
Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s  C. XIX, Y. 2015, Sa. 1 53

TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA 
YER ALAN DÜZENLEMELER UYARINCA 
HALEFİYETE UYGULANACAK HUKUK

Sema ÇÖRTOĞLU KOCA*

ÖZET

Özell kle s gorta sözleşmeler nde karşılaşılan halef yet ve rücu sorunlarında 
yabancı (m lletlerarası) unsurun bulunması hal nde, m lletlerarası özel hukuk kuralları 
gereğ nce uygulanacak hukukun bel rlenmes  gerek r. S gorta sözleşmeler nden 
kaynaklanan halef yet ve rücu problemler nde, lk olarak, s gorta ş rket n n, s gortalı 
k ş ye (alacaklıya) zararı ç n ödeme yaptıktan sonra borçluya, yan  zarar verene 
karşı s gortalının haklarına halef olup olmayacağını bel rleyecek olan hukukun 
tesp t  yapılmalıdır. Halef yet n mümkün olması hal nde se, s gorta ş rket  le borçlu 
arasındak  rücu l şk s ne uygulanacak hukuk bel rlenmel d r. M lletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunumuzda halef yet ve rücuya uygulanacak 
hukuka l şk n olarak özel b r hüküm bulunmamaktadır. Çalışmada halef yet ve rücuya 
uygulanacak hukukun tesp t  lk olarak, Avrupa B rl ğ  hukukunda yer alan k  Tüzüğe 
(Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma II Tüzüğü ve Akd  Borç 
İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma I Tüzüğü’ne) göre yapılmış, daha 
sonra se Türk hukukuna göre halef yet ve rücuya uygulanacak hukuk bel rlenm şt r.

Anahtar Kel meler: Halef yet ve rücu, s gorta sözleşmes , kanunlar ht lâfı, 
Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma II Tüzüğü, Akd  Borç 
İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma I Tüzüğü.

THE APPLICABLE LAW TO SUBROGATION
ACCORDING TO TURKISH LAW AND EUROPEAN UNION REGULATIONS

ABSTRACT

Espec ally at nsurance contracts, we could encounter the subrogat on 
problems when there s a fore gn ( nternat onal) element n th s relat on, then we 
should determ ne the appl cable law accord ng to the pr vate nternat onal law rules. 
F rstly, we should determ ne the appl cable law to the subrogat on when the nsurance 
company payed for the damage to nsured person (the cred tor). If subrogat on s 
poss ble, then we should determ ne the appl cable law to recourse n the relat onsh p 
between debtor and nsurance company. Turk sh Pr vate Internat onal Law and 
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Procedural Law Code do not have a spec al rule on appl cable law to subrogat on. 
In th s art cle, n order to determ ne the appl cable law to subrogat on, n t ally, 
two Regulat ons of European Un on, namely, (Regulat on (EC) No 864/2007 of the 
European Parl ament and of the Counc l of 11 July 2007 on the law appl cable to non-
contractual obl gat ons (Rome II) and Regulat on (EC) No 593/2008 of the European 
Parl ament and of the Counc l of 17 June 2008 on the law appl cable to contractual 
obl gat ons (Rome I)) are exam ned, then the appl cable law to subrogat on under 
Turk sh law s determ ned.

Keywords: Subrogat on, nsurance contract, confl ct of laws, Regulat on (EC) 
No 864/2007 of the European Parl ament and of the Counc l of 11 July 2007 on the law 
appl cable to non-contractual obl gat ons (Rome II), Regulat on (EC) No 593/2008 of 
the European Parl ament and of the Counc l of 17 June 2008 on the law appl cable to 
contractual obl gat ons (Rome I)

GİRİŞ

Alacaklıya fada bulunan üçüncü k ş n n, alacaklının haklarını borçluya 
karşı ler  süreb lmes ne halef yet den lmekted r. Türk hukukunda halef yet 
ç hukukumuzda çeş tl  kanunlarda düzenlenm şt r. M lletlerarası unsurlu b r 

olayda halef yet ve rücuya uygulanacak hukukun bel rlenmes  gerekt ğ nde, 
bu sorunun m lletlerarası özel hukuk kurallarımız uyarınca çözülmes  
gerekmekted r. 27.11.2007 tar hl  5718 sayılı M lletlerarası Özel Hukuk 
ve Usul Hukuku Hakkında Kanunumuzda1 (MÖHUK) halef yet ve rücuya 
l şk n herhang  b r düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple halef yet ve 

rücuya uygulanacak hukukun tesp t  önem arz etmekted r. Özell kle s gorta 
ş rketler n n Türk mahkemeler nde açmış oldukları yabancı unsurlu halef yet 
ve rücu davalarında uygulanacak hukukun tesp t ed lmes  gerekl  olmaktadır. 
Örneğ n, yabancı b r k ş ye, Ankara’da, Türk vatandaşı b r k ş n n kullandığı 
aracın çarptığını ve yaralanan bu yabancının da ülkes nde s gortalı olduğunu 
varsayalım. Yabancı s gorta ş rket , s gortalı k ş ye zararı ç n ödeme yaptıktan 
sonra traf k kazasını yapan Türk vatandaşına karşı s gortalının haklarına halef 
olup olamayacağını bel rleyecek hukukun tesp t  yapılmalıdır. Bu tesp t n 
ardından, halef yet n mümkün olması hal nde se, s gorta ş rket  le borçlu 
arasındak  rücu l şk s ne uygulanacak hukukun bel rlenmes  gerekl d r.

1  Resm  Gazete 12.12.2007-26728
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Çalışmamızda, halef yete l şk n olarak genel b r b lg  ver ld kten 
sonra, konunun önem  t bar yle s gorta hukukundak  halef yet üzer nde 
durulacaktır. M lletlerarası özel hukuka göre halef yete uygulanacak hukukun 
bel rlenmes nde, öncel kle Avrupa B rl ğ  hukukunda yer alan düzenlemeler 
ncelenmekted r. Avrupa B rl ğ  hukukunda halef yete uygulanacak hukuka 
l şk n düzenlemeler, Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n 

Roma II Tüzüğü’nde2 ve Akd  Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n 
Roma I Tüzüğü’nde3 yer almaktadır. Çalışmamızda bu k  Tüzükte yer alan 
düzenlemeler n ele alınmasının ardından Türk hukukuna göre halef yete 
uygulanacak hukuk sorunu ncelenecekt r. Çalışmada, Türk hukukunda 
halef yete uygulanacak hukuka l şk n doktr nde yer alan görüşler ele 
alındıktan sonra, yabancı unsurlu olaylarda halef yet ve rücuya uygulanacak 
hukukun tesp t ed lmes  amaçlanmaktadır.

I. Halef yet

A. Tanım 

Halef yet n çeş tl  tanımları bulunmaktadır. Genel tanımına göre 
halef yet, haklar, talepler ya da menkul kıymetler le lg l  olarak, b r şey n 
başka b r şeyle veya b r k ş n n başka b r k ş yle kame ed lmes d r4. B r 
başka tanıma göre se; halef yet, alacaklıya fada bulunan b r k msen n, 
onun bütün hak ve yetk ler ne sah p olarak, sorumlu olan b r başka k mseye 
başvurmasıdır5. Mevcut b r hakkın b r k mseden d ğer ne nt kal  le halef yet 
gerçekleşmekted r. Kend s ne hak nt kal eden k mse öncek  hak sah b n n o 
hak bakımından halef  olmaktadır. İnt kal eden hakkın, mutlak veya n sbî b r 
hak olması fark yaratmamaktadır. İnt kal eden hak b r alacak hakkı olab leceğ  
g b  b r mülk yet hakkı da olab l r6.

2  Regulat on (EC) No 864/2007 of the European Parl ament and of the Counc l of 11 July 
2007 on the law appl cable to non-contractual obl gat ons (Rome II), <http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?ur = ur serv:OJ.L_.2007.199.01.0001.01.ENG>, 27.03.2014.

3  Regulat on (EC) No 593/2008 of the European Parl ament and of the Counc l of 17 June 
2008 on the law appl cable to contractual obl gat ons (Rome I), <http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?ur =CELEX: 32008R0593>, 27.03.2014.

4  KING, C. G. : “Subrogat on Under Contracts Insur ng Property”, Texas Law Rev ew, volume 
30, 1951-1952, s. 62. 

5  KILIÇOĞLU, A. : “Özel ve Sosyal S gortalarda Halef yet ve Rücu”, Ankara Ün vers tes  
Hukuk Fakültes  Derg s , C. XXXI, 1974, Sa. 1-4, s. 397. 

6  NOMER, H. : “Halef yet le Rücû Arasındak  İl şk , Özell kle Sosyal S gortalar le Özel 
S gortaların Rücû Hakları Bakımından Halef yet n Rolü”, İHFM, C. LV, Sa. 3 (1997), s. 244 
(Halef yet). 
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Halef yet n üç amacı vardır; b r nc s , zarara sebep olan k ş n n sebeps z 
zeng nleşmes ne engel olmak, k nc s , k ş ler  zarara neden olan davranışlarda 
bulunmaktan caydırmak, sonuncusu se, mağdurun sebeps z zeng nleşmes n  
önlemekt r7.

Halef yet, alacağın fasına rağmen, alacağı sona erd rmey p, onun fa 
edene geçmes  sonucunu doğurur. Halef yette, alacak hakkına bağlı olarak 
bütün yetk ler ve fer’  haklar, alacak le b rl kte halef olan k mseye nt kal 
etmekted r8.

Halef yet, borcu ödem ş olan şahsın durumunu kuvvetlend rmekted r. 
Borçlu namına ödemede bulunan şahsın, onunla aralarında mevcut hukuk  
l şk den doğan veya hukuk  l şk  yok se, vekâlets z ş görmeye veya sebeps z 

zeng nleşmeye dayanan b r rücu hakkı mevcuttur9.

Halef olan k ş n n, rücu hakkı olan k ş ye nazaran daha gen ş mkânları 
bulunmaktadır. Rücu hakkı olan k mse, bu hakkını kullanab lmek ç n, sadece 
alacaklıya fada bulunduğunu spatla yet nemez; ayrıca rücua esas teşk l eden 
sebeps z zeng nleşme, vekâlets z ş görme ya da vekâlet sözleşmes  g b  hukuk  
sebeplerden b r n n varlığını da spat etmel d r. Halef yette se, ödemede 
bulunan k mse kural olarak sadece ödemey  spat etmekle yet n r. Rücu hakkı, 
fa ed len alacaktan bağımsız b r haktır. Halef yet, alacağın fasına rağmen, 

alacağı sona erd rmey p, onun fa edene geçmes  sonucu doğurur. Bu nedenle, 
rücu hakkı sah b  alacaklıya a t bulunan bütün yetk lerden ve fer’  haklardan 
faydalanamaz. Halef yette se, alacak hakkına bağlı olarak bütün yetk ler ve 
fer’  haklar, alacak le b rl kte halef olan k mseye nt kal etmekted r10.

Görüldüğü g b , her rücu hakkının mevcut olduğu yerde halef yet hakkı 
söz konusu olmaz. Halef yet n varlığı ç n kanunda rücu hakkı olan k msen n 
alacaklının haklarına halef olduğu bel rt lmel d r. Her halef olan k mse rücu 
hakkına sah pt r. Ancak her rücu hakkı olan k mse halef yet hakkına sah p 
değ ld r11.

7  MAHER, B. S. / PATHAK, R. A. : “Understand ng and Problemat z ng Contractual Tort 
Subrogat on”, Loyola Un vers ty Ch cago Law Journal, volume 40, 2008-2009, s. 55.

8  KILIÇOĞLU, s. 398.
9  FRANKO, N. İ. : “Borçlar Kanununun 109 ncu Maddes ne Göre Halef yet Haller ”, Ankara 

Barosu Derg s , 1981, Sa. 2, s. 203.
10  KILIÇOĞLU, s. 397-398.
11  KILIÇOĞLU, s. 398.
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B. Türk Hukukunda Halef yet 

Türk hukukunda halef yet muhtel f kanunlarda ele alınan b r konudur. 
11.01.2011 tar hl  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun12 (TBK) 168. 
maddes nde halef yet genel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hükmün yanı sıra 
TBK m. 127’de konuya l şk n b r başka düzenlemeye daha yer ver lm şt r. 
Ayrıca halef yet 22.11.2001 tar hl  4721 sayılı Türk Medenî Kanununda13 
(TMK) ve 13.01.2011 tar hl  6102 sayılı Türk T caret Kanununda14 (TTK) 
da düzenlenm şt r. Türk T caret Kanununda halef yet s gorta kapsamında ele 
alınmıştır (TTK m. 1472 ve 1481). 

