmamış, tazminat miktarlarına ilişkin olup 
yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmaların yapıldıkları tarihten 
başlayarak iki yıl içinde iptal edilebileceği kuralı da getirilmiştir.    
  Olayımızda davalı, trafik olayından dolayı davacının zararının karşılandığını, 
ibraname alındığını ve bir tazmin borcu kalmadığını ileri sürmüştür.  Davacı, ibranamenin 
“karşılıksız” olduğundan hükümsüzlüğünü savunmuştur. Mahkeme, KTK.’nun 
111.maddesiyle getirilen ve yukarda anılan kuralı gözetmeden ibranameyi esas alarak davanın 
reddine karar vermiştir. Davacı, ibranamenin hükümsüz olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu 
savunmanın KTK. 111.maddesinde  gösterilen kuralların ışığı altında incelenmesi gerekirdi. 
İbranamenin iptali için ayrı bir davanın açılması da gerekmez. 
  Davalının dayandığı ibranamede, davacıya bir ödeme yapılmamıştır. Anılan 
111.maddeye göre, hukuki sorumluluğun tek taraflı bir ibranameyle ortadan kaldırılması  
olanağı olmadığından ibraname hükümsüz sayılmalıdır. Bir ödeme yapıldığı kanıtlanırsa, 
bunun davalının sorumlu olacağı tazminat miktarı içinde “yetersiz olup olmadığı” 
değerlendirilmelidir. Bu yolda bir değerlendirme yapılırken KTK’nun 85/1.maddesinde 
getirilen sorumluluğun ağırlaştırılmış bir objektif sorumluluk olduğu, bu sorumluluğa ilişkin 
anlaşmaları geçersiz sayan veya iptal olanağı getiren 111.maddenin zarar görenleri büyük 
ölçüde koruma amacı da gözetilmelidir .O halde mahkemenin 2918 sayılı Kanunla getirilen 
kuralları gözetmeden hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olmuştur.  
  (4.HD. 20.12.1988, 8360-10940)  (YKD. 1989/4-487) 
 
  Yolcunun, araç işleticisi taşımacı ile yaptığı anlaşma, 2918 sayılı Yasa’nın 
111.maddesine göre geçersiz ise, yolcunun tazminat davasının esastan incelenmesi 
gerekir. 
  Davacı yolcu, trafik kazası sonucu yolcu olduğu araçta yaralandığını ve davalı ise 
ibraname düzenlendiğini  öne sürmüş ve ibraname nedeniyle davanın reddine ilişkin karar, 
davacı tarafça temyiz edilmiştir. 
  2918 sayılı Yasa’nın 111 nci maddesine göre, bu yasada öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersiz olup, tazminat miktarlarına ilişkin 
bulunup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, 
yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilirler. Davacının dayanmış olduğu 
hukuki nedenler, açıklanan bu kural çerçevesinde incelendiğinde, hiçbir  tazminat miktarını 
içermeyen bu anlaşmanın geçersizliğinin kabulü ile davacının iddialarının incelenmesi ve 
sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiş ve yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.  
  (11.HD. 12.12.1994, 5737-9595)9   
 
  İbra belgesiyle bir ödeme yapılmışsa, bu belge “makbuz” niteliğinde 
sayılmalıdır. 
  Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davacıların davalıyı ibra ettikleri gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Kararı 
davacılar temyiz etmiştir. 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın 111.maddesine göre, bu yasada öngörülen 
hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Somut olay, ölümlü trafik 
kazası olup, bu kaza nedeniyle işletenin ve sürücünün hukuki sorumluluklarının anılan yasa 
gereği varolduğu açıktır. Belirtilen düzenleme gereğince, davalı tarafından sunulan “ibra” 
belgesinin davalının hukuki sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmayacağı, ancak bu belge 
ile bir ödeme yapılmış ise “makbuz” niteliğinde sayılacağı kabul edilerek, varılacak uygun 
sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, mahkemece davanın reddedilmesi bozmayı 
gerektirmiştir.  
  (4.HD.14.04.2003, E.2002/14131 K.2003/4629) (Kazancı Yazılım)    
 
