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SEMİNERİN TAKDİMİ

Genel ekonomik konular yanında, özellikle Türkiye’nin ekonomik sorun-
larını incelemek, bunlara karşı alınabilecek tedbirleri araştırmak hedefi ile
1962’de kurulmuş olan İktisadî Araştırmalar Vakfı (İAV), çalışmalarını, daha
çok, seminerler tertibi şeklinde yürütmüştür.

Böylece, çok değişik konuları, bu konularda en bilgili kişilerin katkısı ile
irdelemek ve dolayısile, isabetli yaklaşımlarla en doğru sonuçlara varmak
amacı güdülmüştür. Bu usûl, İAV’ın hâlen 42 yılını doldurmuş olan çalışma
süreci boyunca, başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Türkiye’nin hemen her yanında, Edirne’den Iğdır’a, İzmir’den Artvin’e,
Bursa’dan Ardahan’a kadar gerçekleştirilmiş olan (bugünkü dahil), (biri mil-
letlerarası, Rize’de çay semineri) 168 seminerle birlikte, İAV’ın şimdiye ka-
dar yapmış olduğu seminer sayısı toplam 177’ye varmış bulunmaktadır.

İAV, bunlar arasında, yurtdışında Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Har-
tum’da 5 seminer düzenlemiş, ayrıca, Girne’de 3, Lefkoşa’da 1, olmak üze-
re K.K.T.C.’de 4 seminer gerçekleştirilmiştir.

İAV, sigorta konularına da, özel bir ilgi duymuştur. 1983 yılında gerçek-
leştirdiği ilk sigorta seminerinde, bu kesimin o tarihe kadar üzerinde durul-
mamış, düşünülmemiş olan potansiyel ekonomik gücünü ortaya çıkarmayı
hedeflemiştir.

Daha sonra, aralarında, sigorta tarifelerinde serbesti, Türk Sigorta sek-
törü ve Avrupa Birliği, sigorta şirketleri-acente ilişkileri, özel emeklilik plân-
ları, deprem sigortası, mevduat sigortası, bireysel emeklilik konularının da
ele alındığı 10 seminer gerçekleştirmiştir.

Bu yeni seminerde de, Türkiye için, büyük önem arz eden kara yolu tra-
fik sigortaları konusu işlenecektir. Seminerde görev kabul etmiş olan değer-
li kişiler, söz konusu sigortaları, çok yönlü olarak ele alacak, tartışmaya aça-
cak ve en etkili geliştirme tedbirlerinin belirlenmesine katkıda bulunacaktır.

Seminerde, konuşmacı, oturum başkanı, tebliğci ve panelist olarak gö-
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rev üstlenmiş bulunan değerli kişilere, seminere fikrî ve maddî katkıları
dolayısile Güneş Sigorta Anonim Şirketi yönetimine ve özellikle Genel
Müdür Sayın Mehmet Aydoğdu’ya teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIŞ OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN’in Konuşması
- Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet AYDOĞDU’nun 

Konuşması
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İAV. BAŞKANI
PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN’İN AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Genel Müdür,
Değerli Katılımcılar,
Saygıdeğer Davetliler,
Seçkin Medya Çalışanları,
Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın Güneş Si-

gorta ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Karayolları Trafik Sigortaları” semi-
nerine hoş geldiniz. Varlığınızla değer kattınız. Teşekkür ederim.

Konuşmama, İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın seminer çalışmalarına, kısa-
ca değinmekle başlamak istiyorum. Bilindiği gibi, İktisadî Araştırmalar Vakfı
1962’de kurulmuştur. Kuruluş amacı, genel ekonomik konular yanında,
özellikle Türkiye’nin ekonomik sorunlarını ele almak ve çözümünü sağlaya-
bilecek politika, strateji ve tedbirleri belirlemek şeklinde ifade edilebilir.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, şimdiye kadar (bugünkü dahil) 177 seminer
gerçekleştirmiştir. Seminerlerin hepsi, açış konuşmalarını, başkan sunuşla-
rını, tebliğlerini ve panel tartışmalarını tam metin halinde içeren kitaplar ya-
yınlanmaktadır. Bugüne kadar 175 kitap yayınlanmıştır. Geçen hafta İz-
mir’de yaptığımız “Vadeli İşlemler Borsası” seminerinin metinleri matbaaya
gönderilmek üzere derlenmektedir. Bugünkü seminerin kitabı da en kısa sü-
rede basılıp ilgililerin faydalanmasına sunulacaktır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 42 yıl içinde, bu
yayınlama görevini, eksiksiz yerine getirmiştir. Ciddi olarak hazırlanmış her
seminer büyük bir emek mahsulüdür. Bu emekle gerçekleştirilen çalışmala-
rın ve varılan sonuçların ömrü, bir günlük olarak kalmamalıdır.

Tam metin halinde yayınlama ile, seminerin bir günlük ömrü süresiz uza-
tılmış; başka bir deyişle, zaman içinde sürekli hale getirilmiş olduğu gibi, yer
itibariyle de sınırsız olarak yayılmış olmaktadır.

İstanbul, İzmir veya Trabzon’da yapılmış olan bir seminerden, o gün se-
miner salonunda bulunmayan kişiler de, 20 yıl sonra seminer konusuna ilgi
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duyan kişiler de yayın yolu ile faydalandırılmış olmaktadır.
İktisadî Araştırmalar Vakfının bir diğer özelliği, seminer çalışmalarını sa-

dece kurulu bulunduğu İstanbul’da yapmak yerine, yurdun hemen her yanı-
na, hatta yurtdışına taşımasıdır. Böylece, her konu ilgili olduğu veya en çok
önem taşıdığı yerde incelemeye açılmış olmaktadır. Çay seminerleri Ri-
ze’de, Fındık seminerleri Giresun’da, Yağlıtohum seminerleri Adana’da, Tü-
tün ve Zeytinyağı seminerleri İzmir’de yapılmıştır.

Vakıf seminerleri, böylece Türkiye içinde İzmir’den Ardahan’a, Edir-
ne’den Iğdır’a, Bursa’dan Artvin’e kadar değişik yörelerde, Türkiye dışında
da Girne’de, Lefkoşa’da veya Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum’da ya-
pılmıştır.

177 seminer, bir bakıma çok yönlü ve renkli bir bütün oluşturmaktadır.
Tarım, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, sanayi, ticaret, dış ticaret, tran-
sit ticareti, gümrük birlikleri, serbest bölgeler, ve turizmin hemen bütün ko-
nuları mercek altına yatırılmıştır.

Finans kesiminde de, biraz sonra arz edeceğim sigorta konuları dışında,
merkez bankacılığı, kalkınma ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, le-
asing, factoring, sermaye piyasası, menkul kıymetler borsası, vadeli işlem-
ler ve opsiyon borsası, elektronik borsacılık, NASDAG, yatırım fonları, gay-
ri menkul yatırım fonları, ipoteğe dayalı bina kredileri (mortgage), devre ta-
til usulü gibi çok çeşitli konular incelenmiştir.

İktisadî Araştırmalar Vakfı, seminerlerinde, ekonominin hemen bütün ko-
nularını ele almaya çalışmaktadır. Bu arada, Vakfın daha yakın ilgisini çek-
miş konular olmuş ve bu konularda birden fazla seminer gerçekleştirilmiştir.

30’dan fazla ilde yapılan vilâyet kalkınma seminerleri bir tarafa bırakıla-
cak olursa, birden fazla seminer yapılan konular arasında, sigorta da, Vak-
fın en çok ilgi duyduğu konular arasında bulunmaktadır. Şimdiye kadar, 11
sigorta semineri gerçekleştirilmiştir. Bugünkü seminerle, bu sayı 12’e yük-
selmiş olmaktadır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın, sigorta konusu ile ilgili ilk semineri, 1983
de, yâni yaklaşık 21 yıl önce gerçekleştirilmiştir. Bu seminerde, o vakte ka-
dar memleketimizde hiç ele alınmamış, hatta düşünülmemiş olan “sigorta-
nın ekonomik gücü” konusu tartışılmıştır.

Ama, ne yazık ki, Türkiye sigorta kesimine yeni ufuklar açması gereken
bu seminerin içeriği bir türlü uygulamaya yansıtılamamıştır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın sigorta seminerleri şöyle sıralanmaktadır:
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1. Türk Sigorta Kesiminin Ekonomik Gücü ve Gelişmesi, 1983
2. Sigorta Tarifelerinde Serbesti, 1990
3. Türkiye Sigortacılığında Liberalleşme, 1994
4. Türk Sigortacılığında Yeni Gelişmeler, 1994
5. Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu, 1995
6. Türk Sigorta Sektörünün Son 10 Yılı, 1996
7. Sigorta Şirketi - Acente İlişkileri, 1998
8. Özel Emeklilik Plânları, 1998
9. Mevduat Sigortası, 1999
10. Deprem Sigortası, 2000
11. Bireysel Emeklilik, 2003
12. Karayolları Trafik Sigortaları, 2004
Bugünkü seminerde, özellikle Türkiye için büyük önem arzeden “Kara-

yolları Trafik Sigortaları” konusu da, önceki seminerlerde olduğu gibi, çok
değerli uzmanlar tarafından irdelenecektir.

Seminerin ana tebliği, sigortacılık alanında derin bilgi sahibi ve “Trafik
Garanti Sigorta Hesabı” Yönetim Kurulu Başkan vekili olan, Zihni Metezade
tarafından hazırlanmıştır. Panel oturumunda görev almış olan kişiler de, si-
gorta ve özellikle trafik sigortaları konusunda uzman kişilerdir.

Bu değerli kişilerin bilgi ve katkıları sayesinde, karayolları trafik sigorta-
ları konusu, belki de ilk defa olarak bütün yönleri ile incelenmeye alınmış ol-
maktadır.

Konuşmamı daha fazla uzatmadan, seminerde, konuşmacı, oturum baş-
kanı, tebliğci ve panelist olarak görev üstlenmiş olan uzman kişilere teşek-
kür etmek, benim için cidden zevkli bir ödevdir.

Bu ödevi yerine getirirken, seminere fikrî ve maddî katkıları dolayısile
Güneş Sigorta yönetimine ve özellikle Genel Müdür Sayın Mehmet Aydoğ-
du’ya teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Hepinizi, tekrar en iyi dileklerim ve saygılarımla selâmlıyorum.

______________________
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GÜNEŞ SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AYDOĞDU

Sayın Başkanım, sayın genel müdürüm, sayın bölge müdürüm, sektörü-
müzün değerli yöneticileri, bayanlar baylar, basınımızın değerli temsilcileri
İ.A.V. ile şirketimizin birlikte düzenlediği bu seminere katılımlarınızdan dola-
yı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Ümit ediyorum ki seminer bizlere
faydalı olur. Hocamın da belirttiği gibi seminer sonrası özellikle burada ya-
pılan konuşmaların kitapçık haline getirilmesi sektörümüzde faaliyet göste-
ren tüm kesimlere faydalı olacağı kanaatindeyim. Açıkçası gönlümüz derdi
ki bugün burada sektörümüzün gerek satış örgütlerinden olsun gerekse
sektörde çalışan arkadaşların bir çoğunun bu küçük salonu doldurmasını
beklerdim. Ama en azından kitapçık benim gönlümü rahatlatıyor. Çünkü ih-
tiyacı olan insanların bu konu hakkındaki verilen bilgileri elde edebilme şan-
sına sahip olacaklar.

Biz niye bu konuyu seçtik hocamla birlikte? Benim inandığım tüm dün-
yada, sigortacılığın gelişmiş veya gelişmekte olduğu ülkelerde otomobil si-
gortaları, özellikle otomobilin içindeki mesuliyet sigortaları yani ülkemizde
trafik dediğimiz sigortalar bu sektörlerin lokomotifi, sigorta sektörünün loko-
motifi konumunda bir branş ve baktığınızda ister Japonya’ya bakın ister
Amerika’ya bakın isterse Nijerya’ya bakın o sektör üretiminin belki ülkesine
göre değişir ama %40 lar civarında bir prim portföyü temin ediliyor. Ve si-
gortalılara belki ulaşabilmemizin de ilk kademesi ilk aşaması. Bundan dola-
yı da ülkemizde de özellikle otomobil sigortaları bildiğiniz gibi %40-45 ler ci-
varında bir portföy payı tutuyor. Ben bunun içerisinde trafik sigortalarının da
konumuna çok inandığım için böyle bir panelle irdelenmesinde ve sigortacı-
lığın büyümesine de katkı sağlayacağı kanaatiyle bu konunun seçilmesini
arzuladım. Ümit ediyorum ki sektörümüze azda olsa bu panel sayesinde bir
faydamız olur.

Trafik sigortaları üretimine baktığınızda ülkemizde bütün portföyün içeri-
sinde %11-12 yer tutuyor. Ama zaman içerisinde bu pazarın bu payın daha
da büyüyeceğine inanıyorum. Özellikle son devreye sokulan tramer olgu-
suyla kaybedilen primlerin kaybedilmez hale geleceğini, yanlışlıkların düze-
leceğini ve sigorta edilmeyen kesimin de sigortalarının tamamlanacağı ka-
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naatindeyim ve gelişmiş ülkelere baktığınızda değerli arkadaşlar sizler de
biliyorsunuz otomobil sigortalarının büyük kesimini mesuliyet sigortaları bö-
lümü tutar. Kasko sigortalarından üretilen üretim, bu mesuliyet sigortaların-
dan elde edilen üretimin çok daha altında bulunmakta. Ülkemizde şu anda
tersi baki. Kasko üretimi trafik sigorta üretiminin üstünde. Ama zaman içeri-
sinde bunun gerçeğe döneceğini ümit ediyorum. Ben sizlerin fazla vaktini
almak istemiyorum. Değerli panel ve panelist arkadaşların panelde güzel
konulara değinecekleri için katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyo-
rum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim.

______________________
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BAŞKAN MUSTAFA AYSAN:

Efendim ben Mustafa Aysan. İ.A.V.’ın Yönetim Kurulu Üyesiyim. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Sayın Vakıf Başkanımız sevgili hocam, sayın genel
müdürümüz, bu seminere katılan sevgili arkadaşlar bu toplantıda sizlere bir
tebliğ sunulacaktır. Zihni Metezade Bey Karayolu Oto Sigortaları
konusunda konuşacak, sonrada panel tartışmasına geçilecektir. Şimdi
bendeniz vaktinizi almadan sözü Zihni Beye vereceğim ve tebliği birlikte
dinleyeceğiz. Buyurun Zihni Bey.
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KARAYOLU OTO SİGORTALARI

Zihni METEZADE
Trafik Garanti Sigorta Hesabı

Y.K. Başkan Vekili

GİRİŞ
Türk sigorta sektöründe en önemli sigorta branşlarından biri kaza sigor-

tası branşıdır. Otomobil sigortaları olarak genel bir başlık altında toplayaca-
ğımız, sigortalardan kasko sigortaları, zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihti-
yari mali sorumluluk sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bu branş
içinde yeralmıştır. 1.1.2003 tarihinden itibaren Karayolları Motorlu Araç Ma-
li Sorumluluk Sigortaları branşının tesisi ile karayolları zorunlu mali sorum-
luluk sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası ve 4925 sayılı kanunla uy-
gulamaya giren karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortaları son yıl için-
de kaza branşından çıkarılmış, dolayısıyla kaza branşı primlerinde bu açı-
dan bir düşüş olmuştur. Aşağıdaki tabloda son beş yıl içinde bu sigortaların
kaza sigortalarındaki payı ve primleri gösterilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere oto sigortalarının kaza branşı içindeki
payı devamlı olarak %90’lar civarında olmuştur.

Oto sigortaları primlerinin hayat dışı sigortalardaki payı da yüksektir.
Aşağıda kaza branşı primleri ile oto sigortalarının hayat dışı branşlardaki
payı gösterilmiştir.

1999 2000 2001 2002 2003

AlÝnan Prim 398.939 768.954 918.155 1.297.391 1.914.201

Kaza Ü�indeki PayÝ % 91.41 92.86 89.45 87.12 90.29

Milyar TL.

Kaynak: TSRÞB istatistikleri

Tablo 1

1999 2000 2001 2002 2003

Branß Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay%

Kaza Oto 436.429 49.33 828.092 52.51 1.026.479 44.93 1.489.223 42.79 2.120.121 28.87

Sorumluluk - - - - - - - - 645.476 12.69

Hayat DÝßÝ
Toplam 808.751 83.03 1.464.534 81.78 2.043.512 81.51 9.032.171 81.54 4.055.572 79.71

Tablo 2

1
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Oto sigortaları primleri hayat dışı sigortalarda dönemli bir yer tutmakta
ve bu pay %45’lerin civarında seyretmektedir.

Görülüyorki Karayolu Otomobil Sigortalarının, sektördeki yeri önemlidir.
Aşağıdaki bölümlerde, bu sigortalar, kapsamı, teminatları, teminat dışı hal-
ler, hasar ve tazminata ilişkin işlemler ve ilgili diğer hususlar dikkate alına-
rak anahatları ile açıklanmıştır.

Kaynak: TSRÞB istatistikleri

T

1999 2000 2001 2002 2003

Branß Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay%

Kaza Oto 436.429 49.33 828.092 52.51 1.026.479 44.93 1.489.223 42.79 2.120.121 28.87

Sorumluluk - - - - - - - - 645.476 12.69

Hayat DÝßÝ
Toplam 808.751 83.03 1.464.534 81.78 2.043.512 81.51 9.032.171 81.54 4.055.572 79.71

Kaynak: TSRÞB istatistikleri

Tablo 2

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 1.630.074 1.922.841 1.805.192 1.823.260 1.976.147 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 281.405 590.338 655.760 836.650 1.237.627 

Prim ArtÝß OranÝ (%) 67.40 109.78 11.08 27.58 47.93 

Kaza BranßÝ Primi (Milyar TL) 436.429 828.032 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza BranßÝndaki PayÝ (%) 64.48 71.29 63.88 56.18 58.38 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 34.80 40.31 32.09 27.59 30.59 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 3

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 197.496 303.635 439.838 611.680 812.094 

ArtÝß OranÝ (%) 54.37 53.74 44.86 39.07 32.76 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.050 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 73.36 71.33 73.38 70.39 68.41 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 35.89 39.44 41.72 36.26 39.69

Kaynak: TSRÞB

Tablo 4

P

A

A

K

K

H

H

Kaynak: TSRÞB

Tablo 8

1

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) -10.494 58.014 47.173 5419 -95.373

K T k ik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90206 -12.805

K

Tablo 5

Y

Kaynak: Emniyet Genel M�d�rl�Û� Trafik Üstatistik YÝllÝÛÝ
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K

O
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D

*

** �zel ama�lÝ taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar. 
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

t

Tablo 7

P
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BİRİNCİ BÖLÜM

KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI

a. Giriş ve Sigortanın Kapsamı
Sektör uygulamasında ve toplumda kasko sigortası olarak anılan bu si-

gorta, doğrudan doğruya karayolunda kullanılan taşıtları ilgilendiren bir si-
gortadır. Taşıt, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre “karayolunda
insan ve yük taşımasında kullanılmaya yarayan araçlardır.” Bunlardan ma-
kine gücü ile yürütülenlere (motorlu taşıt), insan ve hayvan gücü ile yürütü-
lenlere (motorsuz taşıt) denilmektedir. Araç ise karayolunda kullanılabilen
motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlek-
li traktörlerin genel adıdır.