1. Türk Borçlar Kanunu’nda Halef yet

Türk Borçlar Kanunu’nun 168. maddes nde yer alan halef yete l şk n 
düzenlenmeye göre, d ğerler ne rücu hakkına sah p olan borçlulardan her b r , 
fa ett ğ  m ktar oranında alacaklının haklarına halef olur. Alacaklı d ğerler n n 

zararına olarak borçlulardan b r n n durumunu y leşt r rse, bunun sonuçlarına 
katlanır.

TBK m. 168, ödemede bulunan mütesels l borçlunun durumunu 
güçlend rmek, rücu hakkını daha etk l  kılmak ç n ona, tatm n ett ğ  alacaklıya 
halef olma hakkını tanımıştır. Ödemede bulunan ve d ğerler ne rücu hakkına 
sah p olan borçlu, öded ğ  m ktar oranında alacaklının haklarına halef olarak 
onun yer ne geçmekted r. Halef yet, alacaklıya a t hakların alacaklıyı tatm n 
ett ğ  ölçüde rücu hakkına sah p mütesels l borçluya geçmes d r. Bu şek lde, 
mütesels l borçta fa, asıl alacağın ortadan kalkmasını değ l, rücu hakkına 
sah p borçluya geçmes  sonucunu doğurmaktadır15.

Buradak  halef yet, kanundan doğan b r halef yett r, sözleşmeden değ l. 
Ancak, alacaklı ve ödemede bulunan borçlu sterlerse daha önce yaptıkları 
b r sözleşme le halef yet n söz konusu olmayacağını kararlaştırab l rler. 
Kanunda bunu engelleyen b r hüküm bulunmamaktadır. Rücu hakkına sah p 
b rden çok borçlunun mevcut olması hal nde, rücu alacağı bunlar arasında 
teselsül lkes ne göre değ l, her b r n n rücu payına göre paylaştırılır16.

12  Resm  Gazete 04.02.2011-27836 
13  Resm  Gazete 08.12.2001-24607 
14  Resm  Gazete 14.02.2011-27846 
15  EREN, F. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, Ankara 2012, s. 1212.
16  EREN, s. 1212.
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TBK’nın 127. maddes nde se alacaklıya halef olma düzenlenm şt r. 
Alacaklıya fada bulunan üçüncü k ş , aşağıdak  hâllerde fası ölçüsünde 
alacaklının haklarına halef olacaktır. Bunlar: 

1. Başkasının borcu ç n rehned len b r şey  reh nden kurtardığı ve bu 
şey üzer nde mülk yet veya başka b r ayn  hakkı bulunduğu takd rde.

2. Alacaklıya fada bulunan üçüncü k ş n n ona halef olacağı, borçlu 
tarafından fadan önce alacaklıya b ld r ld ğ  takd rde.

TBK m. 127’ye göre, d ğer halef yet hâller ne l şk n kanun hükümler  
saklıdır.

2. Türk T caret Kanunu’nda Halef yet

Halef yet lkes , Türk T caret Kanunu’nda sadece zarar s gortaları (mal 
ve sorumluluk s gortaları) bakımından ele alınmış, can s gortaları bakımından 
nazara alınmamıştır.

a. Mal s gortalarında halef yet

Mal s gortalarında halef yet lkes  geçerl d r. S gortacı r z konun 
gerçekleşmes  sonucunda s gortalının zararını tazm n eder. Ancak bu zarar, 
üçüncü k ş n n kusurlu davranışından kaynaklanmışsa bu k ş ye karşı dava 
açılarak tazm nat steneb l r. Halef yet lkes  gereğ nce de, s gortacı öded ğ  
tazm nat dolayısıyla s gortalının haklarına sah p olur ve üçüncü k ş lere karşı 
doğrudan doğruya TTK m. 1472 uyarınca dava açab l r17. Bu madde uyarınca; 
s gortacı, s gorta tazm natını öded ğ nde, hukuken s gortalının yer ne geçer. 
S gortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa 
bu hak, tazm n ett ğ  bedel kadar, s gortacıya nt kal eder. Sorumlulara karşı 
b r dava veya tak p başlatılmışsa, s gortacı, mahkemen n veya d ğer tarafın 
onayı gerekmeks z n, halef yet kuralı uyarınca, s gortalısına yaptığı ödemey  
spat ederek, dava veya tak b  kaldığı yerden devam ett reb l r (m.1472(1)). 

S gortalı, halef yet lkes  uyarınca s gortacıya geçen haklarını hlal ed c  
şek lde davranırsa, s gortacıya karşı sorumlu olur. S gortacı zararı kısmen 
tazm n etm şse, s gortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sah p olduğu 
başvurma hakkını korur (m.1472(2)).

S gortacının tazm nat ödeme yükümlülüğü, s gortalıya karşı olduğu 
ç n s gorta ett ren le s gortalının farklı k ş ler olması hal nde, s gortacı, 

17  ÇEKER, M. : 6102 Sayılı Türk T caret Kanununa Göre S gorta Hukuku, Adana 2012, s. 162-
163 (S gorta Hukuku).
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halef yet lkes  gereğ nce, s gortalının yer ne geçmekte ve onun haklarını 
kullanmaktadır18.

Mal s gortalarında s gortacıya halef yet hakkı tanınması k  esasa 
dayanmaktadır. Bunlardan lk , mal s gortalarının temel nde yatan zeng nleşme 
yasağının b r sonucu olarak, s gorta ett ren n uğradığı zararı b r kez tazm n 
etmes n n gerekl  olmasıdır. S gorta ett ren tazm n ed len zarar ölçüsünde 
zarar verene başvuru hakkını kaybeder. Halef yet lkes  gereğ nce, bu hak 
s gorta ş rket ne nt kal etmekted r. İk nc  olarak, halef yet lkes  gereğ nce, 
s gortacı, zarardan asıl sorumlu olan k ş ye başvurarak bu k ş n n neden 
olduğu zararın sonuçlarına katlanmasını sağlamaktadır. S gorta sözleşmes  
gereğ , zarar gören, uğradığı zarar neden yle haksız f l hükümler  uyarınca 
sorumlulara karşı tazm nat taleb nde bulunmak yer ne, zararını doğrudan 
s gortacıdan talep edeb lmekted r. S gortacının, halef yet lkes  gereğ , zarar 
veren k ş y  sorumlu tutab lmes  ç n bu k ş n n kusurlu olması ve zararı 
tazm n yükümlülüğünün doğmuş olması gerek r19.

S gortacının halef yet  kanundan doğan b r haktır. Ancak bu hakkın 
kazılması ç n üç şartın yer ne gelmes  gerekmekted r. Bu şartlar:

1. S gortacı le zarar gören arasında geçerl  b r s gorta sözleşmes  
mevcut olmalı ve s gorta kapsamında b r zarar meydana gelm ş olmalıdır20.

2. S gortalı, zarar gören sıfatıyla üçüncü k ş lere karşı tazm nat steme 
hakkına (dava hakkına) sah p olmalıdır. S gortalının üçüncü k ş den tazm nat 
steme hakkının doğmadığı durumlarda, örneğ n zarara s gortalı kend  kusuru 
le neden olmuşsa, s gorta ş rket  sözleşme gereğ  tazm nat öded ğ  halde 

üçüncü k ş den tazm nat taleb nde bulunamayacaktır. Y ne gerekmed ğ  halde 
hatır (ek grat a) ödemes  yapan s gortacı da halef yet lkes ne dayanarak 
talepte bulunamaz21. 

3. S gortacı s gorta tazm natını s gortalıya ödem ş olmalıdır22.

S gorta ş rket , s gortalısına daha fazla tazm nat ödem ş olsa b le, 
kend s ne ancak s gortalının uğradığı gerçek zarar karşılığı tazm natı dava 

18  ÇEKER (S gorta Hukuku), s. 163.
19  ÇEKER (S gorta Hukuku), s. 163-165.
20  CAN, M. : “Gözden Geç r lmeye Muhtaç Hükümler Var mı?” Sorusu Çerçeves nde 6012 

Sayılı Türk T caret Kanunu Hükümler ne Göre S gorta Sözleşmes n n Tab  Olduğu Hukukî 
Esaslar, Ankara 2011, s. 110 (6012 Sayılı Türk T caret Kanunu); ÇEKER (S gorta Hukuku), 
s. 167.

21  CAN (6012 Sayılı Türk T caret Kanunu), s. 110-111; ÇEKER (S gorta Hukuku), s. 168.
22  CAN (6012 Sayılı Türk T caret Kanunu), s. 110; ÇEKER (S gorta Hukuku), s. 171.
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etme hakkı nt kal eder. Gerçek zarar karşılığı ödenen tazm nat halef yet n üst 
sınırını teşk l etmekted r23

b. Sorumluluk s gortalarında halef yet

Sorumluluk s gortalarında halef yet TTK m. 1481’de düzenlenmekted r. 
Bu madden n 1. fıkrasına göre, s gortacı, s gorta tazm natını öded kten sonra 
hukuken s gortalı yer ne geçer. S gortalının gerçekleşen zarardan dolayı 
sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazm n ett ğ  bedel tutarında 
s gortacıya a t olur. Bu madde uyarınca, sorumluluk s gortalarında, s gortacının 
kend  s gortalısına rücu hakkı tanınmamış, s gortacıya sadece zarardan 
sorumlu olan üçüncü k ş lere (s gortalının dava yoluyla talepte bulunab leceğ  
k ş lere) karşı talepte bulunab leceğ  düzenlenm şt r. Sorumluluk s gortasında 
s gortacının, kend  s gortalısına rücu etmes  engellenm şt r. D ğer kanunlarda 
aks ne hüküm bulunmadıkça, sorumluluk s gortalarında s gortacı, kend  
s gortalısına rücu hakkına sah p değ ld r. S gortacının kend  s gortalısına 
rücu hakkını tanıyan kanunlara örnek olarak 2918 sayılı Karayolları Traf k 
Kanunu’nu24 vereb l r z. Bu Kanunu’nun 95/2. maddes nde, ödemede bulunan 
s gortacı, s gorta sözleşmes ne ve bu sözleşmeye l şk n kanun hükümler ne 
göre, tazm natın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayab leceğ  oranda 
s gorta ett rene başvurab l r şekl nde açık b r düzenleme bulunmaktadır25. 
Traf k kazaları sonucunda oluşan zararın b r kısmını veya tamamını tazm n 
etmek amacıyla ülkem zde, motorlu taşıt şletenler ç n zorunlu mal  
sorumluluk s gortası yaptırma zorunluluğu söz konusudur.  Zorunlu mal  
sorumluluk s gortası mevzuatında düzenlenen bazı durumlarda, s gorta ş rket  
ödem ş olduğu tazm natı b r bakıma ağır kusuru le zarara neden olan s gorta 
ett renden, rücu davası yolu le ger  alır. S gortacı; zorunlu mal  sorumluluk 
s gortası kapsamında öded ğ  tazm natı, zarara neden olan s gorta ett renden, 
halef yet prens b  gereğ nce, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mal  

23  Uygulamada, s gortalının uğradığı gerçek zarar araştırılmakta ve saptanan bu zarara göre 
mahkemece karar ver lmekted r. B rçok olayda, s gortalının üçüncü şahsa (fa l, st hdam 
eden, araç sah b ) karşı olan dava hakkını BK m. 49 ve devamındak  maddelerdek  haksız 
f le l şk n hükümlere (veya Karayolları Traf k Kanunu’nun 50. maddes ne dayanmaktadır. 
Bu hallerde mahkeme tarafından sadece gerçek zarara hükmed lmekted r; ÇEKER (S gorta 
Hukuku), s. 168, 172.

24  Resm  Gazete 18.10.1983-18195
25  ÇEKER (S gorta Hukuku), s. 262.
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Sorumluluk S gortası (Traf k S gortası) Genel Şartları26 B.4. hükmünde27 
sayılan durumlardan b r s n n olması hal nde ger  alab l r. Bu durumlardan 
h çb r s  gerçekleşmem şse, s gorta ş rket , r z konun gerçekleşmes  sonucu 
meydana gelen zarara ve bundan doğan tazm nata kend s  katlanmak zorunda 
kalacaktır28.