                                                   
9 G.Eriş, age., sf.667, no:126 
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 1. Feragat adı altında verilen belge “makbuz” olarak değerlendirilmelidir. 
 2. Senetle veya diğer yollardan alınan miktarlar, gerçekleşen zarardan 
düşülmelidir. 
  Davacı, davalının kullandığı traktörün çarpması sonucu yaralanması nedeniyle 
tazminat istemiştir. Davalı savunmasında, davacının el yazısı ile yazıp kendisine verdiği 
belgeyi ibraz edip, dava açılmadan önce tazminat hakkından “feragat” eden davacının açtığı 
davanın reddini istemiştir. 
  Davalı tarafından davanın reddine gerekçe yapılan belge 2918 sayılı KTK. 
111.maddesinde de ifade edildiği gibi “makbuz” olarak değerlendirilerek, davacının zararı 
belirlenmeli, senetle veya diğer yollardan alınan miktarlar gerçekleşen zarardan düşülmelidir. 
Açıklanan bu yön gözetilmeden davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.  
  (4.HD. 24.05.1999, 3059-4741)10 
 
 1. İbra belgesi “makbuz” olarak değerlendirilmelidir. 
 2. Tazminat hesaplanarak davalının yaptığı ödeme düşülmelidir.  
  Trafik kazasında davacının desteği ölmüş, davalı aynı gün tutuklanmıştır. 
Tutuklamayı takiben davacı tarafından Asliye Ceza Mahkemesine verilen dilekçe 
incelendiğinde davacının ceza kovuşturmasına ilişkin olarak şikâyetinin olmadığını bildirdiği 
ve fakat davalıdan aldığı 90.000.000 lira dışında gerekirse fazlaya ilişkin istemi ile ilgili 
olarak dava açacağını beyan ettiği ve bu beyanının hakim tarafından  dilekçesi altına yazılarak 
davacı ve davalı vekiline imzalatıldığı görülmektedir. Bunun dışında davacı ve dava dışı 
kişilerin imzasını taşıyan  “ibra” yazısındaki beyanlar da aynı niteliktedir. Anılan dilekçeler 
“makbuz” niteliğinde olup, KTK. 111.maddesine göre sorumluluğu kaldıran veya daraltan 
anlaşmalar geçersiz olduğundan davanın reddini gerektirici nitelikte değildir. 
  O halde, mahkemece yapılacak iş, davacı babanın hak kazandığı destekten yoksun 
kalma tazminatını belirleyerek, olaya uygun bir miktar manevi tazminat da takdir edilerek, 
davalının yaptığı ödeme düşülerek karar vermekten ibarettir. Açıklanan bu yönler 
gözetilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.  
  (4.HD.27.05.1999, 3367-4975) 
 
  Sıkıntı içerisinde verilen belge, bağımsız irade ürünü olmadığı gibi, 
KTK.111.maddesine göre de geçersizdir. 
  Davacılardan Fatma, ölüm olayından iki gün sonra davacı Zeki’yi dünyaya getirmiş 
ve doğumdan kısa bir süre sonra davalıya haklarını aldığını bildirerek “davacı olmayacağı 
yolunda” bir belge vermiştir. Yerel mahkeme bu belgeye dayanarak davayı reddetmiştir. 
  Bir kere, ölüm ve doğum olayının hemen ardından “sıkıntı içerisinde” verilen belge, 
bağımsız irade ürünü olarak yorumlanamaz. Böyle olmasa bile KTK 111 maddesi, önceki 
yasa zamanındaki yargısal kararların yasalaşması biçiminde bu tür anlaşmaların geçersizliğini 
hüküm altına almıştır. Anılan yön gözetilmeden belgeye dayanılarak davanın reddedilmesi  
bozmayı gerektirmiştir. 
   (4.HD. 18.04.1996, 3344-3297)      
 