Kasko sigortası ile sigorta ettirenin taşıtlardan doğan menfaatinin, belirli
tehlikelerden doğan maddi zararları karşılanmaktadır. Kelime olarak İspan-
yolca’dan gelen ve şapka, baş gibi anlam taşıyan bu kelime, sigortacılıkta,
aracın kendisi, gövdesi gibi bir anlamda kullanılmaktadır. Burada teminat al-
tına alınan taşıt üzerinde, para ile ölçülebilecek bir menfaati olan malik, ma-
likin adi veya rehinli alacaklısı, malın muhafazasından dolayı malikine karşı
mesul olan acenta, kiracı, komisyoncu ve diğer kimseler bir anlamda malın
muhafazasında, hakikaten menfaati olan kimseler, yahut bunların kanuni
temsilcileri bu sigortayı yaptırabilirler. Kasko sigortası bu anlam ile bir mal
sigortası türüdür.

Bu sigortaya ilişkin genel şartlar, önceleri Motorlu ve Kara Nakil Vasıta-
ları Mukavelesi Umumi Şartları olarak hem üçüncü şahıslara verilen zarar-
ları karşılayacak Mali Mesuliyet Sigortası, hem de sigortalı nakil vasıtasına
kazalara karşı teminat veren sigorta türü olarak düzenlenmiş iken, 1953 ta-
rihli, 6085 sayılı Trafik Kanunu ile trafik sigortasının ayrıca teminat altına
alınması ile taşıtların, taşıt olarak sigortası ayrılmış ve ayrı genel şartlar ya-
pılmıştır. Son olarak 1.Ocak. 1994 yılında yürürlüğe giren ve halen uygulan-
makta olan Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının Sigortanın Ko-
nusuna ilişkin A. A. 1.maddesi hükmüne göre bu sigorta ile teminat altına
alınan rizikolar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

• Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kul-
lananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde, sabit
veya hareketli bir cismin çarpması ve aracın böyle bir cisme çarpma-
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sı, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile
üçüncü kişilerin muziplikle yaptıkları hareketler,

• Aracın yanması,
• Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs.
Bu rizikolara karşı teminatların hepsi bir arada verilebildiği gibi, riziko

gruplarından sadece biri veya bir kaçı içinde teminat verilebilir.
Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu sigorta ile teminat altına alınan,

poliçede belirtilen taşıttır. Taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve gö-
rüntü cihazı olarak, radyo, teyp, disk çalar, telefon, televizyon gibi cihazlar
sigorta kapsamı içine girebilir. Ancak bunların kapsama doğrudan doğruya
dahil olabilmeleri için taşıtın standartı içinde olması gerekir. Standart dışın-
da sonradan taşıta takılanlar ayrıca ek primle sigorta edilebilir.

b) Ek sözleşme ile sigorta kapsamına alınabilen haller:
Uygulamada sigorta şirketleri arasındaki rekabet nedeni ile paket sigor-

ta poliçeleri adı altında, verilen kasko sigortalarında, ek sözleşme ile temi-
natlar artırılmakta ve aşağıda sıralanan zararlar sigorta şirketlerince teminat
altına alınmaktadır.

Bu şekilde, poliçe kapsamına ve genişletilmiş kuvertürle teminat altına
alınan zararlar aşağıda sıralanmıştır.

• Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
• Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve et-

kilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahale-
ler sonucunda meydana gelen zararlar,

• Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle mey-
dana gelen zararlar, (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele
Kanunu’nda tanımlanan terörist eylemlerdir.)

• Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zarar-
lar,

• Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
• Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın

dışındaki zararlar,
• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uy-

gun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
• Taşıtın sigorta kapsamında giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile

kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
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• Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin veri-
len patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeni ile uğra-
yacağı zararlar.

• Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık dene-
meleri sırasında meydana gelen zararlar.

Ayrıca, aracın kullanılmaması durumunda, belirli süre ve miktara kadar
konaklama, daimi ikametgaha geri dönüş ve yolculuğu duran sigortalıya ya-
pılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması,
aile üyelerinden birinin ölüm nedeni ile yolculuğun durdurulması, geri dönüş
seyahati gibi araca ve ferde bağlı teminatlar da verilebilmektedir.

Teminatlardan en yaygın olanı, paket poliçe ile ihtiyari mali sorumluluk si-
gortası verilmesi yanında, Ferdi Kaza Koltuk Sigortasının yapılması ve şoför
ile yolcuların maruz kalacakları ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi giderlerinden
doğacak zararların karşılanmasıdır. Ayrıca, motorlu araca bağlı olarak

• Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde poliçede gösterilen
motorlu araçla bağlantılı olarak, borçlar hukukuna tabi sözleşmeler
haricinde doğabilecek uyuşmazlıklar.

• Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması
ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin işlemler ile
idare mahkemelerinde açılan davalarda hukuksal çıkarların korun-
masında doğabilecek uyuşmazlıklar.

için Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma sigortası ile;
Sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli araç-

ları sözleşme veya hukuki statüsü gereği sürücü olarak kullanmasından do-
ğabilecek uyuşmazlıklar için;

• cezai ve yasal sorumluluk kuralları çerçevesinde sigortalının sürücü
sıfatından doğan uyuşmazlıklar ile

• sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması
ile ilgili uyuşmazlıkları kapsamak üzere sürücü Hukukusal Koruması
teminatları da verilebilmektedir.

c) Teminat Dışında Kalan Haller ve Zararlar:
Bu haller; aksine sözleşme yok ise teminat dışında kalan haller veya

sözleşme ile de olsa poliçe kapsamına alınamayan haller ve bunlardan do-
ğan zararlar olarak ikiye ayrılır.

c.1) Sözleşme ile teminat içine alınabilecek haller: 
Genelde paket poliçelerde, değindiğimiz üzere, Türkiye dışında mey-
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dana gelen zararlar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve bun-
ları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler neticesi oluşan zararlar, terör eylemleri, deprem
veya yanardağ püskürmesi sel ve su baskını, taşıtta sigara benzeri
maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, yet-
kili olmayan kişilerce çektirilen veya kurallara uygun olmadan yapılan
çekilme ve çektirilmeden doğan zararlar, taşıtın sigorta kapsamına
giren bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından do-
ğan zararlar, taşıtın kurallara uygun şekilde yasal olarak taşıyabilece-
ği parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler taşımasından meydana ge-
len zararlar ile taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ve bunlara
hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlardır.
Bu gibi haller ve zararların tazminata girmesi poliçeye özel şart ko-
nulması veya ek sözleşme yapılması ile mümkündür. Bunların kapsa-
ma dahil edilmemesi halinde, bu gibi hallerden zarar doğmuşsa, bu
hasarın kapsama girmediğinin ispatı sigortacıya aittir.
c.2) Mutlak surette teminat dışında kalan haller ve zararlar şun-
lardır.
- Savaş her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,

çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdi-
ği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonu-
cu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meyda-
na gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmala-
rı ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden oldu-
ğu bütün zararlar,

- Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak ta-
sarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

- Poliçede taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, ge-
rekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanıl-
ması sırasında meydana gelen zararlar,

- Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uya-
rınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kul-
lanılması sırasında meydana gelen zararlar,

- Taşıta, sigortalı veya fillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya
birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigor-
talının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı
kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nede-
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niyle meydana gelen zararlar,
- Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma

ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
- Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir

olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik do-
nanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastikler-
de meydana gelen zararlar,

- Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması
veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki
zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı dü-
zenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında,
kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı za-
rarlar,

- Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu
taşıması sırasında meydana gelen zararlar.

Sigorta teminatı dışında bırakılan bu hal ve bunlardan doğan zararların,
hasarın doğduğu sırada bulunduğunu ispat külfeti sigortacıya ait olup, bu-
nun kanıtlanamaması halinde sigortacı, T.T.Kanunu 1281 inci maddesi uya-
rınca zararı ödemek zorundadır.

d. Sigortanın Yapılması ve Yükümlülükler:
Sigorta sigortalı veya sigorta ettirenin beyanı üzerine yapılır.
Kasko genel şartlarına göre sigortacı, sözleşmeyi sigorta ettirenin ve/ve-

ya sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde
yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin ve/veya sigortalının beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya
eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla
yapmasını gerektirecek hallerde sigortacı durumu öğrendiği tarihten itiba-
ren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak
prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortalının kasıtlı davrandığı anlaşıldı-
ğı takdirde sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve
prime hak kazanır.

Sigorta ettiren ve/veya sigortalının kasdı bulunmadığı durumlarda riziko,
sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği ya da
caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı
tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim ara-
sındaki orana göre öder.
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Sigorta süresi içinde sözleşmenin yapılmasından sonra ve aracın teklif-
name yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullanış tarzı sigortacının
muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde, sigortalı ve/veya sigorta ettiren
durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde bu değişikliği sigortacı-
ya bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlar-
la yapmasını gerektiren hallerden ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşme-
yi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tu-
tar. Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bil-
dirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası
üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Aracın teklifnamede, teklifnamede yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen
halinin ve kullanış tarzının değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün
devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

Değişiklik rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını ge-
rektirir hallerden ise, Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşme-
nin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edile-
cek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha
ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:

• Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
• Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
• Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko

gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk
ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortalı başka si-
gortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta söz-
leşmesi yapacak olursa bunu sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür.

e) Menfaat Sahibinin Değişmesi:
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta

sözlemesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe
kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta
ettirene geri verilir. Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigor-
tanın hükmü devam eder ve sözlemeden doğan bütün haklar ve/veya borç-
lar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak
sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
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Sigortacı değişikliği yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği ta-
rihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası
üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
f) Sigorta Bedeli:
Sigorta bedeli poliçede belirtilmelidir. Bu bedel, sigorta edilen taşıtın ha-

sar uğradığı sıradaki değerinden düşük olduğu takdirde ve menfaatin bir
kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadık-
ça, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse o kadarın-
dan sorumludur. Sigortacılıkta eksik sigorta denilen bu halde uygulama kıs-
mı hasarda mümkündür. Tam hasarda eksik hasar hükümleri uygulanmaz.

Sigorta bedeli, menfaatin sigorta değerini aşarsa, sigortanın bu değeri
aşan kısmı geçersiz olup, bu durumu öğrenen sigortacı da durumun düzel-
tilmesini sigortalıya/sigorta ettirene bildirir ve sigorta bedelini ve primin aş-
kın bedele isabet eden kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.

Uygulamada sigorta ettirenlerin, enflasyon karşısında zarara uğrama-
maları ve sigorta bedelinin, enflasyona paralel artışım sağlamak üzere kas-
ko sigorta poliçelerine enflasyon klozu eklenmekte ve enflasyonun getirdiği
değer kayıpları ek primle giderilmektedir.

g) Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması:
Kaide olarak sigortacının sorumluluğu primin ödenmesi ile başlar. Sigor-

ta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın
(ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında öden-
mesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça prim veya peşinat ödenmediği takdir-
de poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse sigorta primini veya
primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçe-
sinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde dü-
şer, primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin öde-
me zamanı miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine
yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta et-
tiren kimse, kesin vadeli taksitlerin herhangi birini vade günü bitimine kadar
ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde dü-
şülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

h) Hasar Halinde Yükümlülükler:
Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halinde şu hususlar yerine getir-

mekle yükümlüdür.
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• Rizikonun gerçekleştiğini, öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş
günü içinde bildirmek,

• Sigortalı değilmişçesine gereken kurtarma ve koruma önlemlerini al-
mak,

• Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez yetkili makamla-
ra bildirmek

• Zorunlu haller dışında rizikonun gerçekleştiği yer ve şeylerde bir de-
ğişiklik yapmamak,

• Rizikoyu belirlemeye, delilleri saptamaya rücu hakkının kullanılması-
na ilişkin bilgi ve belgeleri sigortacıya vermek,

• Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirim sigortacıya vermek,
• Sigortacının veya yetkili olduğu temsilcilerinin sigorta kapsamında

yeralan şeylerde ve ilgili belgelerde araştırma inceleme yapmasına
izin vermek,

• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları si-
gortacıya bildirmek

• Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen ka-
zalar varsa taşıdıkları kimliklerin adreslerini en yakın yetkili makama
bildirmek, mümkünse görgü tutanağı sağlamak,

Sigorta ettiren, poliçe ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde za-
rarı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yü-
kümlüdür. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kal-
mış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu
masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre öder.

Rizikonun Gerçeklemesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri ise Şöyle-
dir.

Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itiba-
ren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazmi-
nat miktarını tesbit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.

Sigortalının uğradığı zararın miktarı, sigortacı ile sigortalı arasında yapı-
lacak anlaşmayla tesbit edilir.

Sigortacı ile sigortalı zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar
miktarının tayini hakem-bilirkişilerce saptanır.

Sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sigorta süresi içinde taşıtın
değeri sigorta ettiren ve sigortacının mutabakatı veya oybirliği ile seçtikleri
bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, mutabakatlı de-
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ğer olarak isimlendirilen bu değere rizikonun gerçekleşmesi ve tazminatın
hesabında taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak de-
ğer listesi, en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir.

Aracın çalınması halinde, sigortanın azami sorumluluk haddini geçme-
mek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir.

Çalınma’da sigorta ettirenin çalınmış olan aracın bulunması için ilgili ma-
kamlara başvurmuş olması ve yapılacak araştırmaların 30 gün içinde sonuç
vermemiş olması lazımdır. Bu takdirde, sigortacı tazminatı öder. Sigorta et-
tiren hakkında soruşturma açılmış ise, sigortacı, soruşturmanın sonuna ka-
dar tazminat ödenmesini bekletebilir. Çalınmış olan taşıtın bulunması sigor-
ta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigorta ettiren taşıtı almak
zorundadır.

Sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halindeki yükümlülüklerini yerine
getirmez ve bunun sonucunda zarar miktarında artış olursa, sigortacının
ödeyeceği tazminattan bu artan kısım indirilir.

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya
kasten zarar miktarını artırıcı eylemlerde bulunursa poliçeden doğan hakla-
rı düşer.

ı) Tazminat Ödenmesi:
Sigorta konusu rizikonun gerçekleşmesi ve genel şartlarla saptanan ve

yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenen tazminatın ödenmesi
ile sigortacının yükümlülüğü sona erer.

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçek-
leşmesi anındaki gerçek değeri dikkate alınır.

Araç tam ziyana uğramışsa, sigortacının poliçede belirlenen azami so-
rumluluk sınırını geçmemek kaydıyla, hasar anında saptanan değer ödenir.
Kısmı hasar halinde ise, saptanan hasar veya bir başka anlamı ile onarım
masrafları, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşarsa veya taşıt
onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.

Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik
olduğu takdirde kısmı hasar halinde ve aksine sözleşme olmadıkça, tazmi-
nat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki oranı göre ödenir.

Kısmı hasar halinde, onarını masrafları ve onarımın yapılabileceği en
yakın yere kadar olan çekilme ve nakil masrafları ödenir.

Onarımı mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleştiği
tarihteki piyasa alım fiyatı esas tutulur. Onarım sonucunda taşıtta bariz bir
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kıymet artışı olursa bu fark tazminat miktarından indirilebilir. Ancak bu şekil-
de bir indirim yapılabilmesi için hangi parçalar ne oranda indirim yapılaca-
ğının poliçede yazılı olması lazımdır.

Sigorta bedelinin ödeme borcu konusunda genel şartlarda bir süre sap-
tanmamışıtr. Rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya ihbar borcu sigorta ettire-
nin rizikonun gerçekleşmesini haber aldığı tarihten itibaren beş gündür. Si-
gorta ettiren kasten bu gerçeğe riayet etmemişse sigorta haklarını kaybede-
bilir. Sigorta ettirenin kusuru halinde ağırlığına göre sigortacının ödemekle
mükellef olduğu bedel indirilir.

Ancak ödemenin yapılabilmesi için sigortacı tarafından bazı belgeler
aranır. Bu belgeler aynı zamanda hasarın saptanması yanında sigortacının
rücu haklarının kullanması için de faydalıdır. Örneğin trafik kazası tesbit tu-
tanağı veya beyan, ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, aracın hasarlı yer-
lerini gösteren fotoğraf, alkol raporu gibi. Ancak önemli olan, kazanın oluşu-
munun gösteren beyan ve durumdur.

i) Hasar ve Tazminatın Sonuçları:
Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta

teminatı sona erer. Kısmı hasar/halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleş-
tiği tarihten itibaren ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin
madde veya gruplara ayrılmış olması halinde aynı yöntem uygulanır.

Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettirenin istediği tarihten itiba-
ren gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahip-
tir. Taraftar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortacı, ödediği tazminat tutarında hukuken sigortalı yerine geçer. Si-
gorta ettiren ve sigortalı sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edil-
mesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

j) Çeşitli Hususlar:
Sigorta ettirenin ve sigortalının bildirimleri sigorta şirketinin merkezine

veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taah-
hütlü mektupla yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gös-
terilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı su-
rette yapılır.

Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bil-
dirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
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Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler sözleşmenin yapılması do-
layısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tu-
tulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aley-
hine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya si-
gorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu ve-
ya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise
davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla gö-
revli mahkemedir.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına
uğrar.

k) Uygulama ve Sonuçları:
Uygulamada, kasko sigortalarının durumu son beş yıl içinde poliçe sayı-

sı, alınan primler, kaza branşı ve hayat dışı branşlardaki payı itibariyle aşa-
ğıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablodan anlaşılacağı üzere kasko sigortalarının, hayat dışı toplam prim
içinde payı, genelde %30’ların üzerinde olmakta, kaza branşında devamlı
olarak %60’lar civarında bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler, bu sigortanın
sektördeki ağırlığını göstermektedir.

Bu sigortalar, hasar durumu ve ödenen tazminatlar, kaza branşına ve
hasar dışı sigortalardaki genel duruma göre kıyaslandığında aşağıdaki tab-
lo elde edilmektedir.

1999 2000 2001 2002 2003

AlÝnan Prim 398.939 768.954 918.155 1.297.391 1.914.201

Kaza Ü�indeki PayÝ % 91.41 92.86 89.45 87.12 90.29

Kaynak: TSRÞB istatistikleri

T

1999 2000 2001 2002 2003

Branß Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay% Prim Pay%

Kaza Oto 436.429 49.33 828.092 52.51 1.026.479 44.93 1.489.223 42.79 2.120.121 28.87

Sorumluluk - - - - - - - - 645.476 12.69

Hayat DÝßÝ
Toplam 808.751 83.03 1.464.534 81.78 2.043.512 81.51 9.032.171 81.54 4.055.572 79.71

Kaynak: TSRÞB istatistikleri

Tablo 2

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 1.630.074 1.922.841 1.805.192 1.823.260 1.976.147 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 281.405 590.338 655.760 836.650 1.237.627 

Prim ArtÝß OranÝ (%) 67.40 109.78 11.08 27.58 47.93 

Kaza BranßÝ Primi (Milyar TL) 436.429 828.032 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza BranßÝndaki PayÝ (%) 64.48 71.29 63.88 56.18 58.38 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 34.80 40.31 32.09 27.59 30.59 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 3

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 197.496 303.635 439.838 611.680 812.094 

ArtÝß OranÝ (%) 54.37 53.74 44.86 39.07 32.76 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.050 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 73.36 71.33 73.38 70.39 68.41 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 35.89 39.44 41.72 36.26 39.69

Kaynak: TSRÞB

Tablo 4

P

A

A

K

K

Tablo 8

1

Tablo 5

Y

2

2

Kaynak: Emniyet Genel M�d�rl�Û� Trafik Üstatistik YÝllÝÛÝ

T
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Tablo 7

P
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Tablodan da anlaşılacağı üzere hasar oranlarının payı kaza branşında
ortalama %70 oranlarında hayat dışı toplam hasarda %40’lara yaklaşmıştır.

Bu sigortalarda, teknik kar itibariyle duruma bakıldığında özellikle 2003
yılı içinde zarar görülmektedir. Sigorta istihsalinde ağırlığın, kaskoda olma-
sı ve teknik karın 2003 yılında zararlı sonuçlanması bazı şirketlerin mali
bünyesini etkilemiştir. Son beş yıl içindeki teknik kar ve 2003 yılı sonuçları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Şirketlerin 2003 yılında kasko sigortalarındaki faaliyeti sonucunda 9.5
trilyonluk bir zarar oluşmuş görülmektedir. Bunda şirketlerarası çok ciddi bir
fiyat rekabetinin oluşması büyük rol oynamıştır. Ayrıca 2003 yılında cari ri-
zikolar karşılığında gün esaslı ayrılmaya başlaması da etkin olmuş toplam-
da 20 şirket bu sigortada teknik zararla karşı karşıya kalmıştır.

Otomobil firmalarının sürdürdüğü kampanyalarla kredili satışların yoğun-
laşması, özellikle sıfır araç almanın cazip hale gelmesinin kasko sigortala-
rında fiyat rekabetini artırması nedeni ile sektörün bu konuda çok dikkatle
davranmamasının, düşük fiyatla sigorta yapmasının, basiretsizce hareket
eden sigorta şirketleri yanında, sektörü de telafisi zor bir oluşuma sürükle-

Kaza BranßÝ Primi (Milyar TL) 436.429 828.032 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza BranßÝndaki PayÝ (%) 64.48 71.29 63.88 56.18 58.38 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 34.80 40.31 32.09 27.59 30.59 

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 197.496 303.635 439.838 611.680 812.094 

ArtÝß OranÝ (%) 54.37 53.74 44.86 39.07 32.76 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.050 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 73.36 71.33 73.38 70.39 68.41 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 35.89 39.44 41.72 36.26 39.69

Kaynak: TSRÞB

Tablo 4

P

A

A

K

K

H

H

Kaynak: TSRÞB

Tablo 8

1

P

A

A

K

K

H

H

Kaynak: TSRÞB

Tablo 9

1

T

K

Tablo 10

Y

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) -10.494 58.014 47.173 5419 -95.373

Kaza Teknik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90206 -12.805

Kaza i�indeki PayÝ (%) -224.57 63.81 55.63 6.01 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.718 301.783 190.116

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) -15.25 27.53 27.77 1.80 -50.17

Kaynak: TSRÞB

Tablo 5

Y

R

M
Y

D

*

** �
*** A

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 197.496 303.635 439.838 611.680 812.094 

ArtÝß OranÝ (%) 54.37 53.74 44.86 39.07 32.76 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.050 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 73.36 71.33 73.38 70.39 68.41 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 35.89 39.44 41.72 36.26 39.69

Kaynak: TSRÞB
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Tablo 8
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Tablo 9

1

T

K

K

H

H

Kaynak: TSRÞB

Tablo 10

Y

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) -10.494 58.014 47.173 5419 -95.373

Kaza Teknik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90206 -12.805

Kaza i�indeki PayÝ (%) -224.57 63.81 55.63 6.01 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.718 301.783 190.116

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) -15.25 27.53 27.77 1.80 -50.17

Kaynak: TSRÞB

Tablo 5

Y

**
*** A
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diği açıktır.
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İKİNCİ BÖLÜM

KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI
(TRAFİK SİGORTASI)

GİRİŞ
Toplum hayatında motorlu araçların sayısının giderek artması, karayol-

larında can ve mal güvenliğinin sağlanması, bunu teminen trafik düzeninin
temini ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda önlem alınması bütün
ülkelerde müşterek bir amaç olmuştur. Karayolları ağının gelişmesi sonucu,
artan trafik kazaları bu kazalarda kusura dayalı sorumluluk esaslarının kifa-
yetsiz kalması, yaralanan, ölen veya sakat kalanların ve malları zarara uğ-
rayanların yeterince korunmaması, bu konuda, sigortaya olan ihtiyacı gün-
deme getirmiş ve hemen hemen tüm ülkelerde trafik kazaları özel hüküm-
lerle düzenlenmiş ve mağdurları koruyucu önlemler alınmıştır.

İlk olarak 1918 yılında Danimarka’da zorunlu mali sorumluluk sigortası
(trafik sigortası) uygulamaya konulmuştur. Daha sonra Norveç, İsveç, İngil-
tere, İsviçre, Lüksenburg gibi ülkelerde uygulanan bu sigorta 1953 tarihli ve
6085 sayılı kanunla Türk sorumluluk hukukuna girmiştir.

6085 sayılı kanunla bir taraftan sorumluluk ile ilgili özel hükümler getiril-
miş, diğer taraftan aracın işletilmesinden sorumlu olan kişilerin verdiği za-
rarlardan dolayı yapılacak; ödemeleri teminat altına almak üzere sorumlu-
luk sigortası yaptırmak mecburiyeti kabul edilmiştir.

Bir müddet sonra yeni bir Karayolları Trafik Kanununa ihtiyaç duyulmuş
ve halen yürürlükte olan 13.10.1983 tarihli, 2918 sayılı kanun uygulamaya
konulmuştur. Kanunun hükümlerinde zaman zaman değişiklikler yapılmıştır.

Her yıl trafik kazası nedeni ile oluşan bedeni ve maddi zararlar dikkate
alındığında, zorunlu trafik sigortasına olan ihtiyaç kendini daha iyi hissettir-
mektedir. Aşağıdaki tabloda son beş yıl içindeki trafik kazaları ile yaralanan-
ların, ölenlerin ve maddi hasara uğrayanların sayısı ve TL olarak kayıpların
değeri belirtilmiştir.
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Trafik sigortası zarara uğrayanların zararlarını telafi için doğrudan doğru-
ya sigorta şirketlerine başvuru olanağı sağlarken, bu kişilerin sigortaya baş-
vurmaları halinde zararlarının tahsili için takip etmek zorunda kalacakları ya-
sal yollarla çözüm güçlüklerini ve zararın tahsilindeki gecikmeleri de berta-
raf etmekte, mağduriyetin en kısa bir zamanda giderilmesini sağlamaktadır.

Aşağıdaki bölümlerde Trafik Sigortaları ile ilgili olarak Zorunlu Trafik Si-
gortası, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yanında bu sigortanın işleyişinde
ve amaçlarının sağlanmasında önemli rol alan Karayolları Trafik Garanti Si-
gortası Hesabı, Yeşil Kart ve Tramerin faaliyetlerine de yer verilmiştir.

A. ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
a. 2918 sayılı Kanuna Göre Araç İşletinin Sorumluluğu
Karayolları Trafik Kanunun 85 inci maddesi bir motorlu aracın işletilme-

si, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğra-
masına sebep olursa motorlu aracın işletenini veya bağlı olduğu teşebbüs
sahibini müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmaktadır.

Kanunun 91’inci maddesi işletenlerin bu sorumluluğunun karşılanmasını
sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmalarını zorunlu tutmuştur.

İşleten, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı
sıfatıyla sicilde görülen veya araca uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin
alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve
tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bu-
lunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten sayılır.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasın-
dan dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin kazanın oluşu-
mundan, işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir ku-
surun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat et-
mesi gerekir.

Tablo 8

1

Yllar Kaza �l� YaralÝ Maddi Hasar MiktarÝ (ABD$) 

1999 438.338 4.596 109.899 261.200.321

2000 466.385 3.941 115.877 341.685.292

2001 409.407 2.954 94.497 180.131.174

2002 407.103 2.900 94.225 216.970.698

2003 422.302 2.237 81.304 309.186.909

Kaynak: Emniyet Genel M�d�rl�Û� Trafik Üstatistik YÝllÝÛÝ

Tablo 6

Teminatlar (Milyon TL) 

AracÝn T�r� A-Maddi*** B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma 
ve �l�m 

Ara� Kaza Kiß Kaza Kißi Kaza 
BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna 

Otomobil 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Taksi 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Kamyonet 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Minib�s (8- 14 koltuk) 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Ü Makinesi 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Kamyon 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 4.000 8.000 40.000 680.000 40.000 680.000 

Otob�s (26 ve 
�st koltuk) 4.000 8.000 40.000 1.040.000 40.000 1.040.000

Trakt�r 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

R mork* 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Motosiklet ve 
Y k Motosikleti 4.000 8.000 40.000 120.000 40.000 120.000 

DiÛer Ara�lar** 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000

* nsan taßÝmada kullanÝlan r�morklardÝr. Ünsan taßÝmada kullanÝlmayan r�morklar, 
kendilerini �eken motorlu aracÝn sigortasÝna dahildir.

** �zel ama�lÝ taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar.
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

teminat tutarÝna eßittir.

Tablo 7

P
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İşleten veya araç işleteninin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin ve-
ya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araç-
taki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten
veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat
ederse sorumluluktan kurtulur.

Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticinin bağlı olduğu te-
şebbüs sahibi kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu is-
pat ederse hakim durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir, (Mad-
de 86).

Kanunun 91 inci maddesi ile Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigorta ile işletenlerin 85 inci madde ile
öngörülen sorumluluklarının karşılanması amaçlanmıştır. Madde ile primle-
rin peşin ödenmesi, ancak Bakanlığın taksitler halinde prim ödenmesini de
düzenleyebileceği hükme bağlanmıştır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının genel şartları ile teminat tutarları
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Ga-
zetede yayımlanır.

Tarife ve talimatların tespitinde araç türleri, coğrafi bölge, sigorta süresi
içinde herhangi bir hasar ödemesine neden olmayan işletenlerin primlerinin
indirilmesi yoluyla ödüllendirilmesi, hasar ödemelerine neden olan işletenle-
rin primlerinin yükseltilmesi yoluyla cezalandırılması ve gerekli görülen di-
ğer hususlar dikkate alınır.

Zarar gören zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar için-
de doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulabileceği gibi dava da
açabilir.

Bu sigorta ile zarar görenlerin tedavi giderleri, sakatlık hallerinde maruz
kalacakları bedeni zararlar karşılanabileceği gibi ölüm halinde Borçlar Ka-
nununun 45 inci maddesi delaletiyle ölenin desteğinden mahrum kalanlara
destek tazminatı ödenir.

İşletenler, saptanan teminat limitleri üzerindeki sorumluluklarını karşıla-
mak üzere ihtiyari mali sorumluluk sigortasıda yaptırılabilirler.

İlgili sigorta şirketleri kanunda öngörülen zorunlu mali sorumluluk sigor-
tasını yapmakla zorunludurlar. 1.1.2003 tarihinden itibaren otomobil sorum-
luluk sigortaları ayrı branş olarak tesis edilmiştir. Bu branşta çalışmak üze-
re Bakanlıktan ruhsat almış olan sigorta şirketleri bu sigortayı yapmakla zo-
runludurlar.

Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğu
genel hükümlere tabidir. Kanuna göre, motorlu bisiklet, silindir hacmi 50
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santimetre küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı
50 km’den az olan bisiklettir.

Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebeb olduğu
zarardan dolayı çekicinin işleteni motorlu araç işleteninin sorumluluğuna
ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. İnsan taşımada kullanılan römorklar
için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılır.

Kanunun 104 üncü maddesi ile motorlu araçlarla ilgili olarak, gözetim
onarım, bakım, alım satım, gibi araçla ilgili mesleki faaliyette bulunanların,
kendisine bırakılan aracın sebeb olduğu zararlardan dolayı sorumlulukların
karşılamak üzere sigorta yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigortanın
teminatları ayrıdır.

2918 sayılı Trafik kanunu yarış düzenleyici, yarışa katılanların ve yar-
dımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı sorumluluklarını karşı-
lamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmalarını zorunlu kılmıştır. Yapıla-
cak bu sigortada, Bakanlıkça saptanacak en az sigorta teminat limitleri, zo-
runlu mali sorumluluk sigorta tutarlarından az olamayacaktır.

Kanunun 105 inci maddesi ile getirilen bu hüküm ortalama hızı saatte en
az elli kilometrenin üstünde olan ve ulaşılacak hıza göre değerlendirme ya-
pılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde de uygu-
lanır.

Trafik Sigortasının kapsamı, teminatların, primlerin ve hasarların öden-
mesi gibi sigorta poliçesine ilişkin hükümler bu husustaki genel şartlarda dü-
zenlenmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde bu Genel Şartların hükümleri de dikkate alınarak
sigortanın işleyişi belirtilmiştir.

b. Sigortanın Kapsamı ve Teminatlar
Sigortacı yukarıda da değindiğimiz gibi poliçede tanımlanan motorlu ara-

cın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir
şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zo-
runlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif
römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekici-
nin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar,
bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağ-
lanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıy-
la, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafın-
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dan karşılanır.
Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu sigorta; işletenin (sigorta ettirenin)

haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
Sigorta, poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde aksi karar-

laştırılmakdıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00’de başlar ve öğleyin sa-
at 12:00’de sona erer.

31.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası teminat-
ları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

c) Teminat Dışında Kalan Haller:

1999 2000 2001 2002 2003

P

Tablo 8

1

Yllar Kaza �l� YaralÝ Maddi Hasar MiktarÝ (ABD$) 

1999 438.338 4.596 109.899 261.200.321

2000 466.385 3.941 115.877 341.685.292

2001 409.407 2.954 94.497 180.131.174

2002 407.103 2.900 94.225 216.970.698

2003 422.302 2.237 81.304 309.186.909

Kaynak: Emniyet Genel M�d�rl�Û� Trafik Üstatistik YÝllÝÛÝ

T

Teminatlar (Milyon TL) 

AracÝn T�r� A-Maddi*** B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma 
ve �l�m 

Ara� Kaza Kiß Kaza Kißi Kaza 
BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna 

Otomobil 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Taksi 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Kamyonet 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Minib�s (8- 14 koltuk) 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Ü Makinesi 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Kamyon 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 4.000 8.000 40.000 680.000 40.000 680.000 

Otob�s (26 ve 
�st koltuk) 4.000 8.000 40.000 1.040.000 40.000 1.040.000

Trakt�r 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

R mork* 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Motosiklet ve 
Y k Motosikleti 4.000 8.000 40.000 120.000 40.000 120.000 

DiÛer Ara�lar** 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000

* nsan taßÝmada kullanÝlan r�morklardÝr. Ünsan taßÝmada kullanÝlmayan r�morklar, 
kendilerini �eken motorlu aracÝn sigortasÝna dahildir.

** zel ama�lÝ taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar. 
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

teminat tutarÝna eßittir.

Tablo 7

P
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Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır.

„ İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,

„ İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

„ İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile
bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen za-
rarlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

„ Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında
araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan do-
layı işletene karşı ileri sürülecek talepler,

„ Manevi tazminat talepleri,

„ İşletenin Karayolları Trafik kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu
tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

„ İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı
römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sü-
rülecek talepler,

„ Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gö-
zetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı
ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara
ilişkin her türlü talepler,

„ Aracın, yekili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması ve-
ya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması so-
nucunda meydana gelecek zararlar,

„ Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları
Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın
çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğrama-
ları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin
talepleri,

„ Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları si-

gorta teminatı dışındadır.

d. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının İşle-
tene Rücu Hakkı:
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Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hüküm-
lerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının
azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

„ Tazminatı gerektiren olay işletenin veya eylemlerinden sorumlu oldu-
ğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana
gelmiş ise,

„ İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir yarış için
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigor-
tanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi
halinde bilebilecek durumda ise,

„ Tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümle-
rine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından
sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş ise,

„ Tazminatı gerektiren olay işletenin veya eylemlerinden sorumlu oldu-
ğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendileri-
ne verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak
aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay
yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyor-
sa,

„ Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda
yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap
haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve
tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu madde-
lerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

„ Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, yükümlülüklerini
yerine getirememesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış
olursa,

„ Tazminatı gerektiren olayın aracı çalınması veya gasp edilmesi sonu-
cunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında işletenin
kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu oldu-
ğu tespit edilirse,

e) Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ve Sigorta Ücreti:
Sigortacı, sigortayı sigorta ettirenin rizikonun gerçek durumu bildirmek

üzere poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul eder.
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Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, si-
gortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlar-
da, sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içerisinde prim far-
kının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtarın
tebliğ tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez ve-
ya ödemeyeceğini bildirirse, sözleşme feshedilmiş olur.

Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar ge-
çen sürenin primi kısa süre esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri ve-
rilir.

Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.
Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden

sonra öğrenilmişse, sigortacı, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek taz-
minatın:

- Gerçeğe aykırı beyan, kasten yapılmış olması halinde tamamı için,
- Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminatın, alınan prim ile

alınması gereken prim arasındaki oran kadar kısım dışında kalan
miktarı için,

sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettiren, sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette mey-

dana gelecek değişiklikleri, durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün için-
de sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itiba-
ren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar
eder. Sigorta ettiren, ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep
olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshe-
dilmiş olur.

Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar ge-
çen sürenin primi kısa süre esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri ve-
rilir.

Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.
Söz konusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlülüğünün yerine getirilme-

sinden önce meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek taz-
minatlar için değişikliğin bildirilmemesinin kasıtlı olup olmamasına göre, si-
gortacının rücu hakkına ilişkin yukarıda değinilen hükümler uygulanır.

Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerinin rizikoyu hafifletici
nitelikte olduğu ve bunun daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılır ise,
bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözlemenin sona ermesine kadar geçecek
süre için gün esasına göre hesaplanacak prim farkı sigorta ettirene geri ve-

41



rilir.
f) Sigorta Ücreti Prim
Prim Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına katılma payı ile sigorta

sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konu-
lacak vergi, resim ve harçlardan oluşur.

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi
karşılığında peşinen ve nakden ödenir.

g) İşletenin Değişmesi:
Sigortalı aracın işletenin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün

içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır.
Sigortacı, sigorta sözleşmesini, durumun kendisine bildirilme tarihinden

itibaren onbeş gün içerisinde feshedebilir. Sigorta, fesih tarihinden onbeş
gün sonrasında kadar geçerlidir. Sözleşmenin feshi halinde işlemeyen gün-
lere ait prim gün esasına göre iade olunur.

Ayrıca yeni işletenin onbeş gün içinde bu sigortayı kabul etmemesi ve-
ya araca başka bir sigorta sözleşmesi halinde bu sigorta hükümsüz kalır.

h) Hasar ve Tazminat:
Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları ye-

rine getirmekle yükümlüdür.
• Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar

olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
• Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini al-

mak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,
• Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve

şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yüküm-
lülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilme-
si mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

• Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi
karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği haller-
de, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan tale-
bine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname,
davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları si-
gortacıya bildirmek.

ı) Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi:
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Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan
doğruya temasa geçerek anlaşma hakkına haizdir.

Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini
kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhan-
gi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

Sigortacı;
• Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin

tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacı-
nın merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,

• Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yara-
lanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi gi-
derleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte
kendisine başvurma tarihinden itibaren,

sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder.
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettiren yerine ge-

çer.
Hasar halinde, hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse veya eş-

değeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durum-
da taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından
indirilmez.

Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın
takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği
avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masraf-
ları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan
tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin
tazminata oranı dahilinde öder.

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai
kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iş-
tirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

i) Yetkili Mahkeme ve Zaman Aşımı:
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, si-

gortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acente-
nin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın
meydana geldiği yer mahkemesinde de açılabilir.

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, za-
rar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak
iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına
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uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunun bu fiil için da-

ha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat ta-
lepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı ke-
silmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü
bakımından da kesilmiş sayılır.

Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.
j) Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Si-
gortası) Uygulama Sonuçları
Trafik sigortasına ilişkin veriler 1.1.2003 tarihine kadar kaza branşı için-

de; bu tarihten sonra otomobil sorumluluk sigortaları branşı adı altında ye-
ni bir branşın ihdası ile bu branş içinde yeralmıştır. Bu nedenle, bu konuda-
ki verilerin son beş yıl içinde kaza branşına göre değerlendirilmesi yapılmış;
bu sigortalarda düzenlenen poliçe sayısı ve alınan primler tazminat ödeme-
leri ve teknik kar durumu aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere trafik sigortalarının hayat dışı sigorta
primleri içindeki payı gitgide bir artış göstermiş ve 2003 yılında %14.48’lere
ulaşmıştır.

Ödenen tazminatlar olarak durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 5.332.504 5.731.080 5.899.250 5.680.621 6.876.679 

AlÝnan Prim 104.677 154.371 227.967 409.606 587.161 

ArtÝß OranÝ (%) 72.37 47.57 47.67 79.68 43.35 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.483.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki Pay (%) 23.98 18.64 22.21 27.50 27.69

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 12.94 10.54 11.16 13.51 14.48

Kaynak: TSRÞB

Tablo 8

1

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 5.332.504 5.731.080 5.899.250 5.680.621 6.876.679 

AlÝnan Prim 104.677 154.371 227.967 409.606 587.161 

ArtÝß OranÝ (%) 72.37 47.57 47.67 79.68 43.35 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.483.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki Pay (%) 23.98 18.64 22.21 27.50 27.69

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 12.94 10.54 11.16 13.51 14.48

Tablo 9

1

denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2.02 

HayatDÝßÝ T

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar
Ü indeki PayÝ % 0.39 0.59 0.80 0.80 1.17

Kaynak: TSRÞB

�denen Hasar Ütibariyle

Teknik Kar 3.648 7.517 10.140 14.919 13.796 

Kaza T

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 78.07 8.27 11.96 16.54 - 

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116 

Hayat DÝßÝ Toplam i�indeki PayÝ (%) 5.30 3.57 4.89 4.94 7.26

Kaynak: TSRÞB

Teknik itibari ile

1

Nevi 1

Otomobil 6

Otob�s 5

Kamyon 5

R m

Karvan 1

Motosiklet 6

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta

Yl

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2001 662 2365 35 121

2002 8

Minib�s (8- 14 koltuk) 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Ü Makinesi 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Kamyon 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 4.000 8.000 40.000 680.000 40.000 680.000 

Otob�s (26 ve 
�st� koltuk) 4.000 8.000 40.000 1.040.000 40.000 1.040.000

Trakt�r 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

R mork* 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Motosiklet ve 
Y k Motosikleti 4.000 8.000 40.000 120.000 40.000 120.000 

DiÛer Ara�lar** 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000

* nsan taßÝmada kullanÝlan r�morklardÝr. nsan taßÝmada kullanÝlmayan r�morklar,
kendilerini �eken motorlu aracÝn sigortasÝna dahildir.

** �zel ama�lÝ taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar. 
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

teminat tutarÝna eßittir.

T
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Tablodan alınan primlere paralel olarak ödenen tazminatların da arttığı
görülmektedir.

Hasarların büyük kısmını maddi hasarlar oluşturmaktadır. Son beş yıl
içinde madde ve bedeni hasarların genel hasar içinde payı dikkate alındı-
ğında maddi hasarların 1999-2003 yılları arasında %99-%88 oranlarında
değiştiği, diğer bakiye %10-12 arasındaki hasarların ölüm ve tedavi giderle-
rini kapsadığı anlaşılmaktadır.

Trafik sigortalarında teknik karın mukayeseli olarak son beş yıl içinde
seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Trafik sigortalarında üzerinde durulması gereken husus zorunlu trafik si-
gortasına tabi motorlu araç sayıları ile düzenlenen poliçe sayıları arasında-
ki farkdır. Son beş yıl içindeki durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AlÝnan Prim 104.677 154.371 227.967 409.606 587.161 

ArtÝß OranÝ (%) 72.37 47.57 47.67 79.68 43.35 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.483.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki Pay (%) 23.98 18.64 22.21 27.50 27.69

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 12.94 10.54 11.16 13.51 14.48

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 5.332.504 5.731.080 5.899.250 5.680.621 6.876.679 

AlÝnan Prim 104.677 154.371 227.967 409.606 587.161 

ArtÝß OranÝ (%) 72.37 47.57 47.67 79.68 43.35 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.483.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki Pay (%) 23.98 18.64 22.21 27.50 27.69

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 12.94 10.54 11.16 13.51 14.48

Kaynak: TSRÞB

Tablo 9

1

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) 4.551 12.278 12.585 47.054 41.761

Kaza Teknik Kar  (Milyar TL) 5.83 90.920 84.805 90.206 -12.805

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 97.39 13.50 14.84 52.16 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.136

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 6.61 4.673 6.07 15.59 23.54

Kaynak: TSRÞB

Tablo 10

Y

Nevi 1

Otomobil 6

Otob�s 5

Kamyon 5

R m

Karvan 1

Motosiklet 6

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta

Yl

1999 113.275.528.660

2000 172.680.650.798

2001 250.800.989.632

2002 339.500.055.635

2003 502.167.566.474 

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta

Yl

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2001 662 2365 35 121

2002 8

2003 902 2747 10 113

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 5.332.504 5.731.080 5.899.250 5.680.621 6.876.679 

AlÝnan Prim 104.677 154.371 227.967 409.606 587.161 

ArtÝß OranÝ (%) 72.37 47.57 47.67 79.68 43.35 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.483.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki Pay (%) 23.98 18.64 22.21 27.50 27.69

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 12.94 10.54 11.16 13.51 14.48

Kaynak: TSRÞB

Tablo 9

1

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) 4.551 12.278 12.585 47.054 41.761

Kaza Teknik Kar  (Milyar TL) 5.83 90.920 84.805 90.206 -12.805

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 97.39 13.50 14.84 52.16 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.136

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 6.61 4.673 6.07 15.59 23.54

Kaynak: TSRÞB

Tablo 10

Y

R m

Karvan 1

Motosiklet 6

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta

Yl

1999 113.275.528.660

2000 172.680.650.798

2001 250.800.989.632

2002 339.500.055.635

2003 502.167.566.474 

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta

Yl

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2001 662 2365 35 121

2002 8

2003 902 2747 10 113

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu
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Tablodan da anlaşılacağı üzere uzun yıllar %30’ların üzerindeki sigorta-
sız araç sayısı 2003 yılında %23’lere düşmüştür. Ancak düzenlenen poliçe-
lere ve zeyilnamelerin de dahil olduğu dikkate alındığında bu oran daha da
artacaktır.

Tramer ile trafik sigortasız araçların daha iyi saptanacağı ve oranın dü-
şeceği ümit edilmektedir. Esas Tramer’in kuruluş amaçlarından biri de bu-
dur.

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 760.027 984.943 700.767 643.634 793.098 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 9.998 20.740 30.12 43.502 78.772 

Art OranÝ % 84.29 107.44 45.24 44.41 8

Kaza ToplamPrim  (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 2.29 2.50 2.93 2.92 3

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 1.24 1.42 1.47 1.43 1.94 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 12

Poli�e SayÝsÝ ve AlÝnan Prim

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2.02 

HayatDÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar
Ü indeki PayÝ % 0.39 0.59 0.80 0.80 1.17

Kaynak: TSRÞB

�denen Hasar Ütibariyle

1

Yl Motorlu Ara� D�zenlenen Trafik SigortalÝ Ara� %
SayÝsÝ Sigorta Poli�esi 

1999 7.758.511 5.322.504 68.6 

2000 8.320.449 5.731.080 68.8 

2001 8.521.956 5.899.250 69.2 

2002 8.655.170 5.680.621 65.6 

2003 8.903.843 6.876.679 77 

2004 (8Õinci ay dahil) 9.977.505 - - 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 11

N
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

B. MOTORLU KARA TAŞITLARI
İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta zorunlu trafik sigortasını tamamlamak üzere uygulanan bir si-
gortadır. Sigorta ile Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenen zorunlu mali
sorumluluk sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısım, poliçede ya-
zılı hallere karşı sigortalanmaktadır.

Bu sigorta zorunlu olmadığı için yaygınlaşmamıştır. Kaza sigortaları
branşı içindeki payı genelde ortalama olarak %3 civarlarında oluşmuştur.
Bunun nedeni zorunlu trafik sigortası yaptırmakta ihmal gösteren işletenin,
zorunlu teminat limitleri üzerinde kalan riski karşılayan bu sigortayı bilme-
mesi, benimsememesi ve zorunlu trafik sigortası olmadan bu sigortanın iş-
lerlik kazanamamasıdır.

Aşağıdaki bölümlerde bu sigortanın Genel Şartları da dikkate alınarak
tanım ve işleyişi belirtilmiştir.

a. İlgili Yasa ve Hükümleri
Karayolları Trafik Kanunun 100 üncü maddesine müsteniden işleten, ay-

nı kanunun 85 inci maddesine göre karşılamakla yükümlü olduğu sorumlu-
luğun, trafik sigortası teminat limitleri üzerindeki kısmı için de sigorta yaptı-
rabilir. Trafik kanununun, sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltıl-
masına ilişkin 95 inci maddesi; doğrudan doğruya talep ve dava hakkına
ilişkin 97 nci maddesi ve zaman aşımına ilişkin 109 uncu maddesi, İhtiyari
Mali Sorumluluk Sigortası olarak isimlendirilen bu sigortada da uygulanır.

Bu maddelere göre sigorta sözleşmesinden veya kanun hükümlerinden
doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya azaltılmasını doğuran
haller zarar görene karşı ileri sürülemeyecek; zarar gören doğrudan doğru-
ya sigortacıya karşı talepte bulunabilecek zorunlu trafik sigortasına ilişkin
müruru zaman süreleri bu sigortada da aynen uygulanacaktır.

b. Sigorta Teminatının Kapsamı
Bu sigorta ile sigortacı, yukarıda da değindiğimiz gibi, poliçede gösteri-

len aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umu-
mi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğun Zo-
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runlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede
yazılı hadlere kadar temin etmektedir.

Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu sigorta, sigorta ettirenin haksız ta-
leplere karşı müdafaasını da sağlamaktadır.

Sigorta da başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılı günlerde aksi ka-
rarlaştırılmadıkça öğleyin saat 12:00’de başlar ve öğleyin saat 12:00’de so-
na erer.

c. Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat
Dışında Kalacak Haller
Sigorta teminatı dışında olan manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile

teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nede-
ni ile, teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu
sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
• Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,
• Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı

zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
• İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile

evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşleri-
nin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

• Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayı-
sıyla ileri sürülen talepler,

• Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu ba-
gajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozul-
ması zarar ve ziyana uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,

• Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik
Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındı-
ğını ve/veya gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramala-
rı nedeniyle ileri sürülen talepler,

• Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antremanlar
sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen
talepler,

• Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılma-
sı amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere
bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü
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talepler,
• Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) se-

bebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talep-
ler.

d. Sigortalıya Rücu Halleri
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye

ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını
sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
• Sigortalının kasdi bir hareketi veya ağır kusuru yüzünden sebebiyet

verilen zarar ve ziyanlara ilişkin talepler,
• Aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre geçerli sürücü belgesi ol-

mayan kimseler tarafından sevkedilmesi veya geçerli trafik belgesi
olmadan kullanılması halinde sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilişkin
talepler,

• Aracın, alkollü içkilerin etkisi altında olup güvenli sürme yeteneklerini
kaybetmiş olan veya uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış
kimseler tarafından sevk ve idare edilmesi halinde sebebiyet verilen
zarar ve ziyana ilişkin talepler,

• Araçların yolcu taşınmaya mahsus olmayan yerlerde yolcu taşınması
veya yetkili makamlarca tespit edilen kapasite dışında fazla yolcu ve-
ya yük taşınması sebebiyle doğacak zarar ve ziyanlara ilişkin talepler.

Bunlardan başka, sigorta ettiren zarar vukuunda yükümlülüklerini yerine
getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, sigor-
tacı zarar görene tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta ettirene
rücu eder.

e. Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ve Sigorta Ücreti:
Sigortacı, sigortayı sigorta ettirenin aracın hakiki durumunu bildirmek

üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına
dayanarak yapar.

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının söz-
leşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hal-
lerde:

• Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten iti-
baren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise
zarar görenlere tazminatı ödemekle beraber, ödediği tazminat mikta-
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rı kadar sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde Sigortacı prime
hak kazanır.

• Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği ta-
rihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını al-
mak suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde
bildirdiği taktirde akit feshedilmiş olur.

• Cayma, fesih veya prim farkım talep etme hakkı, süresinde kullanıl-
madığı taktirde düşer. Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde ri-
ziko:

- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşir-

se, sigortacı zarar görenlere ödediği tazminatın, tahakkuk eden prim
ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran kadar kısmı dı-
şında kalan miktarı için sigorta ettirene rücu eder.

Akdin yapılmasından sonra aracın teklifnamede, teklifname yoksa poli-
çe ve eklerinde beyan olunan kullanılış tarzı, sigortacının muvafakati olma-
dan değiştirildiği takdirde

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi
yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün için-
de: Sözleşmeyi fesheder veya, prim farkını talep etmek suretiyle sözleşme-
yi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını 8 gün içinde ödemediği takdirde
sözleşme feshedilmiş olur.

Aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
kullanılış tarzının değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek
gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir ha-
rekette bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Aracın kullanılış tarzındaki rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri sigorta etti-
ren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse sigortacı, ihbar süresinden
sonra gerçekleşen hasarlara ait ödediği veya ödemekle yükümlü olacağı
tazminat miktarı kadar sigorta ettirene rücu eder.

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışa
peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılı-
ğında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat öden-
mediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu
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başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, si-
gorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşina-
tını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği tak-
dirde temerrüde düşer.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin öde-
me zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine
yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta et-
tiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak ken-
disine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine ka-
dar ödemediği takdirde temerrüde düşer.