S gortacının kend  s gortalısına rücu hakkını veren kanunlar 
çerçeves nde, bu hakkın şartlarını düzenleyen d ğer S gorta Genel Şartları se 
şunlardır: Çevre K rl l ğ  Mal  Sorumluluk S gortası Genel Şartları’nın29 B.7. 
maddes 30, Den z Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mal  Sorumluluk S gortası 
26  Resm  Gazete 12.08.2003-25197, <http://www.tsb.org.tr/karayollar -motorlu-araclar-

zorunlu-mal -sorumluluk -s gortas -genel-sartlar .aspx?pageID=502>, 25.04.2014.
27  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mal  Sorumluluk S gortası (Traf k S gortası) Genel 

Şartları’nın B.4. maddes nde sayılan ve s gorta ş rket ne rücu mkânı veren nedenler şunlardır:
 a) Tazm natı gerekt ren olay, şleten n veya eylemler nden sorumlu olduğu k ş ler n kasd  b r 

hareket  veya ağır kusuru sonucunda meydana gelm ş se, 
 b) İşleten, yetk l  makamlardan z n almaksızın düzenlenen b r yarış ç n Karayolları Traf k 

Kanunu uyarınca yapılması gereken özel b r s gortanın yapılmamış olduğunu b l yorsa veya 
gerekl  özen  göstermes  hal nde b leb lecek durumda se, 

 c) Tazm natı gerekt ren olay, aracın Karayolları Traf k Kanunu hükümler ne göre gereken 
ehl yetnameye sah p olmayan k mseler tarafından sevked lmes  sonucunda meydana gelm ş 
se,

 d) Tazm natı gerekt ren olay, şleten n veya eylemler nden sorumlu olduğu k ş ler n veya 
motorlu aracın hatır ç n karşılıksız olarak kend ler ne ver len k ş ler n uyuşturucu veya key f 
ver c  maddeler almış olarak aracı sevk ve dare etmeler  esnasında meydana gelm ş veya 
olay, yukarıda sayılan k ş ler n alkollü çk  almış olmaları neden yle aracı güvenl  sürme 
yetenekler n  kaybetm ş bulunmalarından ler  gel yorsa, 

 e) Tazm natı gerekt ren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması 
veya yetk l  makamlarca tesb t ed lm ş olan st ab hadd nden fazla yolcu veya yük taşınması 
veya patlayıcı, parlayıcı ve tehl kel  maddeler  taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu 
maddeler n parlama, tutuşma ve nf lakı yüzünden meydana gelm ş se, 

 f) S gorta ett ren n, r z konun gerçekleşmes  hal nde, B.1 maddes nde bel rt len 
yükümlülükler  yer ne get rmemes nden dolayı zarar ve z yan m ktarında b r artış olursa, 

 g) Tazm natı gerekt ren olayın aracın çalınması veya gasped lmes  sonucunda olması hal nde, 
çalınma veya gasped lme olayında şleten n kend s n n veya eylemler nden sorumlu olduğu 
k ş ler n kusurlu olduğu tesp t ed l rse. 

28  ARSLAN, A. S. : “Zorunlu Mal  Sorumluluk S gortasından Doğan Rücu Davaları”, Türk ye 
Barolar B rl ğ  Derg s , Sa. 88, 2010, s. 195, 211-212.

29  <http://www.tsb.org.tr/cevre-k rl l g -mal -sorumluluk-s gortas -genel-sartlar .
aspx?pageID=472>, 25.04.2014.

30  Örnek olarak, s gortacının kend  s gortalısına rücu hakkını veren 2872 sayılı Çevre Kanunu 
le 5312 sayılı Den z Çevres n n Petrol ve D ğer Zararlı Maddelerle K rlenmes nde Ac l 

Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazm n  Esaslarına Da r Kanunu’nu vereb l r z. Bu 
kanunlar çerçeves nde, rücu hakkının şartlarını düzenleyen Çevre K rl l ğ  Mal  Sorumluluk 
S gortası Genel Şartları’nın B.7. maddes  şu şek lded r: 

 Zarar Görenler n Haklarının Saklı Tutulması ve S gortacının S gorta Ett rene Rücu Hakkı
 S gorta sözleşmes nden veya s gorta sözleşmes ne l şk n kanun hükümler nden doğan ve 
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Genel Şartları’nın31 B.7. maddes , Kıyı Tes sler  Den z K rl l ğ  Zorunlu 
Mal  Sorumluluk S gortası Genel Şartları’nın32 B.7. maddes , Özel Güvenl k 
Zorunlu Mal  Sorumluluk S gortası Genel Şartları’nın33 B.6. maddes , Zorunlu 
Karayolu Taşımacılık Mal  Sorumluluk S gortası Genel Şartları’nın34 B.7. 
maddes . 

Sorumlulara karşı b r dava veya tak p başlatılmışsa, TTK m. 1481 
(2) gereğ , s gortacı, mahkemen n veya d ğer tarafın onayı gerekmeks z n, 
halef yet kuralı gereğ nce, s gortalısına yaptığı ödemey  spat ederek, dava 
veya tak b  kaldığı yerden devam ett reb l r. Ayrıca, TTK m. 1481(3) uyarınca, 
s gortalı veya zarar gören, tazm natın ödenmes yle s gortacıya geçen haklarını 
hlal ed c  herhang  b r davranışta bulunursa, s gortacıya karşı sorumlu 

olacaktır.

c. Can s gortalarında halef yet

Halef yet kuralı, sadece mal ve sorumluluk s gortalarında öngörülmüş 
olup, can s gortalarında s gortacının rücu hakkı bulunmamaktadır. Can 
s gortaları, meblağ s gortası n tel ğ  taşıdığından s gortacı s gortalıya uğradığı 

tazm nat yükümlülüğünün kaldırılması veya m ktarının azaltılması sonucunu doğuran haller 
Kıyı Tes sler  Den z K rl l ğ  Zorunlu Mal  Sorumluluk S gortası Tar fe ve Tal matlarında yer 
alan en üst l m tlere kadarlık kısmı zarar görene karşı ler  sürülemez.

 Ödemede bulunan s gortacı, ödem ş olduğu tazm nat tutarınca, s gorta sözleşmes ne ve bu 
sözleşmeye l şk n kanun hükümler ne göre, tazm natın kaldırılmasını veya azaltılmasını 
sağlayab leceğ  oranda s gorta ett rene rücu edeb l r.

 S gorta ett rene başlıca şu nedenlerle rücuda bulunulab l r.
 Tazm natı gerekt ren olay;
 a) S gorta ett ren n veya eylemler nden sorumlu olduğu k ş ler n kast  b r hareket  veya ağır 

kusuru sonucunda meydana gelm şse,
 b) Kanunda yasaklanan hallerden, s gorta ett ren n bu kanun ve lg l  mevzuattak  

yükümlülükler n  yer ne get rmemes nden doğmuşsa, 
 c) Tes s n mevzuatın gerekt rd ğ  tekn k şartlara uygun olmamasından, n tel kl  personel 

olmadan faal yette bulunmasından meydana gelm şse ve 
 ç) S gorta ett ren n r z konun gerçekleşmes  hal nde B.2. maddes nde 

bel rt len yükümlülükler  yer ne get rmemes  neden yle zarar m ktarında 
b r artış olmuşsa, artan zarar m ktarı le sınırlı olmak kaydıyla,
ödenen tazm nat tutarınca s gorta ett rene rücu ed l r.

31 <http://www.tsb.org.tr/cevre-k rl l g -mal -sorumluluk-s gortas -genel-sartlar .
aspx?pageID=472>, 25.04.2014.

32 <http://www.tsb.org.tr/den z-yolu-yolcu-tas mac l g -zorunlu-sorumluluk-s gortas -genel-
sartlar .aspx?pageID =473>, 25.04.2014. 

33 Resm  Gazete 26.02.2005-25739, <http://www.tsb.org.tr/ozel-guvenl k-zorunlu-mal -
sorumluluk-s gortas -genel-sartlar .aspx?pageID=512>, 25.04.2014.

34 Resm  Gazete 18.01.2004-25350, <http://www.tsb.org.tr/zorunlu-karayolu-tas mac l k-mal -
sorumluluk-s gortas -genel-sartlar .aspx?pageID=529>, 25.04.2014.
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zararı değ l de pol çede öngörülen bel rl  b r tutarı ödemekted r. Bu nedenle, 
can s gortalarında, s gortalının, s gortacıdan tazm nat aldıktan sonra zarar 
veren üçüncü k ş lere de k nc  b r tazm nat talep etmes  mümkündür35.

Sağlık s gortası le karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferd  
kaza s gortası, can s gor tasının türler ndend r. Bu s gortalarda kural olarak, 
halef yet lkes n n uy gulanmaması gerek r. Ancak can s gortasının bazı türler  
ç n halef yet n olab leceğ  kabul ed lmekted r. Bu tür s gortalar bakımından 

genel eğ l m hastalık ve kaza g derle r  ç n zarar g der m lkes  temel 
olduğundan halef yet n uygulanab  leceğ  yönünded r36.

Sağlık S gortası Genel Şartları’nın37 11. maddes nde tazm natın 
sonuçları ve s gortacının halef yet hakkı düzenlenm şt r. Bu madde uyarınca, 
s gortacı öded ğ  tedav  masrafl arı dolayısıyla sorumlu üçüncü k ş lere karşı 
öded ğ  tutar kadar s gortalının yer ne geçer. B r can s gortası türü olduğu 
halde, sağlık s gortalarında s gortacının sözleşmeden doğan b r rücu hakkının 
mevcut olduğu kabul ed lmekted r38. 

Aynı şek lde, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferd  
Kaza S gortası Genel Şartları’nın39 B.6. maddes nde s gortacının halef yet  
düzenlenmekted r. Bu madde uyarınca; s gortacı, öded ğ  tedav  g derler  
tazm natı tutarınca, hukuken s gortalının yer ne geçer. 

3. TBK m. 168 le TTK m. 1472 ve 1481 arasındak  l şk

Her k  kanunda da halef yete l şk n düzenlemeler n yer alması TBK 
m. 168 le TTK m.1472 ve 1481 arasındak  l şk n n bel rlenmes n  gerekl  
kılmaktadır. Türk T caret Kanunu madde 1472 le 1481’de ödemede bulunan 
s gortacının s gortalının d ğer sorumlulara karşı sah p olduğu haklarına halef 
olacağı açıkça düzenlenm şt r. Bunun anlamı s gortacının d ğer sorumlulara 
karşı olan rücû hakkının halef yet yoluyla güçlend r lm ş olduğudur. TTK’nun 
1472. ve 1481. hükümler  halef yet esasını get r rken, kapsam bakımından 

35  ÇEKER, M. : “S gortacının Rücu Hakkı”, <http://www.cu.edu.tr/ nsanlar/mceker/
s gortac%C4%B1n%C4% B1n%20r%C3%BCcu%20hakk%C4%B1.htm >, s. 6, 28.03.2014 
(Rücu).

36  BAĞATUR, Ç. M. : “Can S gortalarında S gortacının Yasal Ardıllığı”, Prof. Dr. Faruk 
Erem’e Armağan, Ankara 1999,  <www.y ld zbagatur.com/y ld zwebtr/data-tr/can_s gorta-
lar .doc >, 28.03.2014.

37  <http://www.tsb.org.tr/sagl k-s gortas -genel-sartlar .aspx?pageID=513>, 25.04.2014.
38  BAĞATUR, <www.y ld zbagatur.com/y ld zwebtr/data-tr/can_s gortalar .doc >, 28.03.2014.
39  <http://www.tsb.org.tr/karayolu-yolcu-tas mac l g -zorunlu-koltuk-ferd -kaza-s gortas -

genel-sartlar .aspx?pa geID=503>, 25.04.2014.
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herhang  b r sınırlama get rmem şt r. Türk hukukundak  hâk m görüşe göre, 
s gortacı leh ne halef yet esasını get ren TTK 1472 ve 1481 hükümler , TBK 
168’e n sbeten özel hüküm n tel ğ  taşımaktadır ve bu nedenle de s gortacının 
rücu edeb lmes  münhasıran bu hükümlere göre bel rlenmel d r40.

II. M lletlerarası Özel Hukuka Göre Halef yete Uygulanacak 
Hukuk

Yabancı unsurlu b r olayda halef yet ve rücuya uygulanacak hukukun 
bel rlenmes  gerekt ğ nde, m lletlerarası özel hukuk kurallarına başvurmamız 
gerekmekted r. Bu bölümde, Avrupa B rl ğ  hukukunda yer alan düzenlemelere 
yer ver ld kten sonra Türk m lletlerarası özel hukuk kurallarına göre halef yet 
ve rücuya uygulanacak hukuk bel rlenecekt r. 

A. Avrupa B rl ğ  Hukukuna Göre Halef yete Uygulanacak 
Hukukun Bel rlenmes

Avrupa B rl ğ  hukukunda halef yete uygulanacak hukuka l şk n 
düzenlemeler, Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma 
II Tüzüğü’nde ve Akd  Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma I 
Tüzüğü’nde yer almaktadır. 

Roma II Tüzüğü’nün 19. maddes  sözleşme dışı alacakların kanun  
halef yet n  düzenlemekted r. Roma I Tüzüğü’nde se k  maddede halef yete 
l şk n düzenlemeler bulunmaktadır. Roma I Tüzüğü’nün 14. maddes , 

sözleşmeden doğan herhang  b r alacağa halef olunmasını düzenlemekted r. 
Roma I Tüzüğü’nde kanun  halef yet  düzenleyen 15. maddes , Roma II 
Tüzüğü’nün 19. maddes  le paralell k arz etmekted r.

1. Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma II 
Tüzüğü

Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma II 
Tüzüğü halef yet konusunu 19. maddede düzenlenmekted r. Alacaklı le borçlu 
arasında sözleşme dışı b r alacak söz konusu se ve üçüncü k ş n n alacaklıya 
ödeme yükümlülüğü varsa ya da bu yükümlülükten dolayı alacaklıya ödeme 
yapmışsa halef yete l şk n bu madde uygulanır. Madde 19’a göre, b r k ş n n 
(alacaklının), d ğer b r k ş ye (borçluya) karşı ak t dışı b r alacağı olduğunda 
ve üçüncü k ş n n alacaklıya karşı bu borcu ödeme yükümlülüğü varsa veya 
üçüncü k ş  bu borcu alacaklıya ödem şse, üçüncü k ş n n alacaklıya karşı 
borcun ödenmes  yükümlülüğüne uygulanacak olan hukuk, alacaklı le borçlu 
40  KILIÇOĞLU, s. 407; NOMER (Halef yet), s. 256-257.
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arasındak  l şk ye uygulanacak hukuk kapsamında alacaklının borçluya karşı 
ler  süreb leceğ  haklardan hang ler n  ve ne ölçüde üçüncü k ş n n borçluya 

karşı ler  süreb leceğ n  bel rler.

Madde 19 uyarınca, b r k ş n n (alacaklının), d ğer b r k ş ye (borçluya) 
karşı ak t dışı b r alacağı olduğunda ve üçüncü k ş n n alacaklıya karşı bu borcu 
ödeme yükümlülüğü bulunduğunda veya üçüncü k ş  bu borcu alacaklıya 
öded ğ nde, üçüncü k ş n n alacaklıya karşı bu borcu ödemes  yükümlülüğüne 
uygulanacak olan hukuk halef yet  bel rleyecekt r. Alacaklının borçluya karşı 
ler  süreb leceğ  haklardan hang ler n  ve ne ölçüde üçüncü k ş n n borçluya 

karşı ler  süreb leceğ n  alacaklı le borçlu arasındak  l şk ye uygulanacak 
hukuk bel rleyecekt r.

Tüzüğün 19. maddes  s gorta sözleşmeler ne uygulandığında 
karşımıza şu sonuç çıkmaktadır: S gortacının alacaklının haklarına halef 
olup olamayacağını s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rleyecekt r. 
S gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk s gortacıya böyle b r hak 
vermekteyse, s gortalının haklarıyla sınırlı olmak kaydıyla ak t dışı borç 
l şk s ne uygulanacak hukuka göre rücu yapılacaktır41.

Örneğ n, b r Alman vatandaşına, Par s’te Hollanda vatandaşının 
kullandığı aracın çarptığını ve yaralanan Alman vatandaşının s gortalı 
olduğunu düşünel m (Şema 1). S gorta ş rket n n, s gortalı k ş ye ödeme 
yaptıktan sonra traf k kazasını yapan k ş ye yaptığı bu ödemey  rücu etmes  
sorunu, b r başka dey şle s gorta ş rket n n s gortalının haklarına halef olup 
olamayacağı, halef olab l rse, hang  ölçüde halef olab leceğ n  Roma II 
Tüzüğünün 19. maddes ne göre çözülmes  gerekmekted r.

Şema 1:

 Zarar veren                      Mağdur /S gortalı
  (Borçlu)        Traf k kazası                 (Alacaklı)                                                                       

                                                                                                                  

      Halef yet ve rücu   S gorta sözleşmes

      S gortacı

    (Üçüncü K ş )
41  STONE, P. : “The Rome II Regulat on on Cho ce of Law n Tort”, Ankara Law Rev ew, Vol. 

4, No. 2 (W nter 2007), s. 129.
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S gortacının mağdura (s gortalıya) ödeme yaptıktan sonra s gortalının 
hakları ç n traf k kazasını yapan k ş ye karşı halef olup olmayacağını 
(s gortacının s gortalıya ödeme yapma yükümlülüğü get ren) s gorta 
sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rler. Halef olunan hakların kapsamını 
ve s gortalıya karşı, s gortalı mağdurun borçlusu olan traf k kazasını yapan 
k ş n n özel durumlarını ler  sürüp süremeyeceğ n  traf k kazasına (haksız 
f le) uygulanacak hukuk bel rler. O halde s gorta ş rket n n s gortalının halef  
olup olamayacağını s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rleyecek, 
eğer bu hukuk mkân ver yorsa hang  ölçüde ve ne m ktarda s gorta ş rket n n 
zarar veren k ş den bu ödemey  rücu edeb leceğ n  traf k kazasına (haksız 
f le) uygulanacak hukuk bel rleyecekt r. Traf k kazasını yapan k ş  le mağdur 
aralarında b r hukuk seç m  yaparak uygulanacak hukuku tesp t etm şler se, 
bu hukuk seç m  le s gorta ş rket  de bağlıdır. B r başka dey şle zarar veren 
ve mağdurun seçt ğ  hukuk, halef olunan hakların kapsamını ve s gortalıya 
karşı s gortalı mağdurun borçlusu olan traf k kazasını yapan k ş n n özel 
durumlarını ler  sürüp süremeyeceğ n  de bel rler. S gortalı le s gortacı 
s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuku seçm şler se, s gorta ş rket  bu 
hukuk seç m  le bağlıdır. S gorta sözleşmes  ç n seç len hukuk halef yet n 
mümkün olup olmadığını bel rler.

Madde 19’un uygulanab lmes  ç n öncel kle, üçüncü k ş n n alacaklıya 
karşı ödeme yapma yükümlülüğünün olması gerekl d r. Bu nedenle 19. 
madde, eğer üçüncü k ş  kend  steğ yle (veya yanlışlıkla) mağdurun zararını 
tazm n ett yse, uygulanamaz. Bu tür durumlarda madde 19’un kıyasen dah  
uygulanması mümkün değ ld r. Böyle b r durumda uygulanacak hukuk şu 
şek lde tesp t ed l r: Eğer üçüncü k ş , alacaklıdan yaptığı ödemey  ger  sterse, 
bu taleb  Roma II Tüzüğünün 10. maddes nde düzenlenen sebeps z zeng nleşme 
hükmüne tâb  olacaktır. Eğer üçüncü k ş , sorumlu k ş den ödemey  talep 
ederse, bu talep hem sebeps z zeng nleşme (m.10) hem de vekâlets z ş görme 
(m.11) olarak n telend r lecekt r. Bu nedenle de Roma II Tüzüğünün 10. ve 11. 
maddeler  uygulanacak hukuku ayrı ayrı bel rleyecekt r42.

Madde 19’a göre, halef yete uygulanacak hukuk, üçüncü k ş n n 
alacaklıya karşı ödeme yapma yükümlülüğüne uygulanacak hukuktur. 
Halef yete uygulanacak hukuk şu hususları bel rlemekted r: Öncel kle, haksız 
f l  şleyene (borçluya) karşı mağdurun (alacaklının) alacaklarına hang  şartlar 
42  HUBER, P. / ALTENKIRCH, M. : Rome II Regulat on: Pocket Commentary, Art. 19, Mu-

n ch 2011, s. 386.
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altında ve hang  süreçte kanun  halef yet n olab leceğ n  bel rler. İk nc  olarak, 
borçluya karşı rücu yasaklarını bel rler. Örneğ n, s gortalının hane halkı 
üyes ne karşı kazanılmış hakların kullanılmasını s gortacıya yasaklayab l r. 
Son olarak üçüncü k ş n n, mağdurun (alacaklının) haklarına haksız f l  
şleyene (borçluya) karşı ne ölçüde halef olab leceğ n  bel rler43.

Haksız f l  şleyen n (borçlunun) menfaatler  madde 19 le korunmaktadır. 
Çünkü ak t dışı taleb n çer ğ  ve amacı, halef yete uygulanacak hukuktan 
etk lenmemekte, bunun yer ne ak t dışı borca uygulanacak hukuk tarafından 
münhasıran bel rlenmekted r. Ak t dışı borca uygulanacak hukuk, borçlunun 
hukuk  durumunda zarara sebep olab lecek bütün taleplere uygulanır. Bu 
talepler şu sorunları çereb l r: Borçlu, üçüncü k ş ye karşı borçlunun asıl 
alacaklıya karşı kullanab leceğ  madd  ve usulü savunmaları (örneğ n, takas 
hakkı) kullanab l r m ? Borçlu, kend s ne halef yetle lg l  b lg lend rme 
yapılmaması hal nde, asıl alacaklıya borcunu ödemes  le borcunu yer ne 
get rm ş sayılır mı? Bu sorunların dışında ak t dışı borca uygulanacak hukuk, 
üçüncü k ş n n halef olduğu alacaklarını devred p devredemeyeceğ n  de 
bel rler (Roma II Tüzüğü madde 15(e))44.

Roma II Tüzüğünün 19. maddes nde yer alan halef yete l şk n kuralın 
kapsamına k  hususun g rmeyeceğ  kabul ed lm şt r. Bunlar;

1. Halef yet alacakları dışında kalan d ğer alacaklar

Madde 19 sadece, k nc l sorumlu k ş n n alacaklının haklarını lk 
borçluya karşı kullandığı durumları kapsamaktadır. Bu sebeple bazı hususlar 
kapsam dışında kalmaktadır. İk nc l sorumlu k ş n n, d ğer alacaklara 
başvurduğu, örneğ n, özell kle tazm nat ç n düzenl  b r alacak hakkının 
bulunduğu durumlar kapsam dışında kalmaktadır. Böyle durumlarda madde 
19’un kıyasen uygulanması gerekt ğ  kabul ed lmekted r45.

2. Avrupa Topluluklarının 1408/71 sayılı 14 Haz ran 1971 tar hl  
Topluluk ç nde dolaşan çalışan k ş lere ve a leler ne sosyal güvenl k 
programlarının uygulanması hakkında Konsey Tüzüğü46

43  HUBER/ ALTENKIRCH, s. 386-387.
44  HUBER/ ALTENKIRCH, s. 387-388.
45  HUBER/ ALTENKIRCH, s. 388.
46  Regulat on (EEC) No 1408/71 of the Counc l of 14 June 1971 on the appl cat on of soc al 

secur ty schemes to employed persons and the r fam l es mov ng w th n the Commun ty, 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUr Serv/LexUr Serv.do?ur =CELEX:31971R1408:en:HT
ML>, 04.10.2013; <http://eur-lex.europa.eu/LexUr  Serv/LexUr Serv.do?ur =CONSLEG:1
971R1408:20060428:en:PDF>, 19.02.2014.
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Sosyal güvenl k s gortalarının uygulanmasına l şk n 1408/71 sayılı 
Tüzük, sosyal güvenl k kurumundak  ak t dışı alacaklardak  halef yet  
düzenleyen özel b r hüküm çermekted r. Bu tüzük, sosyal güvenl k 
s gortalarının çoğu dalına uygulanmaktadır. Örneğ n, hastalık ve analık 
yardımları, sakatlık yardımları, yaşlılık yardımları, dul ve yet m yardımları, 
şç  tazm nat yardımları, ş hastalıkları veya şs zl k yardımları (madde 4). 

Tüzüğün kapsadığı k ş ler şunlardır: Çalışan veya serbest meslek sah b  k ş ler, 
öğrenc ler, bunların a le üyeler , dul ve yet mler (madde 2). Tüzük, sadece 
olayın b rden fazla Üye devletle l şk s  olması hal nde uygulanab lecekt r47.

