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KREDĠ SÖZLEġMESĠ ĠLE ALINAN TAġITIN BANKA TARAFINDAN SĠGORTA
(KASKO) POLĠÇESĠNĠ DÜZENLEME SORUMLULUĞU
KREDĠ ĠLE ALINAN ARACIN ÇALINMASI BANKANIN SORUMLULUĞU
TAġIT ALIM SÖZLEġMESĠ VE REHĠN SÖZLEġMESĠ
Davacı vekili,müvekkilinin 24.3.2004 tarihinde davalı bankadan kullandığı kredi ile bir
kamyonet satın aldığını,aracın 27.7.2004 tarihinde çalındığını, müvekkili ile davalı
arasında yapılan taĢıt kredisi ve rehin sözleĢmesine göre,bankanın menfaat sahibi
olarak aracın sigortasını yaptırmaya yetkili olduğunu müvekkilinin bankayla yapılan
sözleĢmeye güvenerek ve taĢıtın kasko sigortasının yapıldığını sanarak herhangi bir
sigorta yaptırmadığını, ancak çalınma olayından sonra aracın sigortasının olmadığını
öğrendiğini,bankaya müraacatından sonra bankanın sigorta Ģirketine teklif gönderdiği
halde poliçenin düzenlenmediğini,ancak bu durumu müvekkiline bildirmediğini
bankanın kusuru nedeniyle aracın sigortalanmadığını ileri
sürerek,50.000.000.000.TL.sının 10.8.2004 tarihinden itibaren faiziyle davalıdan
tahsilini taleb etmiĢtir.
Davacı Ģirket ile davalı banka arasında imzalanan TaĢıt Kredisi ve Rehin
sözleĢmesinin 11.maddesine göre, banka , dilerse müĢteri adına taĢıt sigorta
ettirmeye ve süresinin dolması durumunda sigorta poliçelerini yenilemeye yetkilidir.
Bu halde müĢteri banka tarafından ödenen prim ve masrafları beĢinci maddede
belirtilen oran üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte bankaya ödeyeceğini,
ödememesi halinde 10.maddeye göre bütün borcun muaccel kılınabileceğini kabul ve
taahhüt etmiĢtir. Davalı banka sözleĢmenin bu hükmü gereği dilerse sigorta
sözleĢmesi yapabilecekken dosyada bulunan ve sigorta Ģirketine hitaben yazılan
28.7.2004 tarihli yazısında anlaĢılacağı üzere, sigorta poliçesinin düzenlenmesi için
16.3.2004 tarihinde sigorta Ģirketine müracaat etmek ve sigorta Ģirketi tarafından
düzenlenen 140078267-6 nolu teklif poliçeyi almak suretiyle bu yükümlülüğü artık
üzerine aldığı anlaĢılmaktadır. Yine,bu yazı kapsamına göre,davacı Ģirketin
hesabından prim bedelinin tahsil edilmesi için telefon talimatı aldığı da çekiĢmesizdir.
Artık bu aĢamada bankanın, sözleĢmenin 11.madde hükmü gereğince davacının
hesabına kendisi yönünden alacak kaydederek primi ödeyip poliçenin
düzenlenmesini sağlaması gerekirken, poliçenin düzenlenmemesinde kusurlu ve
sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla, mahkemece aracın olay tarihindeki
kasko sigorta bedeli tespit edilerek, davalının sorumlu olduğu tazminat miktarına
karar verilmesi gerekirken,yazılı Ģekilde davanın reddine karar verilmesi doğru
görülmemiĢtir.
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Taraflar arasında görülen davada Ġstanbul Asliye 14.Mahkemesi`nce verilen
13.03.2006 tarih ve 2004/443-2006/149 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi
duruĢmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiĢ olmakla,duĢma için belirlenen
27.11.2007 gününde davalı avukatı Çiğdem Çavdar gelip,davacı avukatı tebligata
rağmen gelmediginden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaĢıldıktan ve
duruĢmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra,duruĢmalı iĢlerin
yoğunluğu ve süre darlığından ötürü iĢin incelenerek karara bağlanması ileriye
bırakılmıĢtır.Dava dosyası için Tetkik Hakimi D.Deniz Biltekin tarafından düzenlenen
rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe,layihalar,duruĢma tutanakları
ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra iĢin gereği görüĢülüp, düĢünüldü:
YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ KARARI: Davacı vekili,müvekkilinin 24.3.2004
tarihinde davalı bankadan kullandığı kredi ile bir kamyonet satın aldığını,aracın
27.7.2004 tarihinde çalındığını, müvekkili ile davalı arasında yapılan taĢıt kredisi ve
rehin sözleĢmesine göre,bankanın menfaat sahibi olarak aracın sigortasını
yaptırmaya yetkili olduğunu müvekkilinin bankayla yapılan sözleĢmeye güvenerek ve
taĢıtın kasko sigortasının yapıldığını sanarak herhangi bir sigorta yaptırmadığını,
ancak çalınma olayından sonra aracın sigortasının olmadığını öğrendiğini,bankaya
müraacatından sonra bankanın sigorta Ģirketine teklif gönderdiği halde poliçenin
düzenlenmediğini,ancak bu durumu müvekkiline bildirmediğini bankanın kusuru
nedeniyle aracın sigortalanmadığını ileri sürerek,50.000.000.000.TL.sının 10.8.2004
tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsilini taleb etmiĢtir.