Prim ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hü-
kümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle he-
nüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu-
ğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .

f. Hasar ve Tazminat
Sigorta ettiren, zarar vukuunda aşağıdaki hususları yerine getirmekle

yükümlüdür.
• Sigorta ettirenin sorumluluğunu gerektirecek her olayı öğrendiği an-

dan başlayarak beş gün içinde sigortacıya bildirmek,
• Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini al-

mak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,
• Sigortacının talebi üzerine, olayın sebebi ile hangi hal ve şartlar altın-

da vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigorta ettiren için
sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek
-ezcümle, olayın hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve ha-
dise anında aracı kullananın isim ve adresi- ve rücu hakkının kullanıl-
masına yararlı sigorta ettiren tarafından sağlanması mümkün bilgi ve
belgeleri temin ve muhafaza etmek,

• Zararın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tespit ve
sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanma-
sında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak,

• Zarardan dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir taz-
minat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse,
keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine
ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye
gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek.
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• Dava açılması halinde sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar dava-
nın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata lazım gelen
vekaletnameyi vermek,

• Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigor-
tacının yetkili kıldığı temsilcilerinin zarar ve ziyanlarla ilgili belgeler
üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,

• Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları si-
gortacıya bildirmek.

g. Zararların Ödenmesi
Sigortacı, sigorta ettirenin muvafakatini almak şartıyla zarar ve ziyan ta-

lebinde bulunan üçüncü şahısla doğrudan doğruya temasa geçerek anlaş-
ma hakkını haizdir.

Sigortacının yazılı muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren sorumluluğunu,
zarar ve ziyan talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi,
zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşde-
ğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda
taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından in-
dirilmez.

Sigortalı veya aracı kullanan kimseler aleyhine ceza takibatına geçilme-
si halinde sanığın muvafakati ile sigortacı da savunmaya iştirak edebilir. Bu
takdirde sigortacı yalnız seçtiği avukatın masraflarını öder.

Cezai takibattan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para ceza-
ları sigorta teminatı dışında kalır.

Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettiren yerine ge-
çer. Sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde
edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahip-
tir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

h. Yetkili Mahkeme ve Zaman Aşımı:
Sigortacı ile sigortalı arasındaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalının

ikametgahının veya sigortacının merkezinin veya poliçeyi imza eden acen-
tenin bulunduğu yer mahkemesidir.

Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, si-
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gortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acente-
nin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vu-
ku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, za-
rar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak
iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına
uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha
uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat taleple-
ri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da
kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlü-
sü bakımından da kesilmiş sayılır.

i. Uygulama Sonuçları
Yukarıda da değindiğimiz gibi Motorlu Kara Taşıtlara İhtiyari Mali Sorum-

luluk Sigortasının sektör payı oldukça düşüktür, aşağıdaki tablolarda bu si-
gorta türünde düzenlenen poliçe sayısı alınan prim, ödenen hasar ve sağ-
lanan teknik karların son beş yıl içindeki durumu mukayeseli olarak tablolar
halinde gösterilmiştir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere ihtiyari mali sorumluluk sigortalarının ha-
yat dışı tüm sektör primleri içindeki payı son beş yıl içinde hiçbir zaman
%2’ye ulaşmamıştır.

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 760.027 984.943 700.767 643.634 793.098 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 9.998 20.740 30.12 43.502 78.772 

ArtÝß OranÝ % 84.29 107.44 45.24 44.41 81.08 

Kaza ToplamPrim  (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 2.29 2.50 2.93 2.92 3.72 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 1.24 1.42 1.47 1.43 1.94 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 12

Poli�e SayÝsÝ ve AlÝnan Prim

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2.02 

H tDÝßÝ T l H (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

H

denen Hasar Ütibariyle

1

Yl Motorlu Ara� D�zenlenen Trafik SigortalÝ Ara� %
SayÝsÝ Sigorta Poli�esi 

1999 7.758.511 5.322.504 68.6 

2000 8.320.449 5.731.080 68.8 

2001 8.521.956 5.899.250 69.2 

2002 8.655.170 5.680.621 65.6 

2003 8.903.843 6.876.679 77 

2004 (8Õinci ay dahil) 9.977.505 - - 

Kaynak: TSRÞB

Tablo 11

N

Yl

1999 563.708.361.285 

2000 721.560.139.548 

2001 1.293.319.950.750 

2002 1.798.812.622.007 

2003 3.413.643.640.600 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Talep Edilen 26925 30569 57494 

�denen 13705 17250 30955 

�denecek Olan 7205 1108 8313 

Biten 20910 18358 3926 

Red Edilen 419 1338 1757 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 5
Kalan 

Kaynak: Tr

Talep Edilen 2

denen 1

denecek Olan 5

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 231 7.716 7.950

Tazminat DeÛer Olarak (Milyar TL)

Y

Poli�e SayÝsÝ Ütibariyle
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Bu sigortada ödenen hasar miktarındaki hatta azalmış ancak hayat dışı
toplam hasar içindeki payı yükselmekle beraber, bu yükselme de prim pa-
yının altında kalmıştır.

Bu verilerin ışığı altında teknik karın aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu sigortalarda da teknik kar zorunlu tra-
fik sigortasına paralel olarak oluşmaktadır.

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

3

679 

A 161

.35 

K 121 

K .69

H 572

H .48

Poli�e SayÝsÝ 31.057 46.371 34.588 38.744 32.036 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 2.859 3.505 4.305 7.633 10.461 

ArtÝß OranÝ 88.34 22.60 22.82 77.31 39.41 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza 2002 BranßÝ Ü�indeki PayÝ 0.66 0.42 0.42 0.51 0.50 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ T
indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

denen Hasar (Milyar T

ArtÝß OranÝ (%) 105.87 192.99 -14.80 37.58 97.41 

K

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

3

679 

A 161

Kaza ToplamPrim  (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 2.29 2.50 2.93 2.92 3.72 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 1.24 1.42 1.47 1.43 1.94 

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2.02 

HayatDÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar
Ü indeki PayÝ % 0.39 0.59 0.80 0.80 1.17

Kaynak: TSRÞB

�denen Hasar Ütibariyle

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar 3.648 7.517 10.140 14.919 13.796 

Kaza Teknik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90.206 -12.805 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 78.07 8.27 11.96 16.54 - 

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116 

Hayat DÝßÝ Toplam i�indeki PayÝ (%) 5.30 3.57 4.89 4.94 7.26

Kaynak: TSRÞB

Teknik itibari ile

1

Nevi 1999 2000 2001 2002 2003 

Otomobil 6.966 12.627 10.492 10.484 9.887 

Otob�s 528 906 830 1.803 971 

Kamyon 5.676 10396 11.623 13.914 16.201 

R mork 5.293 12136 13.829 16.109 18.890 

Karvan 14 28 23 37 22 

Motosiklet 67 268 205 212 175 

18.544 36.361 37.002 42.559 46.116

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Y

Kaynak: Trafik Garanti SigortasÝ HesabÝ

Talep Edilen 28.181 20.937 49.118 

�denen 12.568 9.131 21.699 

�denecek Olan 5

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 2

Tazminat DeÛer Olarak (Milyar TL)

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

3

679 

A 161

.35

121 

K 7.69

H 572

4.48

Poli�e SayÝsÝ 31.057 46.371 34.588 38.744 32.036 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 2.859 3.505 4.305 7.633 10.461 

ArtÝß OranÝ 88.34 22.60 22.82 77.31 39.41 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza 2002 BranßÝ Ü�indeki PayÝ 0.66 0.42 0.42 0.51 0.50 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ T
indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

denen Hasar (Milyar T

ArtÝß OranÝ (%) 105.87 192.99 -14.80 37.58 97.41 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 0.31 0.58 0.35 0.33 0.48 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

H

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

3

679 

A 161

.35

121 

K 7.69

H 572

H

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2.02 

HayatDÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar
Ü indeki PayÝ % 0.39 0.59 0.80 0.80 1.17

Kaynak: TSRÞB

�denen Hasar Ütibariyle

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar 3.648 7.517 10.140 14.919 13.796 

Kaza Teknik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90.206 -12.805 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 78.07 8.27 11.96 16.54 - 

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116 

Hayat DÝßÝ Toplam i�indeki PayÝ (%) 5.30 3.57 4.89 4.94 7.26

Kaynak: TSRÞB

Teknik itibari ile

1

Nevi 1999 2000 2001 2002 2003 

Otomobil 6.966 12.627 10.492 10.484 9.887 

Otob�s 528 906 830 1.803 971 

Kamyon 5.676 10396 11.623 13.914 16.201 

R mork 5.293 12136 13.829 16.109 18.890 

Karvan 14 28 23 37 22 

Motosiklet 67 268 205 212 175 

18.544 36.361 37.002 42.559 46.116

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Y

Talep Edilen 28.181 20.937 49.118 

�denen 12.568 9.131 21.699 

�denecek Olan 5

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 2

Yl Motorlu B�ro Yeßil Kart Kasko Muhtelif Kaza
Üleri Üleri Üßleri R�cu

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2

54



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
YEŞİL KART

a) Giriş ve Tanım
7397 sayılı kanunun 38 nci maddesi hükmüne göre yurt dışında sigorta-

lanmış bulunan ve yerel bürolarca geçerli sigorta sertifikalarını taşıyan mo-
torlu kara taşıt araçları tarafından Türkiye’de neden olunan hasarların tes-
piti Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Eksperleri tarafından yapılır. Bu hasarların
tedvir ve tesviyesi Türkiye’de geçerli Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası li-
mitlerine kadar münhasıran Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna aittir.

Yeşil kart sistemi olarak bilinen ve Motorlu Taşıt Bürolarının ana faaliye-
tini tesbit eden uygulama, ülkeleri dışına çıkan sürücülerin, yabancı memle-
ketlerde taşıtlarıyla üçüncü şahıslara verdikleri zararları karşılamak üzere
1953 yılında çalışmaya başlamıştır. 1947’de Cenevre’deki, Birleşmiş Millet-
ler Avrupa Ekonomik Komisyonunun, bu konudaki tavsiye niteliğinde Avru-
pa ülkelerine yaptığı başvurular olumlu sonuç vererek, Mayıs 1949 Lond-
ra’da yapılan Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortaları Konferansında, Bürolar
Konseyi kurulmuş; konsey ilk toplantısını 1-2 Kasım 1951’de yapmış ve Bü-
rolar arası anlaşmanın esasları oluşmuştur.

Yeşil kart büroları ve bu büroları oluşturan sigorta şirketlerinin düzenle-
dikleri yeşil kart trafik poliçeleri, üçüncü şahıs zararlarını, zorunlu mali so-
rumluluk sigortası teminat limitleri dahilinde karşılamaktadır. Bu nedenle Bü-
roların, biri Ödeme Bürosu olarak, diğeri Tedvir Bürosu olarak iki görevi var-
dır. Tedvir Bürosu olarak görevi yabancı bir taşıtın o ülkede verdiği zararla-
rın, Büronun kendisi tarafından düzenlenmiş bir poliçe mevcutmuş gibi asli
sigortacı nam ve hesabına zarar görene ödemede bulunmasıdır. Bir anlam-
da tedvir bürosu olarak çalışan Büro, bu suretle ödemeyi, sorumlu yabancı
Ödeme Bürosu adına yapmaktalar. Bürolar arası Tektip Anlaşmaya göre ha-
sarı tedvir eden büro, ödediği tazminatı yeşil kartı vermiş olan Ödeme Büro-
sundan talep eder. Ödeme Bürosunun mutlak ödeme sorumluluğu vardır.

Yeşil kart işlemine üye olabilmek için ana şartlardan biri Ulusal bir Yeşil
Kart Bürosunun olmasıdır. Bu nedenle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirket-
leri Birliğinin 6.8.1963 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan ka-
rarla bir Büro’nun kurulması kabul edilmiştir. Büronun faaliyet ve çalışmaları
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ilk defa Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 19.10.1963 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bü-
rosu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Daha sonra bu yönetmelik 26.10.1991
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kalkmıştır.

Büronun fiilen kurulması, yukarıda değinilen genel kurul toplantısında
alınan kararla oluşan İcra Komitesinin çalışmaları başlamış; diğer yandan,
Maliye Bakanlığının Yeşil Kart hasarları ile ilgili dövizlerin transferine ilişkin
tebliği de 5.10.1060 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Bürolar Konseyine yaz-
mış olduğu 16.10.1963 tarihli yazı ile 1964’ten itibaren sisteme dahil olma
talebinde bulunmuş; Konsey bu talebi kabul ederek, 6.1.1964’te bu durumu
bütün üyelerine duyurmuştur.

Birlik sisteme kabul edilmesi üzerine ilgili sigorta şirketlerine durumu bil-
direrek, taahhütlerini yerine getirmesini istemiş, sonuçta diğer ülke bürolarıy-
la Tek Tip Anlaşmalar imzalanarak, Yeşil Kart Tarife ve Talimatının yayınlan-
ması ile 1 Nisan 1964’ten itibaren Yeşil Kart düzenlenmesine başlanmıştır.

Daha sonra Türkiye tarafından 26.6.1974 tarihinde imzalanan Motorlu
Taşıtların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Dair Avrupa Sözleşmesi
11.1.2000 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.

b) Büronun Çalışması:
Yürürlükteki Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri

Hakkında Yönetmeliğe göre Büroya bir sigorta şirketinin üye olabilmesi için
Türkiye’de Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yapmaya mezun olmak,
Büro emrine nakden belirli bir kefalet akçesi yatırmak, yabancı ülkelerde ge-
çerli olmak üzere verilecek sigorta sertifikalarına ait teminatların reasüran-
sını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Yeşil Kart Pool’üne girmek ve söz-
leşmeyi imzalamak lazımdır.

Büronun, genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulu olarak kendine
mahsus organları olup, başlıca amaçları ve görevleri:

- Üyeleri tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortalarına karşı sigorta-
lanmış motorlu kara taşıtlarının sahiplerinin veya sürücülerinin yabancı
ülkelerde seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yabancı bürolar veya
benzeri kuruluşlar ve yabancı sigorta şirketleri ile işbirliğinde bulunmak,

- Sigortalılara üyeleri aracılığı ile yabancı memleketlerde geçerli sigor-
ta sertifikası vermek,

- Sigortalı araçların verebilecekleri hasarların, hasarın vukubulduğu ül-
kelerde faaliyette bulunan bürolar, benzeri kuruluşlar veya yabancı
sigorta şirketleri tarafından doğrudan doğruya idare ve ödenmesine
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imkan sağlayan anlaşmalar yapmak,
- Yeşil Kart Reasürans Pool’ünü idare etmek ve Bakanlığın onayı ile

pool üyesi tüm sigorta şirketlerince uygulanmak üzere yeşil kart tari-
feleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

- Yurt dışında sigortalanmış bulunan ve yerel bürolarca geçerli olan si-
gorta sertifikalarını tanıyan Motorlu Kara Taşıt araçları sahipleri veya
sürücüleri tarafından Türkiye’de sebebiyet verilmiş hasarların, doğru-
dan doğruya idare ve ödenmesi hususunda işlemleri yapmak,

- Yabancı bürolar veya benzeri kuruluşlar ve yabancı sigorta şirketleri
ve bunların hesabına, hasarların ödenmesine yetki veren anlaşmalar
yapmaktır.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu çalışmalarım halen 11 üye şirket ile devam
ettirmektedir.

Büronun faaliyetleri ve mali sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Yabancı plakalı araçların Türkiye’de neden oldukları kazaların tedvir edi-

len işlem sayısı 902’dir. Buna mukabil, yurt içinde sigortalanan araçların,
aynı dönemdeki yurtdışındaki kaza sayısı 2575’den 2747’ye yükselmiştir.

Yabancı plakalı oto sahiplerinin kasko hasarlarına ilişkin ekspertiz talep-
leri 10’dur. Son yıl içinde Büroya 113 rücu tazminatı için başvuruda bulunul-
muştur.

c) Uygulama - Büronun Faaliyetleri:
Son beş yıl içindeki Büro faaliyetleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Büronun faaliyetleri ve mali sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

9

2

8

9

2

Kaynak: TSRÞB

T

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 2.136 4.524 8.451 13.519 23.954 

ArtÝß OranÝ (%) 114.03 111.80 86.80 59.97 77.19 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza i�indeki PayÝ (%) 0.79 1.06 1.41 1.56 2

HayatDÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar
Ü indeki PayÝ % 0.39 0.59 0.80 0.80 1

Kaynak: TSRÞB

�denen Hasar Ütibariyle

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar 3.648 7.517 10.140 14.919 13.796 

Kaza Teknik Kar (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90.206 -12.805 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 78.07 8.27 11.96 16.54 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116 

Hayat DÝßÝ Toplam i�indeki PayÝ (%) 5.30 3.57 4.89 4.94 7.26

Kaynak: TSRÞB

Teknik itibari ile

1

Nevi 1999 2000 2001 2002 2003 

Otomobil 6.966 12.627 10.492 10.484 9.887 

Otob�s 528 906 830 1.803 971 

Kamyon 5.676 10396 11.623 13.914 16.201 

R mork 5.293 12136 13.829 16.109 18.890 

Karvan 14 28 23 37 22 

Motosiklet 67 268 205 212 175 

18.544 36.361 37.002 42.559 46.116

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta t B rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Y

Yl Motorlu B�ro Ye il Kart Kasko Muhtelif Kaza
Üleri Üleri Üleri R�cu

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2
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Yabancı ülkelere döviz olarak tahakkuk ettirilen tedvir ücretleri TL. karşı-
lıkları aşağıdadır.

Yabancı araçların yurdumuzda sebebiyet verdikleri kazalarda meydana
gelen ölüm, yaralanma ve maddi zarar olarak tedvir ücretleri de dahil olmak
üzere ülkemize getirilen döviz karşılığı TL.nın son beş yıl içindeki gelişimi
aşağıda gösterilmiştir.