 1. Tedavi giderleri için verilen ibraname, sonradan ortaya çıkan kalıcı sakatlığı 
kapsamaz.  
 2. İbranamede manevi tazminat ödendiği yazılı olsa bile, sonradan ortaya çıkan 
“kalıcı sakatlık” için ayrıca manevi tazminat istenebilir.  
  Taraflar arasında düzenlenen “tarihsiz ibraname”de davacının yaralanması nedeniyle 
hastane, ilâç, tedavi, bakım ve ikamet giderlerinin karşılandığından bahisle davacının 
davalıları ibra ettiği anlaşılmakta olup, ibranın bu kalem isteklerle sınırlı olduğu, olay 
nedeniyle sakat kalması sonucu uğranılan sürekli iş göremezlik tazminatını kapsamadığının 
kabulü gerekir. Davacının işbu davada, sürekli iş göremezlik tazminatı istediği  gözetilerek, 
davanın esasına girilmek ve öte yandan ibranamede manevi tazminat alındığı anlaşılmakla 
                                                   
10 Gökcan/Kaymaz, age., sf.543 
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birlikte, bu durumun 2918 sayılı Yasanın 111.maddesi hükmü dikkate alınıp, manevi tazminat 
istemi de değerlendirilerek  varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.  (19.HD. 
31.01.1996, 5436-768) 
 
  KTK m.111/2’ye göre, ibranamede yetersizlik veya fahişlik açıkça belli ise, 
ayrıca iradeyi sakatlayan bir halin araştırılmasına gerek yoktur. 
  Dava, 2918 sayılı KTK 111 maddesi uyarınca ibranamenin iptali ile aradaki farkın 
olay tarihinden başlayarak ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine 
ilişkindir. Mahkemece, davacının davalı tarafından ödenen bir miktar para karşılığı ibraname 
verdiği, bu ibranamede iradeyi fesada uğratan bir halin varlığının ileri sürülmediği gibi, 
olayda bu tazminat miktarının açıkça yetersiz olduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.   
  KTK 111/2.maddesi, anlaşma iptali için zarar görene “yetersizlik”, zarar verene 
“fahişlik” iddiası ile iptal hakkı tanımış, iptal sebebi olarak da objektif bir unsur olarak bu 
yetersizliğin veya fahişliğin “açıkça belli olması” hali kabul edilmiştir.  
  Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, maddede gabini düzenleyen BK. 21.maddesinde 
öngörülen (zarar görenin parasal sıkıntı içinde olması veya saflığından, bilgisizliğinden, 
deneyimsizliğinden yararlanılmış bulunması) gibi  halleri aramamış, subjektif unsurlara yer 
verilmemiştir. Öğretide ve Yargıtay uygulamasında da bu hususlar benimsenmiştir.  
  (4.HD.16.01.1989, 5223-8806)  
 
 1. Feragatnamenin KTK.111/2’ye göre geçersizliğinin belirlenmesi yeterli olup, 
ayrıca iptal davası açılmasına gerek yoktur. 
 2. İstek kalemleri farklı ise, feragatname yalnızca o istek kalemi için geçerlidir. 
  Feragatnamenin düzenlenmesinden itibaren iki yıl geçmeden tazminat davası 
açıldığına göre, feragatnameyi veren davacının KTK 111/2.maddesinde belirtilen geçersizlik 
iddiasını ileri sürmesi yeterli olup, ayrıca iptal davası açmasına gerek yoktur. Feragatnamede 
tazminat olarak belli bir meblâğın ödendiği belirtilmemiş olması, davacılar vekilinin 
feragatname karşılığı kendilerine yalnızca cenaze gideri ödendiğini açıklaması karşısında, 
davalı tarafın ödemenin daha yüksek miktarda yapıldığına ilişkin bir delil getirmemesine, 
davada cenaze giderleri de istenmemesine ve bu zarar kalemiyle ilgili miktarın da destek 
tazminatından düşülmesi gerekmemesine göre, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi 
gerekmiştir.  
  (11.HD. 29.02.1994, 103-1464) 
 