Davalı vekili,taraflar arasındaki sözleĢmenin 11. maddesi hükmü gereğince
müvekkilinin sigorta yaptırmasının zorunlu olmadığını,müvekkili tarafından dava dıĢı
Anadolu Sigorta ġirketine kasko sigortası için müracaat edildiğini,sigorta Ģirketinin de
davacının ödemesi gereken prim miktarını bildirdiğini bu durumun davacıya
bildirilmesine rağmen davacı tarafından primin yüksek bulunduğunu ve baĢka sigorta
Ģirketine sigorta yaptıcağını beyan ettiğini daha sonra da müvekkilini
aramadığını,aracın sigortasını varlığını da araĢtırmadığını aynı zamanda davacının
sigorta primini de ödemediğini savunarak,davanın reddini talep etmiĢtir.
Mahkemece, iddia,savunma,toplanan kanıtlar,bilirkiĢi raporu ve tüm dosya
kapsamına göre,banka tarafından sigorta sözleĢmesinin yapılması için gerekli
baĢvuruların yapıldığı, davacı tarafından da hesaptan ödeme talimatının verildiği,
ancak hesap bakiyesinin sıfır olduğu,davacının basiretli tacir gibi davranmadığı,
kendisinin de sigorta poliçesini düzenlettirmediği, kimsenin kendi kusurundan
yararlanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiĢtir.
Kararı,davacı vekili temyiz etmiĢtir.
Dava, tazminat istemine iliĢkin olup,davacının,davalı ĠĢ Bankası A.ġ.ile imzaladığı
TaĢıt Kredisi ve Rehin sözleĢmesi uyarınca kendisine ait araç üzerine davalı banka
lehine rehin tesis ettirdiği,davalı bankanın da sözleĢmenin 11.madde hükmü
gereğince,daim ve mürtehin sıfatıyla aracı dava dıĢı Anadolu Anonim Türk Sigorta
A.ġ.ne veya diğer bir sigorta Ģirketine kasko, ĠMMS ve Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile
primlerini davacıdan almak suretiyle sigorta ettirmeyi dilerse yaptırabileceği yanlar
arasında çekiĢmesiz olduğu gibi,dosya içeriği ile de sabittir.
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Davacı taraf, sigortalı aracın 27.7.2004 tarihinde çalındığını ancak bankaya
müracatında kendisine sigorta poliçesinin düzenlenmediğini bildirildiğini ileri sürerek
iĢbu davayı açmıĢ,mahkemece banka tarafından sigorta sözleĢmesinin yapılması için
gerekli baĢvuruların yapıldığı, davacı tarafından da hesaptan ödeme talimatının
verildiği ancak hesap bakiyesinin sıfır olduğu,davacının basiretli tacir gibi
davranmadığı, kendisinin de sigorta poliçesi düzenlettirmediği, kimsenin kendi
kusurundan yararlanamıyacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiĢtir.
Davacı Ģirket ile davalı banka arasında imzalanan TaĢıt Kredisi ve Rehin
sözleĢmesinin 11.maddesine göre, banka , dilerse müĢteri adına taĢıt sigorta
ettirmeye ve süresinin dolması durumunda sigorta poliçelerini yenilemeye yetkilidir.
Bu halde müĢteri banka tarafından ödenen prim ve masrafları beĢinci maddede
belirtilen oran üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte bankaya ödeyeceğini,
ödememesi halinde 10.maddeye göre bütün borcun muaccel kılınabileceğini kabul ve
taahhüt etmiĢtir. Davalı banka sözleĢmenin bu hükmü gereği dilerse sigorta
sözleĢmesi yapabilecekken dosyada bulunan ve sigorta Ģirketine hitaben yazılan
28.7.2004 tarihli yazısında anlaĢılacağı üzere, sigorta poliçesinin düzenlenmesi için
16.3.2004 tarihinde sigorta Ģirketine müracaat etmek ve sigorta Ģirketi tarafından
düzenlenen 140078267-6 nolu teklif poliçeyi almak suretiyle bu yükümlülüğü artık
üzerine aldığı anlaĢılmaktadır. Yine,bu yazı kapsamına göre,davacı Ģirketin
hesabından prim bedelinin tahsil edilmesi için telefon talimatı aldığı da çekiĢmesizdir.
Artık bu aĢamada bankanın, sözleĢmenin 11.madde hükmü gereğince davacının
hesabına kendisi yönünden alacak kaydederek primi ödeyip poliçenin
düzenlenmesini sağlaması gerekirken, poliçenin düzenlenmemesinde kusurlu ve
sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla, mahkemece aracın olay tarihindeki
kasko sigorta bedeli tespit edilerek, davalının sorumlu olduğu tazminat miktarına
karar verilmesi gerekirken, yazılı Ģekilde davanın reddine karar verilmesi doğru
görülmemiĢtir.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün
davacı yararına ( BOZULMASINA ), takdir edilen 500.00YTL vekalet ücretinin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peĢin harcın isteği halinde
temyiz edene iadesine, oybirliğiyle karar verildi.
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