Yl Tutar

1999 563.708.361.285 

2000 721.560.139.548 

2001 1.293.319.950.750 

2002 1.798.812.622.007 

2003 3.413.643.640.600 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 26925 30569 57494 

�denen 13705 17250 30955 

�

Poli�e SayÝsÝ Ütibariyle

2003

P 6.876.679 

A 587.161 

A 43.35 

K 2.120.121 

K 27.69

H 4.055.572

H 14.48

2003

T 41.761

K -12.805

K -

190.136

H 23.54

Karvan 14 28 23 37 22 

Motosiklet 67 268 205 212 175 

18.544 36.361 37.002 42.559 46.116

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta t B rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Yl Tedavi �creti TL

1999 113.275.528.660

2000 172.680.650.798

2001 250.800.989.632

2002 339.500.055.635

2003 502.167.566.474 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Y

Yl Motorlu B�ro Yeßil Kart Kasko Muhtelif Kaza
Üleri Üleri Üleri R�cu

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2001 662 2365 35 121

2002 831 2575 19 114

2003 902 2747 10 113

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

1

9

2

8

1

5

-

6

4

18.544 36.361 37.002 42.559 46.116

Kaynak: T�rkiye Motorlu Ta t B rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Yl Tedavi �creti TL

1999 113.275.528.660

2000 172.680.650.798

2001 250.800.989.632

2002 339.500.055.635

2003 502.167.566.474 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

Y

Yl Motorlu B�ro Yeßil Kart Kasko Muhtelif Kaza
Üleri Üleri Üleri R�cu

1999 672 1175 15 110 

2000 680 1804 25 104 

2001 662 2365 35 121

2002 831 2575 19 114

2003 902 2747 10 113

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

1
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BEŞİNCİ BÖLÜM                                           

KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI

a. GİRİŞ
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, “Garanti Fonu” adı altında

13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 108 inci
maddelerinde düzenlenmiştir Kanunun yukarıda belirtilen maddelerine da-
yanılarak hazırlanan ve 26.6.1985 ve 18793 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan Garanti Fonu Yönetmeliğinde, Fona ilişkin hizmetlerin Ticaret Bakan-
lığı’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli tarafından yü-
rütüleceği ve Fonun yönetiminden Ticaret Bakanlığı’nca görevlendirilecek
Fon Müdürünün sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu yönetmeliği yürürlükten
kaldıran, Resmi Gazete’nin 10.8.1990 tarih ve 20601 sayılı nüshasında ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğinde
ise Fona ilişkin yetkilerin Ticaret Bakanlığı’ndan alınarak Hazine ve Dış Ti-
caret Müsteşarlığı’na verildiği görülmektedir. Söz konusu Yönetmelik’te, Fo-
nu; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yöneteceği ve temsil edeceği be-
lirtilmiştir.

10.8.1990 tarih ve 20601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeli-
ği yürürlükten kaldıran ve 27.4.1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ka-
rayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğinin (yayımı 3.5.1997 tarih ve
22978 sayılı R.G.) 4üncü maddesinde: “Fonu (Türkiye Sigorta ve Reasü-
rans Şirketleri Birliği yönetir Fonu Birlik Başkanı temsil eder ve Fonla ilgili iş
ve işlemlerden Birlik Başkanı sorumludur. Ancak Başkan Fonun işleyişine
ilişkin yetkilerini Birlik Genel Sekreterine devredebilir.” hükmü yer almıştır.
3.3.2001 tarih ve 4629 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kanun-
la “Garanti Fonu” ibaresi, “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı” olarak
değiştirilmiş; Hesap Yönetimi, Birlik Başkanı ve dört üyeden oluşan Hesap
Yönetim Komitesine verilmiştir.

b. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN KARAYOLU
TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına ilişkin olarak 2918 sayılı Ka-

nunun 8 ve 108’inci maddelerinde yeralan hükümler aşağıda belirtilmiştir.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesinin 2, 3 ve

4’üncü Fıkralarına göre:
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Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık ku-
rum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş ki-
şilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle vermiş oldukları hiz-
metlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.

Sağlık Bakanlığı, bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen
hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Mali-
ye Bakanlığının görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu
amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı,
bu Kanun ile Sağlık Bakanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kul-
lanılır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakan-
lığı Döner Sermaye İşletmesine 8 iş günü içinde yükümlü sigorta şirketince
ödenir. Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin ver-
diği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Ku-
rulunun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta şir-
ketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları
dahilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fo-
nuna başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alı-
narak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak yö-
netmelikle düzenlenir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolları Trafik Garan-
ti Sigortası Hesabı” Başlıklı 108’inci Maddesine göre ise;

Zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacak-
ları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar
uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla, Türkiye
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti
Sigortası Hesabı oluşturulur.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına aşağıdaki durumlarda baş-
vurulur:

1) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememesi durumunda kişiye
gelen bedensel zararlar için,

2) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilin-
de zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden
olduğu bedensel zararlar için,

3) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacının mali bünye za-
afiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi
ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve beden-
sel zararlar için,
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4) 8’inci maddenin (b) bendi ile 107’nci maddenin son fıkrasında öngö-
rülen durumlar için

Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde Kara-
yolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, işletene ve sigortacısına rücu edebilir;
diğer durumlarda da Karayolu Trafik Garanti Sigorta Hesabının sorumlula-
ra başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma hakları saklıdır.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının gelirleri, zorunlu mali so-
rumluluk sigortası için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında si-
gorta şirketlerinde ödenecek katılma payları ile sigorta yaptıranlardan safi
primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur.
Bakanlar Kurulu bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanu-
ni sınırlarına kadar yükseltmeye yetkilidir.

Sigorta aracıları, sigorta yaptıranlardan tahsil ettikleri katılma paylarını,
tahsilatı takip eden ayın 15’ine kadar ilgili sigorta şirketlerine intikal ettirirler.

Sigorta şirketleri; kendileri tarafından ödenmesi gereken bir takvim yılı-
na ilişkin katılma paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar; sigorta
yaptıranlardan tahsil edilen katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına yatırırlar.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının gelir ve giderleri ile işlemle-
ri, Hazine Müsteşarlığınca her yıl denetlenir.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının kuruluşuna, işleyişine, Ka-
rayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı varlıklarının nemalandırılmasına, Ka-
rayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabından yapılacak ödemelere ve diğer
hususlara ilişkin esaslar, yukarıda giriş kısmında değinilen yönetmelikle dü-
zenlenmiştir.

c. GARANTİ SİGORTASI HESABINDAN KARŞILANACAK ZARAR-
LAR VE GİDERLER
Hesaptan Trafik Kanununun sorumluluk ve sigortaya ilişkin hükümleri ve

teminat limitleri içinde kalan aşağıdaki zarar ve giderler karşılanır: Yönet-
meliğin bu husustaki 8’inci maddesine göre şu giderler ödenir.

a) Kazayı yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda kazanın
meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre be-
deni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan mo-
torlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar nedeniyle kazanın meydana gel-
diği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre ödenecek taz-
minat tutarları,
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c) Müsteşarlıkça asgari teminat tutarlarının artırılmasına rağmen zeyil-
name düzenlenmeyip eksik teminatlı kalan motorlu araçların kişilere verdi-
ği zararlarda kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan zorunlu mali
sorumluluk sigortası tarifesindeki teminatlar ile poliçede belirtilen teminatlar
arasındaki farka kadar ödenecek tazminat tutarları,

d) Kanunun 107 nci maddesi uyarınca işletenin sorumluluğunun olmadı-
ğı hallerde, çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği zarar-
lar için kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk si-
gortasına göre bedeni zararlar nedeniyle ödenecek tazminat tutarları,

e) Kanunun 108’inci maddesinin (c) bendine göre ödemekle yükümlü ol-
duğu tazminat tutarları ve maddi zararlar,

f) Tazminat ve maddi zarar ödemelerinin gerçekleşmesiyle ilgili giderler,
g) Hesap Yönetimine karşı açılan veya Hesap Yönetiminin açtığı dava-

lara ilişkin giderler, h) Hesapla ilgili olarak çalışan personele ilişkin giderler
ile Hesabın işlemlerinin yürütülebilmesini sağlayacak diğer giderler.

Hesaptan bu giderler dışında harcama yapılamaz.
Bu maddenin (e) bendine göre yapılacak ödemelerde; Mahkeme kararı

ile kesinleşmiş tazminat dosyalarına ilişkin tutarlar hak sahiplerine hemen
ödenir. Diğer dosyalar Hesap Yönetimince incelendikten veya incelettirildik-
ten sonra ya tazminatın ödenmesine ya da reddine karar verilir.

Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat mik-
tarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar,
hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir. Üniversitelere bağlı hastaha-
neler ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan
ve yönetmeliğin 8’inci maddesine göre yapılacak tedavi giderlerine ilişkin
ödemeler, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yeralması kaydıy-
la doğrudan bu kurum ve kuruluşlara banka aracılığıyla ödenir.

d. RİZİKONUN OLUŞTUĞUNDA UYGULANACAK ESASLAR BAŞ-
VURU SÜRESİ
Bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen hallerde doğan tazminat ve

zararların Hesaptan karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zararı ve tazmi-
nat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalükarda kaza
gününden başlayarak 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mek-
tupla hesaba başvurmaları gerekir.

Bu süreler içinde yapılmayan talepler dikkate alınmaz.
e. BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Hesaba konu zararların tazmini için Kanunun 83’üncü maddesi uyarınca

62



düzenlenecek trafik kaza tespit tutanağının bulunması şarttır. Bu tutanakta
kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunup bulun-
madığına, poliçenin varlığı halinde düzenleyen şirketin adı ve poliçe numa-
rasına yer verilmelidir. Hesap Yönetimine yapılan başvurularda kazaya ne-
den olan araç belirlenmiş, ancak zorunlu sigortasının varlığı tespit edileme-
mişse Hesap, ilgili zorunlu mali sigorta sigortası poliçesinin olup olmadığım,
sigorta şirketleri, Tramer veya Motorlu Taşıt Bürosu nezdinde araştırır.

Hak sahipleri başvurularına aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadır-
lar:

Ölüm Halinde Gereken Belgeler:
• Hak sahibinin dilekçesi,
• Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Ölüm raporu,
• Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir bel-

ge,
• Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise,

bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
• Trafik kazası ile illiyeti gösteren istenecek diğer belgeler.
Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:
• Hak sahibinin dilekçesi,
• Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarifeler dikkate alınarak düzenlenen

hastane giderlerini gösteren faturalar,
• İlkyardım, muayene ve kontrol veya tedavi giderleri ile tedavinin ge-

rektirdiği diğer giderlerin trafik kazası ile illiyetini gösteren her türlü
bilgi ve belgeler,

ibrazla yükümlüdür.
Hesap yönetmeliğinde 7.8.2004 tarihinde yapılan değişiklikle, Sağlık Ba-

kanlığına bağlı ve özel, ruhsatlı ambulans ekiplerince tutulan ambulans ra-
poru ile trafik kazası geçirmiş kişiler hakkında üniversitelere bağlı hastaha-
neler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenle-
nen tutanak ve belgeler kaza tespit tutanağını tamamlayıcı belge olarak de-
ğerlendirilir.

Sigorta şirketinin iflasına karar verilmiş olması halinde, iflas masasına
alacak kaydı yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmışsa bununla ilgili belgenin ib-
razı istenir.
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f. HESAPTAN KARŞILANMAYACAK ZARARLAR
Aşağıdaki zararlar Hesaptan karşılanmaz:
• Manevi tazminat talepleriyle, Yönetmeliğin 8’inci maddesi (e) bendi

hükmü hariç, kişiye gelen bedensel zararlar dışındaki her türlü mad-
di zararlara ilişkin talepler,

• Kazaya neden olan aracın, işleten veya sürücüsü tarafından ileri sü-
rülecek zararlar,

• Kanunun 105’inci maddesine göre motorlu araç yarışlarıyla ilgili ola-
rak yarış için bulunması gereken sigorta yapılmamış ve kaza yarış sı-
rasında vukubulmuşsa kazaya neden olan motorlu aracın kişilere
verdiği zararlar için ödenecek tazminat tutarları,

• Kanunun 104’üncü maddesine göre esasları Bakanlıkça belirlenen
zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü motorlu araçlar-
la ilgili mesleki faaliyette bulunan kişilere bırakılan motorlu aracın ki-
şilere verdiği zararlar için ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,

• Motorlu aracı çalan ve gaspedenlerle, bunlara yardım ve yataklık
edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek
kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,

• İşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebile-
ceği zararlar,

• İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
• Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
• Hastalık ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu ta-

lepleri.
g. TAZMİNAT ÖDEMESİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
Hesap tarafından yapılan ödemelerde, tazminatın biçim ve kapsamı ko-

nusunda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Borçlar Kanununun özellikle
41 ve devamı maddeleri, bilhassa destekten mahrumiyete ilişkin 45’inci
maddesi hükmü dikkate alınır.

Hesap yönetimi zorunlu mali sorumluluk sigorta tazminatı içinde yaptığı
ödemeler ile borçtan ve yükümlülükten kurtulur. Zorunlu mali sorumluluk si-
gorta teminat tutarlarını aşan zararlar ise zarara sebebiyet veren veya hu-
kuken sorumlularca karşılanır.

Aynı kazada zarar görenlerin tazminat giderleri, yürürlükteki kaza başına
zorunlu mali sorumluluk sigorta teminat tutarlarından fazla ise zarar gören-
lerden her birinin Hesap Yönetimine karşı yöneltebileceği talepler sigorta tu-
tarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.
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Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin birine veya birkaçı-
na kendilerine düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyi niyetli He-
sap Yönetimi, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer zarar görenlere karşı da
borcundan kurtulmuş sayılır.

Hesaptan takipte bulunan hak sahipleri zarar sorumlulusuna karşı açtık-
ları davaları Hesaba bildirmek zorundadırlar. Hesap açılan davaların mahi-
yetine göre yapacağı ödemeleri durdurabilir ve açıdan davalara müdahil
olarak katılabilir. Dava açan hak sahipleri Hesap’tan da ayrıca tazminat al-
mış ise davalarını kazanmaları halinde haksız zenginleşmeye yol açan tu-
tarı beşgün içinde Hesab’a iade etmek zorundadır.

h. UYGULAMA
Trafik Garanti Sigortası Hesabından yapılan ödemeler iki ana hususda

toplanmaktadır.
Bunlardan biri Trafik Kanununun 108’inci maddesinin (c) fıkrasında yer

alan zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye za-
fiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi,
ya da iflası nedeniyle o sigorta şirketinden trafik sigortasına müsteniden ala-
caklı olanların bedeni ve maddi zararları, diğeri de kanunun 108’inci mad-
denin yukarıda temas edilen kazayı yapan aracın saptanamaması, gereken
zorunlu trafik sigortasının olmaması veya çalınmış ve gaspedilmiş araçlar-
da, işletenin sorumluluğu olmadığı hallerde, doğan bedeni zararlardır. Tra-
fik Kanununun 8’inci maddesine göre sigorta şirketlerinin ödedikleri tazmi-
natın zorunlu trafik sigortası tazminatı üzerindeki kısmı için şimdiye kadar
Hesab’a başvuru olmamıştır. Sigorta şirketlerine yapılan ödemeler, iflas
eden veya ruhsatları daimi iptal edilen şirketlerden rücu yolu ile olan alacak-
larının, Hesap tarafından ödenmesi şeklinde olanlardır.

Bu ödemeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Trafik Kanununun 108/c maddesine göre ödemeler:
Sektörde mali durumlarının bozulması nedeni ile Akdeniz, Universal,

Emek ve Kapital Sigorta Şirketleri iflas etmiş; EGS ve G.I.C.Dünya (Bayındır)
sigorta şirketlerinin sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiştir.

Aşağıdaki Tablolarda Garanti Sigortası Hesabından Zorunlu Trafik Si-
gortası nedeni ile yapılan ödemeler 22.11.2004 tarihi itibariyle poliçe sayısı
ve değer olarak gösterilmiştir.
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Tablodan da anlaşılacağı üzere başvuruların %83’ü sonuçlandırılmamıştır.

Taleplerin büyük bir kısmı değer olarak da karşılanmış, ancak %16’sı
kalmıştır.

2918 sayılı Kanunun 108’inci maddesindeki diğer haller için 2004 yılının
11’inci ayına ayına kadar Hesab’a 4.558.-TL talep olmuş; bunun şimdiye ka-
dar 3.412.-TL’lık kısmı ödenmiştir.

ALTINCI BÖLÜM                                           

Teminatlar (Milyon TL) 

A-Tedavi Gideri B-Sakatlanma ve �l�m

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

P i

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

1

3

098

772 

A 08 

K 121 

K .72

572 

H .94 

3

954

19

060 

K .02

286 

H
.17

3

796

805

-

116 

H

2002 1.798.812.622.007 

2003 3.413.643.640.600 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 26925 30569 57494 

�denen 13705 17250 30955 

�denecek Olan 7205 1108 8313 

Biten 20910 18358 3926 

Red Edilen 419 1338 1757 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 5405 1144 6549
Kalan 

Kaynak: Trafik Garanti SigortasÝ HesabÝ

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 28.181 20.937 49.118 

�denen 12.568 9.131 21.699 

�denecek Olan 5.870 773 6.643 

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 231 7.716 7.950

Tazminat DeÛer Olarak (Milyar TL)

Poli�e SayÝsÝ Ütibariyle

Teminatlar (Milyon TL) 

A-Tedavi Gideri B-Sakatlanma ve �l�m

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 31.057 46.371 34.588 38.744 32.036 

A

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

1

3

098 

A 772 

A .08 

K 121 

K .72 

H 572 

H .94

3

954 

A .19 

K 060 

K .02

286 

H
.17

3

796 

K 805 

K -

116 

H .26

2003 3.413.643.640.600 

Kaynak: T�rkiye Motorlu TaßÝt B�rosu 2003 yÝlÝ faaliyet raporu

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 26925 30569 57494 

�denen 13705 17250 30955 

�denecek Olan 7205 1108 8313 

Biten 20910 18358 3926 

Red Edilen 419 1338 1757 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 5405 1144 6549
Kalan 

Kaynak: Trafik Garanti SigortasÝ HesabÝ

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 28.181 20.937 49.118 

�denen 12.568 9.131 21.699 

�denecek Olan 5.870 773 6.643 

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 231 7.716 7.950

Tazminat DeÛer Olarak (Milyar TL)

Poli�e SayÝsÝ Ütibariyle
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TRAFİK SİGORTALARI BİLGİ MERKEZİ

a. GİRİŞ
Günden güne artan motorlu taşıt araçlarının getirdiği tehlikeler özellikle

trafik kazalarından doğan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı zararlar,
tüm ülkeleri bu tehlikelerden doğan sorumlulukların karşılanması gereğine
itmiş; bu sorumluluğun esasını teşkil eden haksız fiil, kusur ve tazminat; si-
gorta teminatının tesisi zaruretini doğurmuştur. Bu nedenle, hemen hemen
tüm ülkelerde bu zaruretin temeli olarak trafik sigortalarının zorunlu uygu-
lanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde trafik sigortalarının yapılmama oranları çok düşüktür.
AB ülkelerinde bu oran % 1-2’ler civarındadır.