  İbranamenin düzenlendiği tarihten iki yıl içinde dava açıldığına göre, davacı bu 
ibraname ile bağlı kalmak istemediğini açıklamış demektir. 
  Trafik olayından beş gün sonra bu olayla ilgili olarak ibraname düzenlenmiş ve bu 
ibranameden itibaren iki yıl içinde tazminat davası açılmıştır. Bu durumda, davacı yolcu, 
ibranameye itiraz etmiş demektir. Bu nedenle davanın incelenerek esas hakkında karar 
verilmesi gerekir. 
     (11.HD. 07.10.1993, 4680-6277) 
 
  Sigortadan para alırken ibraname veren davacının, zararın kalan bölümünü 
işletenden ve sürücüden isteme hakkı vardır. Tüm sorumluları ibra ettiği düşüncesi 
yanlıştır.  
  Davacı, sigortadan aldığı bedel karşılığı verdiği ibranamede, gerek sigorta şirketini 
gerekse araç sahibini ve sürücüyü ibra ettiğini açıklamıştır. Mahkeme bu ibra karşılığı 
davanın reddine karar vermiştir. 
  Davacının ibra ile gerçek amacı, sigorta şirketini ibra etmek olduğundan, sigorta 
haddine kadar para alırken verdiği ibra ile zararın geri kalan bölümünden vazgeçtiğini sigorta 
şirketine karşı açıklaması düşünülemeyeceği gibi, bu yolda irade açıkladığı da kabul 
edilemez. Bu nedenle davacı, sigorta haddi dışında kalan zararlarını davalı işletenden 
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istemekte haklıdır. O halde tüm deliller toplanarak karar verilmesi gerekirken ibranameye 
dayanılarak davanın reddi yanlıştır. 
  (4.HD. 06.11.1989, 9496-8440) 
 
  Sigorta şirketlerinin düzenleyip imzalattıkları “geniş kapsamlı” ibranameler, 
yalnızca sigorta güvencesi ile sınırlı olarak geçerli olup, zarar görenin, işleten ve 
sürücüden zararın kalan bölümünü isteme hakkını ortadan kaldırmaz. 
  Uygulamada sigorta şirketlerinin aldıkları geniş kapsamlı ibranamelerin amacı 
sigorta şirketini ibradır. Bu nedenle sigortacının ödediği miktar ile sigorta güvencesi altına 
alınan zarar kalemleri sınırlıdır. Sigorta ibranamesinde motorlu araç sürücüsünün veya 
işletenin tüm borçlarının ibra edilmiş olduğu şeklindeki sözlerin üçüncü kişiler için etkili 
olmadığı gibi, değer kaybı, işten kalma ve manevi tazminatlar da sigorta teminatı içinde 
olmadığından, bunlara ilişkin  verilen ibranın sigorta şirketinin sorumluluğu kapsamına etkisi 
bulunmamaktadır.   
  (4.HD. 06.05.1985, 202-1846)11 
 
  Sigortadan alınan paranın yetersiz olup olmadığının, maddi zararın  miktarı, 
niteliği, kusur oranlarına göre bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi gerekirken, 
ibranameye dayanılarak reddedilmesi doğru değildir. 
  Davacı, sigorta şirketinden bir miktar para alarak davalının poliçeden doğan 
sorumluluğunu ibra etmişse de, daha sonra açtığı davada, kazadan doğan maddi zararının 
fazla olduğunu ileri sürerek bunun tazminini istemiştir. Mahkeme, davacının delilleri 
toplanarak kazadan dolayı uğradığı maddi zararın miktarı, niteliği ve kusur oranlarına göre 
ibraname karşılığı alınan bedelin KTK.’nun 111/2.maddesi  uyarınca yetersiz veya fahiş olup 
olmadığının bilirkişi incelemesi de yaptırılarak belirlenmesi gerekirken, geçerliği 
araştırılmadan ibranameye dayalı olarak davacının maddi tazminat isteminin reddi doğru 
görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.  
  (11.HD. 02.10.2003, 2275-8707)12   
 