2. Akd  Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma I 
Tüzüğü

Akd  Borç İl şk ler ne Uygulanacak Hukuka İl şk n Roma I Tüzüğü’nde 
halef yete l şk n k  madde bulunmaktadır. Bu maddeler, rad  dev r ve akd  
halef yete l şk n olan 14. madde48 le kanun  halef yete l şk n olan 15. 
madded r49. Tüzüğün 15. maddes n n uygulanmasına örnek olarak, s gortacının 
zararını tazm n ett ğ  mağdurun haklarına, zarara sebep olan k ş ye karşı halef 
olması ver lmekted r. Tüzüğün 14. maddes , açıkça alacakların akd  ( rad ) 
halef yet n  düzenlemekted r. Roma I Tüzüğünün Kom syon Tasarısında rad  
dev r le akd  halef yet n “benzer ekonom k fonks yonları yer ne get rd ğ ” 
bel rt lm şt r50. 

a. Akd  Halef yet

Akd  halef yet, b r anlaşma neden yle söz konusu olab l r. B r s gorta 
pol çes  s gortacıya özell kle halef yet hakkını verm ş se, akd  halef yet ortaya 
çıkar. Bu bağlamda, s gorta pol çeler nde genell kle s gortacıya hak tanıyan b r 
hüküm yer almaktadır. Bu hükümde, zararın ödenmes  le s gortalının, zarara 
sebep olan f l  veya hmal  gerçekleşt ren k ş ye karşı ya da zarar veren n 
sebep olduğu s gortalanmış zarar ç n sorumlu olan k ş ye karşı dava açma 
hakkına s gortacının halef olacağı bel rt lmekted r. Akd  halef yet, s gortalının 
alacağını özel olarak halef yet belges  le s gortacıya devrett ğ  durumlarda 
da oluşab l r51. Bazı durumlarda se, s gortalının, s gorta kapsamında olan 
47 HUBER/ ALTENKIRCH, s. 388.
48 Tüzüğün 14. maddes , Roma Sözleşmes n n 12. maddes n n gen şlet lm ş hal d r.
49  Tüzüğün 15. maddes , Roma Sözleşmes n n 13. maddes n n değ şt r lm ş hal d r.
50 NORTH, P./ FAWCETT, J.J./ CARRUTHERS, J. M.: Chesh re, North & Fawcett Pr vate 

Internat onal Law, New York 2008, s. 1238.
51 PAPASAVAS, P. M. : “The Insurer/Insured Relat onsh p In Subrogat on”, s. 2, 

<http://www.cozen.com/ adm n/ f les/publ cat ons/papasavas1143139.PDF>, 
01.11.2013.
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kayıp veya zararın gerçekleşmes nden önce s gortacıyla b r anlaşma yaparak 
s gortacının halef yet hakkının ortadan kaldırılması mümkündür52.

İrad  dev r ve akd  halef yet  düzenleyen 14. madden n 1. paragrafına 
göre, rad  dev rde, devredenle dev r alan arasındak  l şk  veya alacağın 
d ğer b r k ş ye (borçluya) karşı akd  halef yet nde uygulanacak olan hukuk 
bu Tüzük uyarınca devredenle devralan arasındak  sözleşmeye uygulanacak 
hukuk tarafından bel rlen r.

Dev r le halef yet farklıdır. Bunu b r örnek vererek açıklayab l r z.

Şema 2:

Borçlu (B)                      Alacaklı (A)

                       

          Üçüncü K ş / Devralan k ş  (C)

Dev rde, A ve B arasındak  hukuk  l şk den doğan alacak, C’ye 
devred lmekted r. Halef yette se, C; A le B arasındak  l şk de A’nın 
yer ne geçmekted r. C, A’nın asıl borçtak  haklarına sah p olmakta ve 
yükümlülükler ne tab  olmaktadır. Halef yet ç n B’n n onayı gerekl  değ ld r. 
Halef yet, sözleşmeden veya kanundan doğab l r (şema 2)53. 

A le B arasındak  borç l şk s  aralarındak  hukuk  l şk ye uygulanacak 
hukuk tarafından dare ed lmekted r. Bu borç l şk s  b rçok şeyden 
kaynaklanab l r. Bu l şk , genell kle sözleşmeden kaynaklanmaktadır, 
ancak bazen ak t dışı borç l şk ler  de söz konusu olab l r. Örneğ n haksız 
f l veya esk  hale get rme. Eğer borç, sözleşmeden kaynaklanıyorsa, Roma 
I Tüzüğünün kapsamına g rmekted r ve Roma I Tüzüğü uygulanacak 
hukuku bel rlemekted r. Eğer borç ak t dışı b r l şk den kaynaklanıyorsa, o 
zaman Roma II Tüzüğünün uygulama alanına g rmekted r, Roma II Tüzüğü 
haksız f llerden ve d ğer ak t dışı sorumluluklardan (sebeps z zeng nleşme, 

52 KING, s. 85.
53 HARTLEY, T. C. : “Cho ce of Law Regard ng The Voluntary Ass gnment of Contrac-

tual Obl gat ons Under The Rome I Regulat on”, ICLQ vol. 60, January 2011, s. 32-33, 
<http:journals.cambr dge.org>, 25.10.2013.
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vekâlets z ş görme (negot orum gest o) ve sözleşme önces  sorumluluktan 
(culpa n contrahendo)) doğan borçlara uygulanacak hukuku bel rleyecekt r54. 

Devred len veya halef olunan alacağa uygulanacak hukuk yan  borç 
l şk s ne uygulanacak hukuk, bunun devred leb l rl ğ n , devred len k ş  
le borçlu arasındak  l şk y , devr n veya halef yet n borçluya hang  şartlar 

altında ler  sürüleb leceğ n  ve borçlunun borçlarını fa ed p etmed ğ ne da r 
tüm sorunları dare eder (Roma I Tüzük m. 14(2)).

O halde, yukarıda bel rt len örnektek  üç farklı hukuk  l şk ye 
uygulanacak hukukun bel rlenmes  gerekmekted r.

- Alacaklı (A) le Borçlu (B) arasındak  l şk , aralarında borcu 
oluşturan hukuk (örneğ n aralarındak  sözleşme) tarafından dare 
ed l r.

- Alacaklı (A) le Devralan/Üçüncü k ş  (C) arasındak  l şk , alacağın 
devred ld ğ  veya halef yet l şk s n n doğduğu sözleşme tarafından 
dare ed l r.

- Borçlu (B) le Devralan/Üçüncü k ş  (C) arasındak  l şk , devred len 
borca uygulanacak hukuk tarafından (Alacaklı (A) le Borçlu (B) 
arasındak  l şk ye uygulanacak hukuk tarafından) dare ed l r55.

Bu maddede bel rt len dev r kavramı, alacağın teml k n , güvence ve 
reh n olarak yapılan alacağın teml k n  veya d ğer alacaklara l şk n güvenl k 
haklarını çer r (Roma I Tüzük m. 14(3)).

b. Kanun  Halef yet

Kanun  halef yet, s gortacının s gorta sözleşmes  gereğ  s gortalıya 
karşı yükümlülüğünü yer ne get rd ğ  zaman ortaya çıkar. Aslında bu 
yükümlülük başkası tarafından örneğ n haksız f l  şleyen tarafından yer ne 
get r lmes  gereken b r yükümlülüktür. Bu hak, sözleşmede halef yet hakkının 
düzenlenmed ğ  durumlarda ortaya çıkmaktadır56.

Dubuisson’un savunduğu görüşe gore, sigortacı ile sigortalının borçlusu 
arasındaki ilişkiye uygulanacak hukuk, sigortacının sigortalıya ödeme 
yapmasının sonucu olarak ortaya çıkan sigortacının halefi yetine uygulanacak 
olan hukuk şu şekilde belirlenmelidir: Sigortacının, sigortalıya ödeme yapma 
54  HARTLEY, s. 32.
55  HARTLEY, s. 35.
56  PAPASAVAS, s. 2-3.
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yükümlülüğüne uygulanan hukuk ya da sigorta sözleşmesine uygulanan hukuk, 
halef olunan hakların kapsamını ve sigortalının borçlusunun sigortacıya karşı 
ileri sürebileceği itirazları belirler. Ancak bu görüş, sigortalının borçlusu 
için öngörülemeyen bir hukukun uygulanmasına sebep olmasından ötürü 
haksızlığa yol açabilmektedir57. Seatzu’ya göre, sigortalının borçlusunun, 
alacaklı ile ilişkisini düzenleyen hukuk sistemi yerine herhangi bir hukuk 
sisteminde yer alan hukuki çarelere dayanmasını istemek kabul edilemez. Bu 
görüşe göre, sigortalının borçlusu ile sigortacı arasındaki ilişkiye, sigortalı ile 
borçlu arasındaki ilişkiye uygulanacak hukuk uygulanmalıdır58.

Roma I Tüzüğü’nün 15. maddes nde yer alan kanun  halef yete l şk n 
düzenlemeye göre, b r k ş n n (alacaklının), d ğer b r k ş ye (borçluya) karşı 
akd  b r alacağı olduğunda ve üçüncü k ş n n alacaklıya karşı bu borcu ödeme 
yükümlülüğü varsa veya üçüncü k ş  bu borcu alacaklıya ödem şse, üçüncü 
k ş n n alacaklıya karşı borcun ödenmes  yükümlülüğüne uygulanacak olan 
hukuk, alacaklı le borçlu arasındak  l şk ye uygulanacak hukuk kapsamında 
alacaklının borçluya karşı ler  süreb leceğ  haklardan hang ler n  ve ne ölçüde 
üçüncü k ş n n borçluya karşı ler  süreb leceğ n  bel rler.

Örneğ n,  s gortalının şç  olduğu ve s gortacının s gortalı şç ye ödeme 
yaptıktan sonra s gortacının, s gortalı şç n n hakları ç n şverene karşı halef 
olup olmayacağı ( şverene bu ödemey  rücu ed p edemeyeğ ) ya da hang  
ölçüde halef olab leceğ  sorununun çözümü 15. maddeye göre bulunması 
gerek r (şema 3). 

Şema 3:

          

 İşveren                                İşç  (S gortalı)
                           İş sözleşmes

         

                                                                  S gorta sözleşmes

 Halef yet ve rücu
        S gortacı
57  SEATZU, F.: Insurance n Pr vate Internat onal Law, Oregon 2003, s. 122.
58  SEATZU, s. 122.
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S gortacının s gortalıya ödeme yaptıktan sonra bu ödeme ç n 
s gortacının şverene karşı halef olup olmayacağını s gortacının s gortalıya 
ödeme yapma borcunu doğuran s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk 
bel rler. B r başka dey şle s gortacının, s gortalı şç n n s gortalanmış haklarını 
şverene (borçluya) karşı ler  sürüp süremeyeceğ n  s gorta sözleşmes ne 

uygulanacak hukuk tesp t edecekt r. Halef olunan hakların kapsamını ve 
şveren n özel durumlarının şç ye (s gortalıya) karşı ler  sürüp süremeyeceğ n  
ş sözleşmes ne uygulanacak hukuk tay n eder59.

B r d ğer örnekte se, gem  sah b  le yük taşıtan arasında çarter 
sözleşmes  olduğunu ve gem dek  yükün s gortalı olduğunu varsayalım. 
Gem n n ve ç ndek  yükün b r başka ülken n karasularında zarara uğraması 
sonucunda, s gortacı s gortalı olan yük sah b ne ödeme yaptığı takd rde, 
s gorta ş rket  gem  sah b ne karşı yük taşıtanın hakları ç n halef olab l r m ? 
Olab l r se, hang  ölçüde halef olab leceğ  y ne 15. maddeye göre çözülmel d r 
(şema 4). 

Şema 4:

 Gem  Sah b                             Yük Taşıtan (S gortalı)

                              Çarter sözleşmes

                                                    S gorta sözleşmes

          Halef yet ve rücu

                                                    
         S gortacı

S gortacının yük taşıtana (s gortalıya) ödeme yaptıktan sonra bu 
ödeme ç n s gortacının gem  sah b ne karşı halef olup olmayacağını s gorta 
sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rler. Halef olunan hakların kapsamını 
ve s gortalıya karşı s gortalı yük taşıtanın borçlusu olan gem  sah b n n özel 
durumlarını ler  sürüp süremeyeceğ n  çarter sözleşmes ne uygulanacak 
hukuk tay n eder. Eğer gem  sah b  le yük taşıtan aralarında b r hukuk seç m  

59  SEATZU, s. 122-123.
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yaparak çarter sözleşmes  ç n uygulanacak hukuku tesp t etm şler se, bu 
hukuk seç m  le s gortacı da bağlıdır. B r başka değ şle seç len hukuk, halef 
olunan hakların kapsamını ve s gortalıya karşı s gortalının borçlusu olan gem  
sah b n n özel durumlarını ler  sürüp süremeyeceğ n  de tesp t eder. S gortalı 
le s gortacının s gorta sözleşmes  ç n b r hukuk seç m  yapmaları hal nde 

de, s gortacı bu hukuk seç m  le bağlı olur. S gorta sözleşmes  ç n seç len 
hukuk, halef yet n mümkün olup olmadığını bel rler. Yapılan hukuk seç m n n 
halef yet ç n de geçerl  olacağına l şk n The Front Comor davasını60 örnek 
vereb l r z. Olayda, West Tankers ş rket n n sah p olduğu The Front Comor 
gem s , Erg Petrol  Spa tarafından çarter sözleşmes  le yük taşınması amacıyla 
k ralanmıştı. Gem  Syracuse, İtalya’da b r dalgakıran tarafından vurulmuş, 
gem  ve ç ndek  yük zarar görmüştür. Erg Petrol  Spa’nın çarter sözleşmes  
le taşıttığı yük s gortalıydı. Olayda, çarter sözleşmes  ç n hukuk seç m  

yapılarak İng l z hukuku seç lm ş ve tahk m anlaşması yapılarak Londra’da 
tahk me g d leceğ  kararlaştırılmıştır. Erg Petrol  Spa’nın s gortacıları 
öded kler  s gorta bedel  sonucunda gem  sah b ne karşı halef oldukları 
hakların kapsamının tay n nde İtalyan hukukunun yetk l  olduğunu ve yetk l  
mahkemen n Syracuse mahkemeler  olduğunu dd a etm şlerd r. Davada, 
Avrupa Adalet D vanı, s gortacıların çarter sözleşmes nde seç len hukuk ve 
tahk m anlaşması le bağlı oldukları kararına varmıştır61. 