Bunun önlenmesini teminen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
91’inci maddesinde belirtildiği gibi zorunlu mali sorumluluk sigortası (Trafik
Sigortası) bulunmayan araçlar için trafikten men cezası ve ayrıca para ce-
zası öngörülmüştür. Ancak, bu müeyyide uygulaması denetimlerle mümkün
olacaktır. Oysa önemli olan, cezai müeyyidelerle sağlanacak caydırıcılık ya-
nında, sigortasızlığın kayıtlar üzerinde yapılacak bir araştırma ve saptama
ile tespitidir.

Diğer yandan belirtilen araç sayısına göre geniş bir uygulama alanı bu-
lan bu sigortaların gereği gibi takip edilememesi sonucu, sigortasız araçla-
rın verdiği zararlardan dolayı, zarara uğrayan kimseler, zarar failleri karşı-
sında hukuki prosedürün ağır işlemesi, takibat için gerekli masraflar ve fail-
lerinin kimlik ve adreslerini saptamadaki zorluklar gibi nedenlerle aciz kal-
mıştır ve kalmaktadır.

2918 sayılı Kanunla kurulmuş olan sigortasız veya hüviyeti saptanama-
yan motorlu araçların sebep olduğu bedeni zararları da karşılayan Karayo-
lu Trafik Garanti Sigortası Hesabının toplumca yeterince bilinememesi, za-
rarların karşılanmasında vatandaş girişimsizliğinin bir başka nedeni olmuş-
tur.

Diğer yandan, trafik sigorta primlerinin araç değerine ve aracın kullanıl-
masından doğan risklere göre düşük sayılabilecek derecede olmasına rağ-
men, sahte trafik sigortası poliçesi düzenlenmesi ve kaza vukuunda, mağ-
durların, bu nedenle, karşılarında teminat verecek sigorta şirketi bulamama-
ları ve girişimlerinin sonuçsuz kalması da, sigortaya olan güveni etkilemiş-
tir.

Bu konuda, zaman zaman görülen haksız rekabete dayalı uygulamalar,
sigorta hizmetinin verilmesindeki aksaklıklar, olumsuz etkiler doğurmuştur.
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Bütün bunların önlenmesi, Karayolunda seyreden araçların trafik sigor-
talarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, sigortasız araç sayısının müm-
kün olduğunca azaltılması, dolayısıyla bu araçlardan doğan tehlike ve za-
rarlar karşısında toplumun korunabilmesi ve sigorta uygulamasının kontro-
lü için sigortaya ilişkin bilgilerin sağlanacağı bilgi merkezlerinin kurulması
öngörülmüştür.

Nitekim, Karayolları Trafik Kanununun 132 nci maddesi ile araçların, sü-
rücülerinin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukuki ve teknik
değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistiki bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi İşlem Merkezi tarafından tu-
tulmakta ve yürütülmektedir.

Diğer bir bilgi merkezi, Karayolları Trafik Kanununda 1996 yılında yapı-
lan değişiklik sırasında kabul edilen ve trafikdeki araçlara ait sigorta bilgile-
rini tutmak üzere kurulan Sigortalılar Bilgi Merkezi Türkiye Sigorta ve Re-
asürans Şirketleri Birliği nezdindedir.

Üçüncü Bilgi Merkezi ise Trafik Sigortası Bilgi Merkezidir.
b. TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİ
Kısa adı ile TRAMER olarak ifade edilen Trafik Sigortası Bilgi Merkezi,

trafik sigortalarında denetim etkinliğinin sağlanması, trafik sigortasının ya-
pılmamasından doğan kaçakların giderilmesi, bu sigortada rastlanılan sah-
tekarlıkların önlenmesi, sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin
önlenmesi amaçları ile kurulmuştur.

16.12.2003 tarihli, 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Si-
gortası Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin ikinci maddesinde, Yönetmeliğin daya-
nağı olarak Sigorta Murakabe Kanununun 36 ncı maddesi gösterilmiştir. 36
ncı madde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin kuruluş ve ça-
lışmasını düzenleyen maddedir.

Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyet
ruhsatı bulunan tüm sigorta şirketleri TRAMER’in doğal üyesidir.

1.4.2004 tarihinden itibaren fiilen çalışmaya başlamış olan Merkezin ilk
aşamada temel görev ve işlevleri aşağıda belirtilmiştir.

Bunlar,
- Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe kayıtlarının tutulduğu

ilişkisel bir veritabanı oluşturmak ve verilerin en çok bir günlük gecik-
me ile sürekli güncellenmesini sağlamak.

- Trafik sigortasını yaptırmamış motorlu araçların tespiti amacıyla ilgili
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kurumlarla işbirliği yapmak, mümkün olduğu takdirde motorlu araçla-
ra ait trafik kayıtlarını elektronik ortamda tutarak, bu kayıtları sigorta
kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluştur-
mak.

- Hasarsızlık indirimine ve zamlı prim uygulamasına esas teşkil etmek
üzere hasar durum belgesi düzenlemek ve bu belgeyi üye sigorta şir-
ketlerinin, acentenin veya sigorta ettirenin talebi üzerine vermek.

- Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin hasar verilerini al-
mak ve bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilgilendirmek.

- Sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını ve hasar verilerini hazırlana-
cak formatta bilgi raporlarına dönüştürmek ve ilgililerin bilgisine sun-
mak.

- Yetkili kullanıcıların işlerini yapmak için ihtiyaç duyduğu bilgi taleple-
rini mümkün olduğu ölçüde karşılamak.

- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen trafik sigortası tarifesi ile ilgili
olarak çalışmalarda da bulunacak olan Merkezin sonraki aşamada iş-
levleri,

- Emniyet Genel Müdürlüğünden motorlu araçlara ait trafik tescil kayıt-
larını elektronik ortamda günlük olarak almak ve bu kayıtları sigorta
kayıtları ile ilişkilendirmek;

- Sigorta şirketlerinin karşılıklı rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma
işlemlerini kolaylaştırmakdır.

Merkezin, kuruluş amacına ulaşabilmesi ve işlevlerini yapabilmesi için
üye sigorta şirketlerinin, 1.4.2004 tarihinden itibaren istenen bilgileri doğru
ve eksiksiz olarak belirlenen formatta ve süreler içinde TRAMER’e bildirme-
si yükümlülüğü getirilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı yükümlülüğünü yerine getirmeyen sigorta şirketleri
hakkında Müsteşarlıkça öngörülecek tedbirleri alacaktır. Bu çerçevede be-
lirtilen durumun, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma
Esasları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g)
bendlerine göre, şirket mali bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini
tehlikeye düşürecek şekilde zayıflamasına yol açan hallerden sayılacağı, si-
gorta şirketlerine duyurulmuştur.

TRAMER’in sağlıklı bir şekilde işlemesini teminen, Müsteşarlık, yüküm-
lülüğünü yerine getirmeyen sigorta şirketlerinden Kanunun 20 nci madde-
sinde sayılı mali ve teknik önlemlerin alınmasını isteyebilecek, şirketlerin
yönetimini veya denetimini değiştirebilecek, sigorta sözleşme yapma yetki-
sini kaldırabilecek, sigorta portföyünün teminat ve karşılıkları ile birlikte baş-
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ta şirket ve şirketlere devrine karar vermeye kadar, alınabilecek önlemler di-
zisini uygulayabilecektir.

Hazine Müsteşarlığının bu konudaki kararlı tutumu TRAMER’i amacına
ulaştıracaktır. Bu suretle, sigorta şirketleri motorlu araç işletenlerin trafik ka-
zaları mağdurları yanında, İçişleri Bakanlığı gibi, trafik düzenini sağlamak
ve korumak ile sorumlu kamu kuruluşları açısından, trafik sigortası uygula-
masında birlik ve bütünlük sağlanacak; ayrıca sigorta sahtekarlıkları önle-
necek, sigortası yaptırılmamış araçların tespiti sağlanacak ve sağlıklı fiyat-
landırma yapılmış olacak sigorta primleri de artacaktır. Nitekim, kısa süreli
uygulamada bu konularda çok olumlu gelişmeler başlamıştır.
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YEDİNCİ BÖLÜM                                           

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

A. GİRİŞ
Karayolu nakliyatı ve bu yolla yapılan ticaret hacmindeki gelişmeler de-

vamlı olarak kamu otoritelerini meşgul etmiş ve bu nakliyatdan doğan risk-
lere karşı önlemler alınması ve bu önlemlerin gittikçe, riskleri azaltıcı, zarar-
ları giderici olmasına çalışılmıştır. Bu nedenle her geçen gün karayollarında
yol yapımından, trafik işaretlerine kadar düzenlemelerin en iyi olmasına;
eğitim ve kurslarla da karayollarında emniyetli sürüş, acil hallerde yardım ve
yardımlaşma konularında eğitici bilgiler verilerek bu kanunla, zararların en
aza indirilmesine çalışılmıştır.

Bu önlem ve çalışmaların bir türü de doğan zararların önceden teminat
altına alınmasıdır. Bu konuda dünyada müştereken uygulanan sigorta, Ka-
rayolu Trafik Sigortasıdır. Tüm ülkelerde, zorunlu sigorta olan bu uygulama-
da, mümkün olduğu kadar sigortasız araç kalmamasına dikkat edilmekte ve
devamlı denetimlerle bu sağlanmaktadır. Ülkemizde senelerden beri trafik
sigortasının %30-35’ler arasında yapılmadığı bilinen bir husustur.

Kamu otoriteleri, trafik kazalarında teminatsız ve sigortasız kalan bu açı-
ğı diğer sigortalarla kapamaya çalışmaktadır.

Örneğin Bakanlar Kurulunun 25.10.1989 tarihli 89/14684 sayılı kararı ile
ihdas edilen Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası bunlardan biri ol-
muştur.

Bu sigorta ile taşımacı yetki belgesi sahibi otobüs işletenler, şehirlerara-
sı ve uluslararası yolcu taşımacılığında görevlendirecekleri sürücüler ile
bunların yardımcıları ve taşıyacakları yolcular için otobüs zorunlu koltuk fer-
di kazası sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu sigorta olmadan otobüs iş-
letmecisi yolcu taşımacılığı yapamayacaktır.

Kanun yapıcı yukarıda değinilen bu iki sigortayı kara taşımacılığında ye-
terli görmemiş; 10.7.2003 tarihinde kabul ettiği 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu ile kamuya açık karayolunda motorlu araçlarla yapılan yolcu ve eş-
ya taşımalarını, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat
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ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda
yararlanılan her türlü taşıt araçlarını kapsayacak şekilde bu tür kişi ve araç-
larla, verilecek hizmetleri düzen altına almıştır.

Konunun sigortacılık açısından en önemli özelliği karayolu ile yolcu taşı-
macılığında sigorta zorunluluğunun getirilmesidir.

Kanun yapıcının bu zorunluluğu getirmesinde başlıca amil Karayolu ta-
şımacılığındaki artış ve oluşan kazalar olmuştur.

Kanunun gerekçesinde, Avrupa ile Ortadoğu arasındaki ticari akım, ül-
kemizin coğrafi özellikleri ve konumu nedeniyle karayollarımız üzerinde
önemli trafik yoğunluğunun meydana geldiğine değinilerek; bu nedenle ge-
rek yurt içi gerekse uluslar arası taşıma filosunun giderek geliştiği ve büyü-
düğü belirtilmiştir. Gerekçeye göre Haziran 1999 tarihi itibariyle 505.128
adet kamyon 125.724 adet otobüs; 135.920 adet minibüs 228.060 adet
kamyonet, 122.861 adet motosiklet, 122.861 adet otomobil, 7530 adet mo-
tosiklet, 3458 adet jeep ticari amaçla karayolu ve eşya taşımacılığında kul-
lanılmaktadır.

Ayrıca bu taşıtlardan 8.822 adet otobüs şehirlerarası yolcu taşımacılığı,
1323 adet otobüs uluslararası yolcu taşımacılığı, 29.963 adet kamyon ve
tanker uluslararası eşya taşımacılığı yapmaktadır.

Mevcut taşıt sayısına paralel olarak, ülkemizde yolcu taşımacılığının
%94’ü, eşya taşımacılığının da %96’sı karayolu ile yapılmaktadır.

Diğer tarafdan uluslararası alanda yapılan taşımacılıkta; ihracatımızın
ton bazında %26’sı ABD Doları bazında %53’ü, ithalatımızın ise ton bazın-
da %7’si, ABD Doları bazında %35, karayolu yolu iledir.

Yolcu taşımacılığında ise 1998 yılı sonucu itibariyle 42292 adet sefer dü-
zenlenmiş ve 1.182.372 adet yolcu taşınmıştır. Buna karşılık 1998 yılı sonu
iki branşta, ülkemizde, 446.025 adet trafik kazası meydana gelmiş ve bu ka-
zalarda 4852 kişi; ölmüş ve 115.483 kişi yaralanmıştır.

Yukarıda belirtilen durumu dikkate alan Kanun yapıcı, daha önce Ulaş-
tırma Bakanlığının yönetmelikleri düzenlenen Karayoluyla Şehirlerararası
yolcu taşımacılığı ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığının esaslarını Kanun
yoluyla düzenlenmeyi öngörmüştür.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun özellikle Sigortacılık bölümleri üzerinde
durulmuş ve bu konulardaki görüşlerimiz belirtilmeye çalışılmıştır.

B. 4925 SAYILI ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIĞI KANUNUNDA
SİGORTA
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a) Kanunun Kapsamı:
Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eş-

ya taşımalarını kapsam içine almakla beraber, özel otomobiller ve bunların
römorklarıyla yapılan taşımaları genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel
idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait oto-
mobillerle yapılan taşımaları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve
bunların römorklarıyla yapılan taşımaları, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen
römorklarla yapılan taşımaları kapsam dışında bırakmıştır.

Kanunun bu konudaki hükmünde, Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşı-
maları Hakkında Yönetmelikde yeralan ve zaman zaman tartışma konusu
olan Taşıma mesafesi 100 km kadar şehirlerarası yolcu taşımaları ve özel-
likle aynı il sınırları içindeki yolcu taşımalarının tabi olacağı düzenlemeye de
yer verilmiştir. Buna göre 100 km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşıma-
larının düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak sure-
tiyle Valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehiriçi taşımaları belediyelere,
bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına göre bırakılabilecektir.

b) Taşımacının Sorumluluğu:
Kanuna göre yolcu ve eşya taşımaları taşımacı ile yolcu ve gönderen

arasındaki sözleşmelere uygun yapılır. Taşımacı, Ulaştırma Bakanlığından
alınan taşımacı yetkisi belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına ta-
şımayı bir ücret karşılığında üstelenen gerçek veya tüzel kişidir.

Yolcu ise, kanunda taşıtı kullanan sürücü ve hizmetliler dışında taşıtta
bulunan kişi olarak tanımlanmıştır. Yolcu taşıması biletsiz olamayacağın-
dan, kanunda yolcu bileti tanımına da yer verilmiş, bunun yolcunun taşın-
ması yükümlülüğünü içeren, yönetmelikle öngörünen şekil ve şartları ihtiva
eden, yolcuya verilmesi zorunlu belge olduğu belirtilmiştir.

Taşımacı, yukarıda tanımlar çerçevesinde belirlenen yolcunun güvenlik
içinde taşınmasından sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle taşımacı, yolcu-
ların sağlıklı rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri
almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlü tutul-
muştur.

Bu yükümlülük gereği, taşımacı mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı,
nitelikli sefer ve hizmetli personeli, sefere göndermek, şoförlerin sürücü bel-
gelerin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtla-
rın trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak ye-
teri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları ve bu kanunla öngörülen sorum-
luluk sigortası olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususlarında gereken
dikkat ve özeni göstermek zorundadır.
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Kanunun 17’nci maddesinde Taşımacının sorumluluğunun hudutları be-
lirlenmiştir. Madde hükmüne göre şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşı-
macıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış
noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle
yolcunun ölümü, yaralanması, ya da eşyasının zarara uğramasından so-
rumludur.

Duraklama, trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve eş-
ya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile taşıtın kısa bir süre için
durdurulmasıdır.

Kaza ise şahıs sigortalarında, sigortalının iradesi dışında, ani, harici bir
hadisenin etkisi ile zarar görmesidir. Bu zarar sorumluluk sigortalarında so-
rumluluğu teminat altına alınan kişinin eylem veya hizmetinden doğabilir.
Kara Taşıma Kanununun 17’nci maddesinde sorumluluğun bedeni olabile-
ceği ve eşyayı kapsayabileceği belirtilmiştir.

c) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası:
Kanun, eşya gibi maddi şeylerde olabilecek zararları da taşıyıcının so-

rumluluğu içine almıştır. Ancak bu sorumluluk ile ilgili zorunlu sigortayı geti-
rirken farklı davranmıştır. Kanunun 18 inci maddesine göre “Taşımacılar yol-
cuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanunun 17 nci maddesinden do-
ğan sorumluluklarım sigorta ettirmek zorundadırlar”.

