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ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI YAPILAN ÖDEMELERİN 

DESTEK TAZMİNATINDAN VE  BEDEN GÜCÜ KAYBI ZARARINDAN 
İNDİRİLMEYECEĞİ 

 
 Özet: Otobüsün zorunlu koltuk sigortasından yapılan ödemeler, işgücü    
kaybından ya da ölümden doğan maddi tazminattan indirilemez.  

 
  DAVA : Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 
bozmaya uyularak verilen 03.04.2008 tarih ve 2007/551-2008/169 sayılı kararın Yargıtay’ca 
incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi 
içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanaklan ve tüm 
belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:  
 
  KARAR : Davacılar vekili, davalıların maliki, sürücüsü ve sigortacısı bulundukları 
otobüs içerisinde hostes olarak bulunan müvekkilleri murisi Behiye'nin meydana gelen trafik 
kazası neticesinde vefat ettiğini ileri sürerek, toplam 8.400,00.-TL. destekten yoksunluk 
tazminatı ve her bir davacı için de 2.000,00.-TL. manevi tazminatın faiziyle birlikte davalı 
sigorta şirketinin sadece maddi tazminattan sorumlu olması kaydıyla davalılardan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama esnasında davalılardan sürücü hakkındaki 
davasını atiye terk etmiş ve manevi tazminat talebinden feragat etmiştir.  
  Davalılar vekilleri, Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası’ndan davacılara ödeme 
yapıldığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.  
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen kararın temyizi üzerine 
Dairemizce bozulması sonrasında, bozma kararına uyan yerel mahkemece yeniden yapılan 
yargılamada, dosya kapsamına göre, davacılardan Satılmış'a Otobüs Zorunlu Koltuk Sigorta 
Poliçesi nedeniyle yapılan ödeme miktarının talep hakkı olan destek tazminatı miktarından 
mahsubunun gerekmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davacılardan Satılmış için 
4.000,00.-TL. destekten yoksunluk tazminatının davalılardan tahsiline, diğer davacı 
istemlerinin ise reddine karar verilmiştir.  
  Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmişlerdir.  
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş 
olmasına göre, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.  
 
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün 
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 
14.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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