B. Türk Hukukuna Göre Halef yete Uygulanacak Hukukun 
Bel rlenmes

27.11.2007 tar hl  5718 sayılı M lletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’da halef yete ve rücuya uygulanacak 
hukuka l şk n herhang  b r bağlama kuralı yer almamaktadır. Ayrıca 5718 
sayılı MÖHUK’da s gorta sözleşmeler ne uygulanacak hukuka l şk n 
herhang  b r bağlama kuralı da bulunmamaktadır. 

60 Case C-185/07, All anz SpA and General  Ass curaz on  General  SpA v West Tankers Inc., 
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 February 2009, <http://cur a.europa.eu/jur s/
document/document.jsf?text=& doc d=72841&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&d r=
&occ=f rst&part=1&c d=505314>, 16.12.2013.

61 BAATZ, Y./SANDIFORTH, A. : “A Setback for Arb trat on”, Sh pp ng & Trade Law, May 
2009, Volume 9, Number 4, <http://epr nts.soton.ac.uk/79609/1/Baatz_Y_2009_Issue_4.
pdf>, 10.12.2013; SMITH, R./ CURRAN, A. : “The Front Comor: An End to Ant -su t In-
junct ons? ”, <http://www.lexology.com/l brary/deta l. aspx?g= 427b0e9e-8bfe-4dd6-89db-
2989aa2f7293>, 29.11.2013.
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1. Uygulanacak hukuka l şk n olarak doktr nde ler  sürülen 
görüşler

S gortacının ödem ş olduğu tazm nat neden yle s gortalıya halef 
olmasında ve üçüncü k ş lere bunu rücu etmes nde uygulanacak hukukun 
tesp t nde doktr nde farklı görüşler bulunmaktadır.

İlk görüşe göre, s gortalıya yaptığı ödemeler sebeb yle, s gortacının 
borçluya karşı sah p olduğu halef yete dayanan rücu hakkından doğan taleplere 
de, s gorta sözleşmes n n tab  olduğu hukuk uygulanır62.

B r başka görüşe göre, s gortacı, yalnızca öded ğ  tazm nat oranında 
r sk n gerçekleşmes ne sebep olan şahsa rücû edecekt r. Eğer s gorta 
sözleşmeler ne uygulanacak hukuk dışında başka b r hukukun yan  üçüncü 
şahsın tazm nat borcunun tab  olduğu hukukun uygulanması kabul ed l rse, bu 
hukuka göre tazm nat m ktarının, s gortacının öded ğ  m ktardan daha az veya 
daha fazla bel rlenmes  mümkün olab lecekt r. Bu nedenle halef yet , s gorta 
sözleşmes ne uygulanan ülke hukukuna tab  kılmak ve bu bağlamda zarar 
s gortaları le sorumluluk s gortaları arasında b r ayırım yapmamak gerek r63.

D ğer b r görüşe göre se, 6762 sayılı esk  TTK m. 1301’de64 (6102 
sayılı yen  TTK m. 1472) yer alan s gortacının halef yet  meseles n n ak t 
statüsünün kapsamına g r p g rmed ğ  zarar (mal) s gortaları ve sorumluluk 
s gortaları ç n ayrı ayrı ncelenmes  gerekt ğ  yönünded r65. Zarar (mal) 
s gortalarında geçerl  olan zeng nleşme yasağı lkes n n tamamlayıcısı 
n tel ğ ndek  bu esas gereğ nce, halef yet, s gortalanan menfaat n r z konun 
gerçekleşmes nden sonra zarara uğraması sonucunda, s gortalının uğramış 
olduğu zararın g der lmes  amacıyla zarara uğratana karşı tazm nat davası 
açma hakkına, s gortacının, uğranılan zararı s gortalıya tazm n ett ğ  m ktar 

62  NOMER, E. : Devletler Hususî Hukuku, İstanbul Şubat 2015, s. 327 (Devletler Hususî).
63 EKŞİ, N. : Türk ve Avrupa B rl ğ  Hukukunda Yabancı Unsurlu S gorta Sözleşmeler ne 

Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2012, s. 51 (S gorta).
64 Madde 1301 - S gortacı s gorta bedel n  öded kten sonra hukuken s gorta ett ren k mse yer ne 

geçer. S gorta ett ren k msen n vak  zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa 
bu hak, tazm n ett ğ  bedel n spet nde s gortacıya nt kal eder. 

 S gorta ett ren k mse, 1 nc  fıkra gereğ nce s gortacıya nt kal eden haklarını hlal edecek b r 
hal ve harekette bulunursa s gortacıya karşı mesul olur. S gortacı zararı kısmen tazm n etm ş 
se s gorta ett ren k mse kalan kısmından dolayı üçüncü şahıslara karşı ha z olduğu müracaat 

hakkını muhafaza eder.
65  SİRMEN, S. K. : “Türk Kanunlar İht lafı Hukukunda Zarar S gortaları Kapsamına G ren 

M lletlerarası Unsurlu S gorta Ak tler ne Uygulanacak Hukuk”, BATİDER, C. XXVI, Sa. 31, 
Y. 2010, s. 54-55.
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kadarıyla sah p olmasıdır66. S gortacının halef yet dolayısıyla, üçüncü şahsa 
karşı rücu hakkına sah p olup olmayacağı ya da ne kapsamda sah p olacağı 
hususunun bel rlenmes nde, s gortalı le üçüncü şahıs arasındak  tazm nata 
kaynaklık eden hukuk  l şk ye uygulanacak hukuk yetk l  olmalıdır. Halef yet 
durumunda, s gortacı le üçüncü şahıs arasındak  hak ve yükümlülükler s gorta 
akd nden doğmadığından, h çb r şek lde s gorta l şk s ne dâh l olmayan 
üçüncü şahsın, s gorta tekn ğ ne l şk n mülahazalarla s gorta akd  statüsüne 
tâb  tutulması uygun görülmez. M lletlerarası alanda, alacaklının değ şmes  
borçlunun hukuk  durumunu h çb r şek lde kötüleşt remeyeceğ nden, 
halef yet sonunda oluşan borçlu üçüncü şahsın hukuk  durumu le lg l  
problemler, s gortacının halef yet n n hukuken geçerl l ğ , s gortacı le 
üçüncü şahıs arasındak  hukuk  l şk , def  ve t razlar, üçüncü şahsın tazm nat 
borcuna hak m olan hukuka tâb  olmalıdır67. Bununla b rl kte, sorumluluk 
s gortalarında kanun  halef yet b raz daha farklı b r özell k göstermekted r. 
Sorumluluk s gortalarında, s gortacı, b rb rler ne karşı bel rl  b r sıra ve rücu 
l şk s  ç nde olan sorumlu k ş lerden değ ld r. S gortacı, bel rl  b r zarardan 

sorumlu olan s gortalıya karşı yönelt len tazm nat talepler n  karşılamayı 
güvence altına almıştır. Bu nedenle, s gortacı, h çb r şek lde söz konusu zararı 
tazm nle yükümlü k ş lere karşı, kend  haklarından doğan b r rücu mkânına 
sah p değ ld r. Zarar gören n uğradığı zararı tazm n etmekle, s gortalının d ğer 
zarar veren k ş lere karşı sah p olduğu rücu hakkına halef olur.  Bu durumda 
halef yete l şk n olarak, rücu yükümlüsü üçüncü şahsın hukuk  durumu le 
lg l  olmadığı ve s gorta akd n n tarafl arını lg lend ren hukuk  problemler 

söz konusu olduğu sürece, s gorta akd  statüsü geçerl  olur. Ancak halef yet 
dolayısıyla kend s ne rücu ed len k ş n n hukuk  durumuna l şk n olarak 
ortaya çıkan hukuk  problemlere, zarar gören n bu üçüncü şahsa karşı sah p 
olduğu tazm nat taleb  ç n yetk l  olan hukuk düzen  uygulama alanı bulur68.

2. Yargıtay’ın uygulaması

Yargıtay’ın halef yet ve rücuda uygulanacak hukuk sorununa l şk n 
olarak verm ş olduğu bazı kararlar bulunmaktadır. Bu kararlarda, s gortacının 
alacaklıya ödeme yaptıktan sonra, s gortacının borçluya yaptığı rücuda, borçlu 
le alacaklının arasındak  l şk ye uygulanan hukukun rücuya da uygulandığı 

66  TEKİNAY, S. S. /AKMAN, S. /BURCUOĞLU, H. /ALTOP, A. : Tek nay Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, İstanbul 1993,  s. 212; CAN, M. : Türk Özel S gorta Hukuku, Ankara 2009, 
s. 155.

67  SİRMEN, s. 54-55.
68  SİRMEN, s. 54-55.
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bel rlenm şt r. Ancak bu davalarda s gortacının alacaklının haklarına halef 
olurken halef yet n hang  hukuka tab  olacağı sorunu üzer nde durulmadığı 
ç n halef yete hang  hukukun uygulandığı tesp t ed lemem şt r.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.7.1981 tar hl  kararı69, taşıma 
sözleşmes  sırasında meydana gelen hasarı ödeyen s gortacının açmış olduğu 
rücuan tazm nat davasına l şk nd r. Davada, b r Alman f rması (taşıyan) 
le Türk f rması (taşıtan) arasında yapılan, konusu yedek parça olan b r 

taşıma sözleşmes  söz konusudur. Taşıma sırasında yedek parçalarda hasar 
meydana gelm ş ve s gortacı bu hasarı karşılamıştır. Türk f rmasına halef 
olan s gortacının, taşıyan Alman f rmasına açtığı tazm nat davasında, taşıma 
sözleşmes n n tâb  olduğu hukuk olaya uygulanmıştır. Olayda, s gortacının 
açmış olduğu rücuan tazm nat davasında, s gortalı olan Türk f rması le zarara 
sebep olan davalı Alman f rması arasındak  taşıma sözleşmes ne dayanarak 
uygulanacak hukuk tesp t ed lm şt r.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun b r başka kararı70, çatmaya l şk n 
olarak ver len hüküm sonucu Türk L rası olarak tahs l ed len paranın yabancı 
para le olan alacağı karşılamamasından doğan munzam zarar steğ ne 
l şk nd r. Olayda, davacı s gorta ş rket , çatma sonucunda zarara uğrayan 

s gortalı gem  sah b ne s gorta bedel n  ödem ş, daha sonra da davalıya rücuan 
tazm nat davası açmıştır. Olayda, davacı s gorta ş rket n n davalıya açmış 
olduğu rücuan tazm nat davasında çatmaya yan  haksız f le uygulanacak 
hukuka göre karar ver ld ğ  görülmekted r.

3. Değerlend rme

a. Halef yet ve rücuya uygulanacak hukuk

S gorta sözleşmeler nde ortaya çıkan halef yet ve rücu sorununa 
uygulanacak hukukun bel rlenmes nde, s gorta türler  bakımından b r ayrım 
yapılmasına gerek olmadığı kanaat ndey m. Halef yet ve rücu l şk ler n n 
b rb r nden farklı hukuk  l şk ler olması neden yle bu l şk lere uygulanacak 
hukukların da ayrı ayrı tesp t n n yapılması gerek r. S gortacının ödem ş olduğu 
tazm nat neden yle halef yet hakkının var olup olmadığını s gorta ş rket  le 
s gortalı arasındak  s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rlemel d r. 
B r başka dey şle, s gortacının mağdura (s gortalıya) ödeme yaptıktan sonra 

69  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.7.1981 tar hl  E. 1979/11-1775, K. 1981/563 kararı. 
Karar ç n bakınız; <http://www.kazanc .com/ >, 12.04.2014.