  Sigorta şirketinin ödediği miktar ile ödenmesi gereken gerçek miktar arasında 
aşırı bir fark bulunup bulunmadığının, ödeme tarihindeki verilere göre belirlenmesi 
gerekir.  
  BK.nun 113 üncü maddesine göre, ödeme ile borç düşer. Bu durumda, davalı sigorta 
şirketinin “ödeme yaptığı tarihe göre” davacıların yoksun kaldığı destek miktarı belirlenerek 
ödenen miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında aşırı bir fark tespit edildiği takdirde, 
KTK.’nun 111/2.maddesine gereğince ibranamenin geçerliğinin değerlendirilmesi gerekir 
iken, rapor tarihindeki asgari ücretin hesaplamaya esas alınması doğru görülmemiştir. 
  (11.HD.05.11.2002, 10293-10022)     
 
  Trafik Kanunu’nun 111.maddesi dikkate alınmadan, davalı tarafça sunulan 
tarihsiz ve miktarı belirsiz ibraname başlıklı belgeye dayanılarak davanın reddedilmiş 
olması yasaya aykırıdır. 
  Dava, trafik kazası nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davalı tarafın dayandığı tarihsiz ve ödeme miktarı belirsiz “ibraname” başlıklı 
belgeye dayanılarak dava reddedilmiştir. Oysa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  
sorumluluğa ilişkin anlaşmalar başlıklı 111.maddesine göre, kanunda öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir ve tazminat miktarına ilişkin olup 
da yetersiz veya fahiş olduğu “açıkça belli olan” anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları 
tarihten başlayarak “iki yıl içinde” iptal edilebilir. Mahkemenin bu yasa hükmünü gözeterek 

                                                   
11 Buraya kadar olan  (9) adet karar, H.T. Gökcan/S.Kaymaz, Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta, Rücu Davaları  ve 
Trafik Suçları, Seçkin,2000, sayfa: 543-546’dan alınmıştır.   
12 Bu kararla birlikte izleyen (4) karar Kazancı Yazılım’dan alınmıştır. 
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davada dayanılan belgeyi değerlendirip bir karar vermesi gerekirken yazılı gerekçe ile davayı 
reddetmesi  yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.  
  (4.HD. 27.11.1997, 6762-11208)   
 
  Sigorta şirketine verilen ibranamedeki irade açıklaması, hem sigortacı hem de 
tazminat borçlusu yönünden ancak sigorta kapsamı ile sınırlı olmak üzere sonuç doğurur. 
Sigorta haddini aşan tutar için ise, herhangi  hukuksal bir sonuç doğurması söz konusu 
olamaz. Zira, ibra iradesi yöneltilmiş olan sigorta şirketi, tazminat alacaklısı davacıya karşı 
poliçede yazılı miktardan daha fazla ödeme borcu altında olmadığından, fazlaya ilişkin ibra 
gereksiz bir işlemdir. Davacının gerçek amacı, sigorta şirketini ibra etmek olduğundan, 
sigorta haddine kadar  para alırken verdiği ibraname ile zararın geri kalan bölümünden 
vazgeçtiği sonucu çıkarılamaz. Bu nedenle, sigorta haddi dışında kalan zararını, zarar 
verenlerden isteyebilir. Yani, trafik sigortacısının ödediği kısmı aşan zararını, zarar 
verenlerden istemesi mümkündür.  
  (11.HD. 18.03.2002, E.2001/10132 K. 2002/2467 
 

----------------------- 
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