70  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.3.1991 tar hl  E. 1991/40, K. 1991/127 kararı. Karar 
ç n bakınız; <http://www.kazanc .com/ >, 12.04.2014.
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bu ödeme ç n s gortacının s gortalının hakları ç n borçluya karşı halef olup 
olmayacağını s gortalının s gortacıya ödeme yapma borcunu doğuran s gorta 
sözleşmes ne uygulanacak hukuk tarafından tesp t ed lmel d r. S gortacının 
ödem ş olduğu tazm natı borçluya rücu etmes nde uygulanacak olan hukuk 
se, s gortalı (alacaklı) le borçlu arasındak  l şk ye uygulanacak hukuka göre 

(sözleşmeye, haksız f le veya sebeps z zeng nleşmeye uygulanacak hukuka 
göre) bel rlenmel d r. Halef olunan hakların kapsamını ve s gortalıya karşı 
s gortalının borçlusu olan k ş n n özel durumlarını ( t raz ve def ler ) ler  sürüp 
süremeyeceğ n , aralarındak  borç l şk s ne uygulanacak hukuk (sözleşmeye, 
haksız f le veya sebeps z zeng nleşmeye uygulanacak hukuk) tay n etmel d r. 
S gortacı, borçluya, sadece s gortalı alacaklıya öded ğ  tazm nat oranında rücu 
edecekt r. Bu nedenle, s gortacı, borçludan, s gortalıya öded ğ  tazm nattan 
daha fazlasını rücu etme mkânına sah p değ ld r. Bununla b rl kte, s gortacının 
s gortalıya yaptığı ödemeler n bazısı ödenen pr mler n karşılığı olarak 
zarardan daha fazlasına l şk n olab lmekted r. Borçlu, kend s ne rücu ed len 
ödemen n tamamından sorumlu olmayab l r. Bazı durumlarda se, borçluya 
rücu ed lecek ödeme, s gortacının s gortalıya yaptığı ödemen n altındadır. 
Bu nedenle de s gortacı, borçluya karşı rücu ederken s gorta sözleşmes ne 
uygulanacak hukuka göre değ l, borçlu le alacaklı arasındak  l şk ye yan  
sözleşme, haksız f l veya sebeps z zeng nleşmeye uygulanacak hukuka göre 
rücu etmel d r. Ayrıca, s gortacının yaptığı ödemey  borçluya rücu ederken, 
bu rücu l şk s ne s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukukun uygulanması 
hal nde, borçlu h ç b lmed ğ  b r hukukun kend s ne uygulanması le karşı 
karşıya kalacaktır. Borçlunun ç nde bulunmadığı b r l şk ye uygulanan 
hukukun, borçlu ç n uygulanması hakkan yete uygun düşmeyecekt r. 

Şema 5:

Borçlu                                   Alacaklı (S gortalı)

                Sözleşme/Haksız f l/ Sebeps z zeng nleşme         

                                                    S gorta sözleşmes

                                  Halef yet ve rücu

                                      S gortacı
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Sonuç olarak, kanaat m zce, s gorta ş rket n n s gortalının halef  
olup olamayacağını s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuk bel rlemel , 
s gorta ş rket n n borçludan bu ödemey  hang  ölçüde ve ne m ktarda rücu 
edeb leceğ n  se, alacaklı le borçlu arasındak  l şk ye uygulanacak hukuk 
tesp t etmel d r (şema 5).  

S gorta ş rket n n s gortalının haklarına halef olup olmayacağı 
s gorta sözleşmes ne uygulanacak hukuka göre bel rlenmel d r. 5718 
sayılı MÖHUK’da s gorta sözleşmeler ne l şk n özel b r düzenleme 
bulunmamaktadır. S gorta sözleşmeler n n tüket c  şlem  kavramı dışında 
kaldığı durumlarda sözleşmelere l şk n genel düzenleme le s gorta 
sözleşmeler ne uygulanacak hukukun tesp t ed lmes  gerek r. Sözleşmeden 
doğan borç l şk ler nde uygulanacak hukuku bel rleyen madde 24(4) şu 
şek lded r: “Tarafl arın hukuk seç m  yapmamış olmaları hâl nde sözleşmeden 
doğan l şk ye, o sözleşmeyle en sıkı l şk l  olan hukuk uygulanır. Bu hukuk, 
karakter st k ed m borçlusunun, sözleşmen n kuruluşu sırasındak  mutad 
mesken  hukuku, t carî veya meslekî faal yetler gereğ  kurulan sözleşmelerde 
karakter st k ed m borçlusunun şyer , bulunmadığı takd rde yerleş m yer  
hukuku, karakter st k ed m borçlusunun b rden çok şyer  varsa söz konusu 
sözleşmeyle en sıkı l şk  ç nde bulunan şyer  hukuku olarak kabul ed l r. 
Ancak hâl n bütün şartlarına göre sözleşmeyle daha sıkı l şk l  b r hukukun 
bulunması hâl nde sözleşme, bu hukuka tâb  olur.”

Tarafl ar, s gorta sözleşmeler  ç n b r hukuk seç m nde bulunmamışlar 
se, s gorta akd ne uygulanacak hukuk, 24. madden n 4. fıkrasına göre 

sözleşmeyle en sıkı l şk l  olan hukukun tesp t  le yapılacaktır. Burada s gorta 
sözleşmeler ndek  karakter st k ed m borçlusunun bel rlenmes  gerekmekted r. 
S gorta sözleşmeler nde karakter st k ed m borçlusu s gortacının ed m d r. O 
halde m. 24(4) gereğ nce, s gortacının şyer  hukuku s gorta sözleşmes ne 
uygulanacak olan hukuktur71. 
71  SİRMEN, s. 50-51; Nomer’e göre, s gorta ş rket n n merkez n n bulunduğu yer hukuku 

s gorta sözleşmes ne uygulanacak olan hukuktur. Ancak, ş rket n merkez n n bulunduğu 
ülke hukukuna bağlanma, s gorta sözleşmes n n tüket c  sözleşmes  kavramı dışında kalması 
hâl nde geçerl  olur. Aks  hâlde, tüket c  sözleşmeler  düzenleyen hukuka (m.26) tab  olur: 
NOMER (Devletler Hususî), s. 327; Tek nalp/Çavuşoğlu’na göre, uygulanacak olan hukuk, 
s gortacının şlemler n  yaptığı yer yan  şyer d r. S gortacı b r tüzel k ş  olduğuna göre, s gorta 
sözleşmes ne l şk n statü, merkez n veya şuben n yaptığı sözleşmeler açısından “merkez n 
şyer ” veya “şuben n şyer ” hukukudur:  TEKİNALP, G. / UYANIK ÇAVUŞOĞLU, A. 

: M lletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, İstanbul 2011, s. 403; Ekş ’ye göre, bazı 
hallerde, s gorta sözleşmes , s gortacının şyer n n bulunduğu ülkeden başka b r ülkeyle daha 
yakın rt batlı olab l r. Bu durumda, m. 24(4)’ün son cümles  uyarınca s gorta sözleşmes  le 
en sıkı bağlantılı olan ülke hukuku uygulanacaktır. Böyle b r durumda tarafl arın yerleş m 
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S gorta sözleşmeler n n tüket c  sözleşmes  kavramı ç nde kalması da 
mümkündür. 28.05.2014 tar h nde yürürlüğe g ren 6502 sayılı Tüket c n n 
Korunması Hakkında Kanun72 (TKHK) tüket c  şlem n  tanımlamıştır. 
Bu tanımda s gorta sözleşmeler  tüket c  şlem  olarak kabul ed lm şt r73. 
TKHK’na göre, tüket c , t car  veya meslek  olmayan amaçlarla hareket eden 
gerçek veya tüzel k ş d r (m.3/1(k)). Paralel olarak, MÖHUK m.26’da tüket c  
sözleşmeler , meslekî veya t carî olmayan amaçla mal veya h zmet ya da kred  
sağlanmasına yönel k sözleşmeler olarak tanımlanmıştır74. S gorta ett ren, 
s gortalı veya lehdar, TKHK anlamında tüket c  sayılab l yorsa, MÖHUK’da 
tüket c  sözleşmeler ne l şk n düzenlemen n (m.26) s gorta sözleşmeler ne 
uygulanacak hukukun tay n nde kullanılması mümkündür. MÖHUK m. 26’ya 
göre, tüket c  sözleşmeler nde tarafl arın hukuk seç m  yapmamış olması 
hâl nde, tüket c n n mutad mesken  hukuku uygulanır. Tüket c n n mutad 
mesken  hukukunun uygulanab lmes  ç n; 

“a) Sözleşme, tüket c n n mutad mesken n n bulunduğu ülkede, ona 
gönder len özel b r davet üzer ne veya lân sonucunda kurulmuş ve sözleşmen n 
kurulması ç n tüket c  tarafından yapılması gerekl  hukukî f ller bu ülkede 
yapılmış veya 

b) D ğer taraf veya onun tems lc s , tüket c n n s par ş n  bu ülkede 
almış veya 

c) İl şk n n b r satım sözleşmes  olması hâl nde, satıcı tüket c y  satın 
almaya kna etmek amacıyla b r gez  düzenlem ş ve tüket c  de bu gez  le 
bulunduğu ülkeden başka ülkeye g d p s par ş n  orada verm ş” olmalıdır. 

yer , s gorta sözleşmes n n yapıldığı yer ve fa yer ; s gorta tazm natının ödeneceğ  para 
b r m  d kkate alınarak en yakın bağlantı tesp t ed lmeye çalışılmalıdır. MÖHUK m. 24(4)’ün 
son cümles  uyarınca, her somut olayın özell kler  d kkate alınarak, s gorta sözleşmes n n 
bütün unsurları değerlend r lerek b r sonuca varılmalıdır: EKŞİ (S gorta),  s. 30.

72  Resm  Gazete 28.11.2013- 28835 
73  TKHK’un 3. maddes n n 1(l). bend ne göre, tüket c  şlem , mal veya h zmet p yasalarında 

kamu tüzel k ş ler  de dâh l olmak üzere t car  veya meslek  amaçlarla hareket eden veya 
onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel k ş ler le tüket c ler arasında 
kurulan, eser, taşıma, s msarlık, s gorta, vekâlet, bankacılık ve benzer  sözleşmeler de dâh l 
olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuk  şlemd r.

74  Doktr nde MÖHUK m. 26’da tüket c  sözleşmes n n tanımına yer ver lm ş olması 
eleşt r lm şt r. TKHK’da tüket c  sözleşmes n n tanımının yapılmış olması neden yle 
MÖHUK’da bunun tekrarlanmasının gerekl  olmadığı bel rt lm şt r. Tüket c  sözleşmes n n 
ne anlama geld ğ  b r vasıfl andırma meseles  olduğundan, Türk mahkemeler nde görülen 
uyuşmazlıklarda zaten Türk hukukuna göre tay n ed lecek b r husustur: ŞANLI, C. / ESEN, 
E. /ATAMAN-FİGANMEŞE, İ. : M lletlerarası Özel Hukuk, İstanbul Kasım 2014, s. 273, 
d pnot 375.
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Bu şartlardan h çb r  gerçekleşmem şse, 26. madde hükmünün 
uygulanması mkânı olmayacaktır. Bu halde s gorta sözleşmes  ç n MÖHUK 
m.24(4)’ün uygulanması gerekecekt r. Ayrıca paket turlar har ç, taşıma 
sözleşmeler  ve tüket c ye h zmet n onun mutad mesken n n bulunduğu 
ülkeden başka b r ülkede sağlanması zorunlu olan sözleşmelere madde 26 
uygulanmayacaktır (m.26(3))75.

S gorta ş rket n n ödem ş olduğu tazm natı borçluya rücu etmes nde 
uygulanacak olan hukuk se, s gortalı (alacaklı) le borçlu arasındak  l şk ye 
göre bel rlenecekt r. Bu l şk , sözleşmeden, haksız f lden veya sebeps z 
zeng nleşmeden kaynaklanab l r. Alacaklı le borçlu arasındak  l şk n n 
türüne göre 5718 sayılı MÖHUK’un lg l  maddes 76 somut olaya tatb k 
ed lerek uygulanacak hukuk tesp t ed lmel d r.

b. Hukuk seç m n n halef yet ve rücu ç n uygulanacak olan hukuka 
etk s

S gortalı le s gortacının s gorta sözleşmes  ç n b r hukuk seç m  
yapmaları hal nde, seç len hukuk, s gortacının alacaklıya yapmış olduğu ödeme 
neden yle alacaklının haklarına (borçluya karşı) halef olup olamayacağını da 
bel rler. B r başka değ şle s gorta sözleşmes  ç n seç len hukuk, halef yet n 
mümkün olup olmadığını da tesp t eder. Tarafl arın aralarındak  sözleşme 
ç n yaptıkları hukuk seç m  MÖHUK m.24’ün 1., 2. ve 3. fıkralarına 

uygun olmalıdır. MÖHUK’un lg l  maddes ne göre, sözleşmeden doğan 
borç l şk ler  tarafl arın açık olarak seçt kler  hukuka tâb d r. Sözleşme 
hükümler nden veya hâl n şartlarından tereddüde yer vermeyecek b ç mde 
anlaşılab len hukuk seç m  de geçerl d r (m.24(1)). Hukuk seç m ne l şk n 
b r kloz s gorta sözleşmes nde yer alab l r77. Tarafl ar, seç len hukukun 
75  Tüket c  sözleşmeler nde uygulanacak hukuka l şk n olarak ayrıntılı b lg  ç n bakınız; 

ÇELİKEL, A. /ERDEM, B. B. : M lletlerarası Özel Hukuk, İstanbul Şubat 2014, s. 363-368; 
DOĞAN, V. : M lletlerarası Özel Hukuk, Ankara Şubat 2015, s. 392-394; GÜNGÖR, G. 
: M lletlerarası Özel Hukukta Tüket c n n Korunması, Ankara 2000, s. 185-217; NOMER 
(Devletler Hususî), s. 344-347; ÖZTEKİN GELGEL, G. : Türk Devletler Özel Hukukunda 
Tüket c  Ak tler ne İl şk n Sorunlar, İstanbul 2000, s. 107-118; ŞANLI/ ESEN /ATAMAN-
FİGANMEŞE, s. 272-275;  TEKİNALP/ UYANIK ÇAVUŞOĞLU, s. 425-428.

76  5718 sayılı MÖHUK’un 24. maddes nde sözleşmeden doğan borç l şk ler nde uygulanacak 
hukuk, 25. maddes nde taşınmazlara l şk n sözleşmeler, 26. maddes nde tüket c  sözleşmeler , 
27. maddes nde ş sözleşmeler , 28. maddes nde f krî mülk yet haklarına l şk n sözleşmeler, 
29. maddes nde eşyanın taşınmasına l şk n sözleşmeler, 34. maddes nde haksız f ller, 35. 
maddes nde k ş l k haklarının hlâl nde sorumluluk, 36. maddes nde malâtçının sözleşme 
dışı sorumluluğu, 37. maddes nde haksız rekabet, 38. maddes nde rekabet n engellenmes , 
39. maddes nde sebeps z zeng nleşme düzenlenmekted r.

77  EKŞİ (S gorta), s. 22. Tarafl arın s gorta sözleşmeler ne yapab lecekler  hukuk seç m n n 
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sözleşmen n tamamına veya b r kısmına uygulanacağını kararlaştırab l rler 
(m.24(2)). Hukuk seç m  tarafl arca her zaman yapılab l r veya değ şt r leb l r. 
Sözleşmen n kurulmasından sonrak  hukuk seç m , üçüncü k ş ler n hakları 
saklı kalmak kaydıyla, ger ye etk l  olarak geçerl d r (m.24(3)). Sonradan 
seç len hukuk öncek  ak t statüsüne n sbetle üçüncü şahsın hukukî durumunu 
kötüleşt rmekte se, hukuk seç m n n sonuçları kanunlar ht lâfı bakımından 
esas akd n tarafl arı arasındak  l şk yle sınırlı kalır. Tarafl arın üçüncü 
şahıslarla l şk ler nde öncek  ak t statüsü geçerl  olmaya devam eder78. 
S gorta sözleşmeler n n tüket c  sözleşmes  kavramı ç nde kalması hal nde 
se, s gorta sözleşmes  ç n yapılan hukuk seç m  MÖHUK m. 26 (1)’e 

uygun olmalıdır. Meslekî veya t carî olmayan amaçla mal veya h zmet ya da 
kred  sağlanmasına yönel k tüket c  sözleşmeler , tüket c n n mutad mesken  
hukukunun emred c  hükümler  uyarınca sah p olacağı asgarî koruma saklı 
kalmak kaydıyla, tarafl arın seçt kler  hukuka tâb  olacaktır. Düzenlemede, 
tüket c n n mutad mesken n n bulunduğu ülke hukukunun sağladığı koruma 
asgarî düzey olarak kabul ed lm ş ve sözleşmeye uygulanmak üzere seç len 
hukukun uygulanmasının, ancak, seç len hukukun tüket c ye daha üst sev yede 
b r koruma sağlaması hal nde mümkün olab leceğ  bel rt lm şt r79.  

Borçlu le alacaklı aralarında b r hukuk seç m  yaparak uygulanacak 
hukuku seçt kler  takd rde, bu hukuk seç m , alacaklıya yapmış olduğu 
ödemey  borçluya rücu eden s gorta ş rket n  de bağlar. B r başka dey şle 
borçlu le alacaklının seçt ğ  hukuk, halef olunan hakların kapsamını ve 
s gortalıya karşı s gortalının borçlusu olan k ş n n özel durumlarını ler  sürüp 
süremeyeceğ n  de bel rlemekted r. Bu hukuk seç m n n s gorta ş rket  ç n 
de bağlayıcı olab lmes  ç n borçlu le alacaklının aralarında yaptıkları hukuk 
seç m n n geçerl  b r hukuk seç m  olması gerek r. 

Borçlu le alacaklı arasında b r sözleşme l şk s n n mevcut olması 
hal nde MÖHUK’un 24. maddes n n 1., 2. ve 3. fıkralarına uygun olarak 
yapılmış b r hukuk seç m n n var olması gerek r80. Borçlu le alacaklı arasında 
b r haksız f l veya sebeps z zeng nleşme l şk s n n mevcut olması hal nde 
se, tarafl ar, ancak haksız f l n ya da sebeps z zeng nleşmen n meydana 

ayrıntıları ç n bakınız; EKŞİ (S gorta),  s. 22-26.
78  NOMER (Devletler Hususî), s. 321-322.
79  ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 273.
80  Tarafl arın sözleşmeler ne yapab lecekler  hukuk seç m n n ayrıntıları ç n bakınız; ÇELİKEL 

/ERDEM, s. 327-331; DOĞAN, s. 359-368; NOMER (Devletler Hususî), s. 317-323; ŞANLI/ 
ESEN/ ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 249-265;  TEKİNALP/ UYANIK ÇAVUŞOĞLU, s. 
350-360.
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gelmes nden sonra uygulanacak hukuku açık olarak seçeb l rler. Haksız f ller 
ç n MÖHUK m. 34(5)’de ve sebeps z zeng nleşme ç n MÖHUK m. 39(2)’de 

düzenlenen bu hükümler uyarınca tarafl ara kısıtlı b r hukuk seç m mkânı 
ver lerek,  ak t dışı borç l şk ler nde tarafl arın korunması amaçlanmıştır81.

Borçlu le alacaklının yaptığı hukuk seç m n n s gorta ş rket n  
bağlayarak, s gorta ş rket n n borçluya yapacağı rücunun bu seç len hukuka 
göre yapılmasına da r Yargıtay 11. Hukuk Da res n n verm ş olduğu b r 
kararı örnek vereb l r z82. Karara konu olan olayda, taşıma r z kolarına 
karşı s gortalanan emt a Ç n’den Türk ye’ye hasarlı b r şek lde taşınmıştır. 
Bu nedenle s gorta ett rene tazm nat ödenm şt r. Davacı, rücu koşullarının 
oluştuğunu ler  sürerek, 22.203.06 YTL tazm natın talep ed lmes n  
stem şt r. Davalı taraf, taşımaya mesnet konş mentoda yetk l  mahkemen n 

Par s mahkemes  olarak kararlaştırıldığını, ht lâf ç n Fransız hukukunun 
uygulanacağını savunmuştur. Mahkeme, davanın halef yet lkes  uyarınca 
açıldığı, taşımanın den zyolu le gerçekleşt ğ , konş mentoda taşıyıcıya 
yönelt len herhang  b r dd a ve/veya bu konş mentodan doğan veya onunla 
lg l  olarak ortaya çıkacak tüm anlaşmazlıkların bu konş mentoda aks  

bel rt lmed ğ  takd rde Fransız hukukuna göre, tarafl arın münhasır yetk s n  
kabul ett ğ  Par s T caret Mahkemes n n karara bağlayacağı hükmünün 
bulunduğunu bel rtm şt r. Mahkeme, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığı, 
yetk  sözleşmes  yapıldığı, davada münhasır yetk  ve kamu düzen ne aykırılık 
olmadığı, davalının yetk  şartına dayanan görev t razının yer nde olduğu 
gerekçes yle dava d lekçes n n yetk  sebeb yle redd ne karar verm şt r. 

Davada, tarafl ar (alacaklı-s gorta ett ren le borçlu) aralarındak  
konş mento sözleşmes  ç n hukuk seç m nde bulunarak Fransız hukukunu 
seçm şlerd r. Alacaklı taşınan emt asını s gortalatmıştır. S gortalanan emt a 
Ç n’den Türk ye’ye hasarlı b r şek lde taşınmıştır. S gorta ş rket , s gorta 
ett rene tazm nat ödem şt r. S gorta ş rket n n borçluya karşı yapacağı rücunun, 
konş mento sözleşmes  ç n seç len hukuk olan Fransız hukukuna göre 
yapılacağı bel rt lm şt r. Ayrıca davada, konş mento sözleşmes n n tarafl arının 
yapmış olduğu yetk  anlaşmasının s gorta ş rket n n borçluya karşı açacağı 
rücu davasında da etk s n  göstereceğ  bel rt lm şt r. Görüldüğü üzere, üçüncü 
81  NOMER (Devletler Hususî), s. 361. Haksız f llerde ve sebeps z zeng nleşmede hukuk 

seç m n n ayrıntıları ç n bakınız; ÇELİKEL/ERDEM, s. 409, 429-430; DOĞAN, s. 401, 
412; NOMER (Devletler Hususî), s. 361; 367; ŞANLI/ ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 
293, 305-306;  TEKİNALP/ UYANIK ÇAVUŞOĞLU, s. 454, 483.

82  Yargıtay 11. HD, E. 2009/5737, K. 2010/11749, T. 22.11.2010. Karar ç n bakınız; EKŞİ, N. 
: M lletlerarası Özel Hukuk I Prat k Çalışma K tabı, İstanbul Eylül 2012, s. 78-80.
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k ş n n borçluya açtığı rücu davası, eğer tarafl ar aralarındak  borç l şk s  ç n 
b r yetk  anlaşması yapmışlar se, dava bu kararlaştırılan yer mahkemes nde 
açılmalıdır83. 

SONUÇ

Özell kle s gorta sözleşmeler nde karşımıza çıkmakta olan halef yet 
prens b  bu çalışmanın ana konusunu teşk l etmekted r. Çalışmada öncel kle, 
halef yet ve rücu konularına l şk n b lg  ver ld kten sonra, yabancı 
unsurlu b r halef yet ve rücu l şk s nde uygulanacak hukuk bel rlenm şt r. 
Halef yet ve rücuya uygulanacak hukukun tesp t  lk olarak, Avrupa B rl ğ  
hukukunda yer alan k  Tüzüğe (Ak t Dışı Borç İl şk ler ne Uygulanacak 
Hukuka İl şk n Roma II Tüzüğü ve Akd  Borç İl şk ler ne Uygulanacak 
Hukuka İl şk n Roma I Tüzüğü’ne) göre, daha sonra se Türk hukukuna göre 
yapılmıştır. Türk hukukunda, MÖHUK’da halef yet  düzenleyen herhang  
b r madde bulunmamaktadır. Bu bölümde, Türk hukukunda doktr nde yer 
alan görüşlere yer ver ld kten sonra yabancı unsurlu olaylarda halef yet ve 
rücuya uygulanacak hukuk hakkında b lg  ver lm şt r. Net cede, s gorta 
sözleşmes nden kaynaklanan yabancı unsurlu b r halef yet sorununda, 
s gorta ş rket n n s gortalının halef  olup olamayacağını s gorta sözleşmes ne 
uygulanacak hukuk bel rlemel , s gorta ş rket n n borçludan bu ödemey  hang  
ölçüde ve ne m ktarda rücu edeb leceğ n  se, alacaklı le borçlu arasındak  
l şk ye uygulanacak hukuk tarafından tesp t ed lmes  gerekt ğ  sonucuna 

ulaşılmıştır. Öte yandan borçlu le alacaklının arasındak  l şk ye (sözleşmeye, 
haksız f le veya sebeps z zeng nleşmeye) uygulanacak hukuk, halef olunan 
hakların kapsamını ve s gortalıya karşı s gortalının borçlusu olan k ş n n özel 
durumlarını ler  sürüp süremeyeceğ n  de bel rlemel d r. 

83  Buna l şk n örnek Yargıtay kararları: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2008/10852, K. 
2010/1711, T. 15.2.2010, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2008/10853, K. 2010/1688, T. 
15.2.2010, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2008/14017, K. 2010/5405, T. 17.5.2010, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi, E. 2004/363, K. 2004/11379, T. 23.11.2004.  Kararlar ç n bakınız; 
<http://www.kazanc .com/ >, 07.05.2015.
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