17 ve 18’inci maddeler arasında sorumluluğun sigorta edilmesinde fark
oluşmuştur. 17’nci maddede, taşımacı yolcunun eşyasına gelen zarardan
da sorumlu olduğu halde, zorunlu sigortanın kapsamı dar tutulmuş ve yol-
cunun yalnız bedeni zararının teminat altına alacağı hükme bağlanmıştır.
Oysa, bu sigortanın benzeri olan ve trafik kazalarında tüm üçüncü şahısla-
rın sorumluluğunu sağlayan Trafik Sigortasında, yolcunun bagaj ve benze-
ri eşyası sigorta kapsamı içindedir. Karayolu Taşıma Kanununun 18 inci
maddesinde, bu hususun dikkate alınmaması bir noksanlıktır. Trafik sigor-
tasına göre 17’nci maddeye paralel bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

d) Sorumluluktan Kurtulma:
Taşımacı, yolcuya gelecek bedeni zararlardan esas itibariyle sorumlu-

dur. Taşımacının bu sorumluluktan kurtulabilmesi için:
Kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kimselerin kusurları ol-
madığını ve araçta bir bozukluk var ise bu bozukluğun kazayı etkile-
mediğini,
Veya kazanın mücbir bir sebepten doğduğunu,
Veya zarar görenin veya diğer hak sahiplerinin ağır kusurundan,
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Veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini
ispat etmesi gereklidir.
Taşımacı bu hallerin dışında sorumluluktan kurtulamayacaktır. Ancak

zararın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, taşımacı bu kusurun var-
lığını ispat etmek suretiyle, durum ve trafik kazasının oluşum şartlarına gö-
re tazminattan indirim yapılabilecektir.

e) Sigortaya Başvuru ve Zararların Ödenmesi:
Karayolu Taşımacılık sigortasında, öncelikle sigortacıya başvuru düşü-

nülmemiştir. Kanunun 21’inci maddesine göre hak sahipleri sorumluluk si-
gortasında öngörülen sınırlar içinde isterse sigortacıya karşı talepte buluna-
bileceklerdir. 2918 sayılı Trafik Kanununa göre de trafik sigortasında, zarar
görenler isterlerse işletene, isterlerse sigortacıya başvurabileceklerdir. Son
seneler içinde zarar görenin, sigortacı yerine, haksız fiil faili olan işletene
başvurması ciddi yakınmalara neden olmuştur. Sigortacının mali durumu-
nun yeterli olmaması, tasfiye veya iflasının sözkonusu edilebileceği durum-
larda, özellikle, sigortacının itibarının sarsılmış olması hallerinde; zarar gö-
ren, ve rücu yolu ile alacağını tahsil etmek isteyen sigorta şirketi, sorumlu
sigorta şirketi yerine, sigortalı işleteni tercih etmişdir. Bu durum karşısında
hakkında icrai takibat başlatılan sigortalı, takibatın, sigortasını yapan sigor-
ta şirketine yapılmasını talep etmiş ise de, bu talebi dikkate alınmamış; ya-
pılan icrai takibat sonucu sigortalı olmasına rağmen zararı cebinden öde-
mek zorunda kalmıştır. Bu durum, sigorta sektörünün itibarını kırmış ve si-
gortacılık etiği ile de bağdaşmamıştır. Bu nedenle, gerek trafik sigortasında,
gerek bu sigortada öncelikle sigortacıya başvurulmalıdır. Bu durum tüm zo-
runlu sorumluluk sigortaları için öngörülebilir ve kanımızca olması gereken
de budur. Aksi takdirde sigortalı olmanın anlamı yoktur.

Başvuru, sigorta tazminatına yol açan olayın, sigorta ettiren veya hak
sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz işgünü, olay yurt dışında
meydana gelmişse, altmış işgünü içinde sigorta şirketine yapılmalıdır.

Bu başvuruya, kazaya, zarar ve olayla ilgili olarak açılacak davalara iliş-
kin bilgi ve belgeler eklenir. Sigorta şirketleri, kaza ve zarara ilişkin belgele-
rin eksiksiz olarak ulaştığı tarihten itibaren sekiz işgünü içinde sigorta sınır-
ları içinde kalan miktarı hak sahibine ödemekle yükümlüdür.

f) Zarar Görenlerin Çokluğu Halinde Tazminatın Ödenmesi:
Karayolu Taşıma Kanununa göre Taşımacının hukuki sorumluluğunu ge-

rektiren durumlarda, zarar görenlerin birden ziyade olması halinde bunların
tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen teminattan fazla ise
bunlara ödenecek tazminat, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına

75



olan oranına göre olur, dolayısıyla tazminatlar bu oran dahilinde indirime ta-
bi tutulur.

Bu sigortada da, Trafik Sigortasında olduğu gibi, sigortacı birden ziyade
hak sahibinin olduğunu bilmez ve hak sahiplerinden birine veya bir kaçına
kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunursa, yaptığı ödeme çer-
çevesinde diğer hak sahiplerine karşı borcundan kurtulmuş olur. Bunun için
sigortacının iyiniyetli olarak diğer zarar görenleri bilmemesi gerekir.

g) Tazminatı Ödemede Öncelikli Sigorta:
Uygulamada Trafik kazalarından doğan sorumlulukta veya trafik kazası

nedeniyle tazminat ödemesini gerektiren durumlarda, devreye girecek si-
gorta sayısı oldukça artmıştır. Bu sigortalar genellikle de zorunlu sigortalar-
dır. Otobüs kazalarında, zorunlu otobüs Ferdi Kaza Sigortası, Trafik Kanu-
nuna göre Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Taşıma Kanununun
getirdiği Karayolu Taşımacılıkla Mali Sorumluluk Sigortası gibi zorunlu si-
gortalar yanında, Karayolu İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası uygulamada
olacaktır. Taşımacının hukuki sorumluluğunu doğuran bir olay vukuunda
hangi sigorta, hangi limitle devreye girecektir.

Öncelikle şu hususu belirtelim ki, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigor-
tası bir sorumluluk sigortası değil, kaza vukuunda hemen uygulanacak be-
deni tazminat sigortasıdır. Bu nedenle, bu sigortayı yukarıda saydığımız si-
gortalardan ayrı tutmak ve sorumluluk olmasa dahi bu sigortanın, kaza vu-
kuunda devrede olduğunun kabul etmek gerekir.

Sorumluluğun bulunduğu hallerde Karayolu Taşıma Kanunu, 19 uncu
maddesinde öncelikle uygulanacak sigortanın taşımacılık sorumluluk sigor-
tası olduğunu belirtmiştir. Madde hükmüne göre, meydana gelen zarar ön-
ce bu sigortadan karşılanacaktır. “Bu sorumluluk sigortası ile karşılanama-
yan zararlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zo-
runlu mali sorumluluk sigortasına müracaat edilirse, madde hükmünde
açıklığa kavuşturulması gereken, husus maddedeki “Bu sorumluluk sigorta-
sı ile karşılanamayan zararlar için” ibaresidir. Bu ibare sigorta olup da sigor-
ta teminatının yetersiz kalması halinde mi, trafik sigortasına başvurulacak-
tır? Yoksa, bu sigorta yoksa mı trafik sigortasına başvurulacaktır. Kanunda
bu husus açık değildir.

Bir başka husus, eğer Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sigortası yok
ise, trafik sigortası hemen mi devreye girecektir? Bir başka ifade ile taşıma-
cılık mali sigortasının yerine mi trafik sigortası geçecektir? Yoksa onun te-
minat limitinin üzerinde kalan kısmı mı karşılayacaktır. Böyle olduğu takdir-
de, Trafik Sigortası Taşımacılık Mali Sigortası limitinin üstünü karşıladığın-
da bazı bedeni zararlar teminatsız mı kalacaktır. Bütün bu hususların hazır-
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lanacak Genel Şartlarda düzenlenmesi gerekmektedir.
h) Rücu:
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında ödemede

bulunan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşme ile ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını temin edeceği
miktarda taşımacıya rücu edebilmelidir. Sorumluluk sigortalarında da genel
kaide budur. Bu nedenle, kanunun 20nci maddesinde, sigorta sözleşmesin-
den veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve taz-
minat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu
doğuran hallerin hak sahiplerine karşı ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir.

Bu haller, Trafik sigortasına ilişkin Genel Şartlarda sıralanan benzer hal-
ler olabileceği gibi, Taşımacılıkla ilgili Taşıma Kanununda, T.Ticaret Kanu-
nunda ve Ulaştırma Bakanlığınca bu konuda çıkarılan Yönetmeliklerde be-
lirtilen yükümlülüklerdeki haller de olabilir. Örneğin, Karayolu Taşıma Kanu-
nuna göre; mevzuat hükümlerine uygun taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli per-
soneli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunma-
dığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel
olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak,
taşımacının görevleri arasındadır.

T. Ticaret Kanununa göre taşıyıcı taşıma vasıtasında halin gerekli kıldı-
ğı ilk sıhhi yardım, malzeme ve ilaçların bulundurulmaması veya bunlardan
derhal istifade imkanının sağlanmamış olmasından sorumludur. Taşıyıcı,
yolcuları gidecekleri yere sağ ve salim olarak ulaştırmakla yükümlüdür.

Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacıları hakkında yönetmelikle taşı-
macılar yolcuların sigaradan olumsuz etkilenmemeleri için bazı seferlerini
veya otobüslerin belirli bölümlerini bu amaç için tahsis etmek ve ikram edi-
len yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerini sağlık şartlarına uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.

Örnek olarak aldığımız bu hususlar sigortacının taşımacıya rücu edebi-
leceği haller olarak düşünülebilinir.

i) Sigortanın İspatı:
Karayolu Taşıma Kanunu, sigortanın ispatı ile ilgili olarak Türkiye Sigorta

ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan ve sigorta şirketlerince poliçe ile
birlikte sigorta ettirene verilen sorumluluk sigorta belgesini göstermiştir. Si-
gorta poliçesinin ispat vasıtası olması yanında sorumluluk sigortası belgesi-
nin de ispat belgesi sayılması, Kanunun bu husustaki 2 inci maddesinde bel-
genin araçda bulundurulması yükümlülüğü ile daha da önem kazanmıştır.
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Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun 91 inci maddesi,
motorlu araçların ön camına konulmak üzere Birlikçe bastırılan Trafik Pulu-
nun getirmiştir. Karayolu Taşıma Kanunu da benzeri belgenin taşımacı için
sigortanın varlığını ispatlayıcı bir belge olduğunu düşünerek, 23 üncü mad-
deyi düzenlemiş ve bu sorumluluk sigortası bulunmayan araçların sigorta
teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edileceğini hükme bağlamıştır.
Maddenin bu şekildeki ifadesi kargaşalığa mahal verecektir. Zira sigorta po-
liçesi olan, ancak herhangibir nedenle, belgenin kaybolması, hasara uğra-
ması veya alınamamış olması gibi durumlarda sorumluluk sigortası belgesi
bulunmayan aracın sigorta teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edil-
mesi, sigorta teminatı olan poliçenin varlığı halinde olmamalıdır.

j) Zamanaşımı:
Karayolu Taşıma Kanununun getirdiği sorumluluk sigortası sözleşmele-

rinden doğan tazminat davalarında zamanaşımı 2918 sayılı Karayolu Trafik
Kanununda öngörülen zamanaşımı ile aynıdır. Her iki Kanuna göre zama-
naşımı hak sahibinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten iti-
baren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra
zamanaşımına uğrar.

Dava yaralanma, ölüm gibi cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ve
Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı öngörülmüş
ise tazminat davasında bu ceza zamanaşımı uygulanacaktır.

Yukarıda anahatları ile tanıtılan Karayolu Taşıma Kanunu, karayolu taşı-
ma trafiğinden doğan bedeni zararların tazminini hedeflemektedir. Ancak bu
kanunla getirilen zorunlu sigortanın etkili olabilmesi, sürekli denetime bağlı-
dır. Kanunda bu sigorta yaptırılmamışsa, yaptırmayan taşıyıcılara bir milyar
gibi düşük para cezası öngörülmüştür. Elbette ki aracın trafikden men edil-
mesi etkili bir cezadır. Ancak, sigortanın olmaması halinde, taşımacının tra-
fik kazasından doğan sorumluluğu Trafik Sigortasından ne ölçüde karşıla-
nacaktır? Ülkemizde trafik sigortası olmayan araç sayısı oldukça fazladır.
Kazayı yapan aracın tespit edilememesi veya geçerli teminat tutarları dahi-
linde zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar için Karayolu Trafik
Garanti Sigortası Hesabı (Garanti Fonu) devreye girmektedir. Bu durumda,
bu Fon’nun doğan bedeni zararla bir ilgisi olacak mıdır? Ayrıca bu sigorta-
yı yapan sigortacının iflasında Hesap devreye girecek midir? Bu hususlar-
da açıklık yoktur.

Kanunun yürürlüğe girdiği 19.7.2003 tarihinden itibaren altı ay içinde
34üncü maddesinde sayılan yönetmeliklerin hazırlanarak Resmi Gazetede
yayımlanması öngörülmüştür. Sigortaya ilişkin boşlukların kısmen bu yönet-
meliklerle kapatılması mümkün görülmektedir.
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C. ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
4925 Sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca, Zorunlu Karayolu Taşı-

macılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hazine Müsteşarlığınca
onaylanarak, 19.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu genel şartlar ile sigortasının kapsamı, verilen teminatlar kapsam dışı
haller, zarar tazminat ve tazminatın ödenmesi için gereken belgeler, sigor-
talıya rücu, sigorta sözleşmesine ilişkin diğer hususlar daha detaylı ve açık
bir şekilde belirlenmiştir. Aşağıda sigortayı daha iyi tanıtacak bu hususlara
yer verilmiştir.

a. Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden

yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış
noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu be-
deni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigor-
ta tutarlarına kadar temin etmektedir.

Sigorta, ayrıca sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da sağla-
maktadır.

Yolcu: Bu sigortada yolcunun yolcu biletini haiz olması gerekir. Taşıtı
kullanan sürücü ile hizmetliler dışında, taşıtta bulunan yolcu, biletli kişilerdir.

Yolcu bileti: Taşımacı ile yolcu arasında akdedilen, 4925 sayılı Kanuna
ilişkin yönetmelikte belirtilen şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorun-
lu olan belge olarak tanımlamıştır.

b. Kapsama Giren Teminat Türleri ve Üst Sınırları
Sigortalının sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda gösterilmiştir.
Ödenecek tazminatların üst sınırı, sigorta tarifesinin serbest bırakılmış

olması hali hariç, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından
saptanır ve Resmi Gazete’de yayımlanan tarife ve talimatta belirlenir.

1. Ölüm Teminatı
Kaza, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebi-

yet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yok-
sun kalma tazminatını karşılar.

2. Sakatlık Teminatı
Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında

geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi
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tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda sapta-
nan sakatlanma tazminatını karşılar.

3. Tedavi Giderleri Teminatı
Kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya

bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatak-
ta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

Sigorta ile verilen teminatlar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 18
inci maddesine müsteniden Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet
Bakanlığı tarafından bu sigortaya ilişkin tarife ve talimat saptanarak
18.1.2004 tarihli, 25350 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Verilen Teminatların limiti vasıta türlerine göre aşağıdaki tabloda göste-
rilmiştir.

Bu tarife ve talimata göre Sigortacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şir-
ketleri Birliğince bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adına poliçe
numarası ve sigorta dönemini, taşımacının unvanını, taşıt türünü ve plaka-
sının Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigorta sözleşmesi ile birlik-
te sigortalıya vermek zorundadır.

Taşımacılar, sorumluluk sigortası belgelerini araçlarında kolaycı görüle-
bilir bir şekilde bulundurmak ve denetimlerde ibraz etmek zorundadırlar. So-
rumluluk sigortacı belgesi bulunmayan araçlar sigorta teminatı sağlanınca-
ya kadar trafikten men edilirler.

Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller
Sigortalı, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin ku-

suru bulunmaksızın ve poliçede kayıtlı taşıttaki bir bozukluk kazayı etkile-
miş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir
üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan
kurtulur.

Teminatlar (Milyon TL) 

A-Tedavi Gideri B-Sakatlanma ve �l�m

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 31.057 46.371 34.588 38.744 32.036 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 2.859 3.505 4.305 7.633 10.461 

ArtÝß OranÝ 88.34 22.60 22.82 77.31 39.41 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza 2002 BranßÝ Ü�indeki PayÝ 0.66 0.42 0.42 0.51 0.50 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim 
Ü indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

1999 2000 2001 2002 2003

�

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

772 

A 08 

K 121 

K .72

572 

H .94

954 

A 19

060 

K .02 

H 286 

H
.17

796 

K 805 

K -

116 

H .26

Kalan 

Kaynak: Trafik Garanti SigortasÝ HesabÝ

ahÝs Sigorta Þirketleri Toplam 

Talep Edilen 28.181 20.937 49.118 

�denen 12.568 9.131 21.699 

�denecek Olan 5.870 773 6.643 

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 231 7.716 7.950

Tazminat DeÛer Olarak (Milyar TL)
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Sigortalı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağla-
yacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Yolcular, taşımacı tarafından taşıma
hizmetlerini tanzim için konulmuş usul ve esaslara uymak zorundadır.

Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında
ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

c. Kapsam Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller ve bu hallerden doğan zararlar sigorta kapsamı dışın-

dadır.
- Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
- Sürücü, hizmetliler ve sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu

diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan kişilerin talepleri,
- Yolcuların, beraberinde veya taşıtta veya römorkunda bulunan bagaj

ile benzeri eşya ve taşınan diğer eşyanın uğrayacağı zararlara ilişkin
talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilişkin talepleri
ile manevi tazminat talepleri,

- Çalınma veya gaspedilme olayında taşıtın çalındığını veya gaspedil-
diğini bilerek taşıta binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri
sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kişilerin talepleri,

- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,
çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan,
ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler,

- Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların gerektirdiği as-
keri ve inzibati tedbirler,

- Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavga-
lara katılma,

- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar,
- Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
- Tehlikede bulunan şahıs ve malları kurtarmak hali hariç, yolcunun

kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulun-
ması,

- Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer
kayması, fırtına gibi doğal afetler.

d. Sigorta Kapsamına Girmeyen Taşıtlar
Otomobille şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi

kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, özel otomobillerle ve bun-
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ların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il
özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait
otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve
bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen
römorklarla yapılan taşımalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

e. Sigortanın Coğrafi Sınırı
Bu sigorta Türkiye sınırları dışında da geçerlidir. Ancak, Hazine Müste-

şarlığının bağlı olduğu Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği ya-
bancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabi-
lir ve Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan gün-
lerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00’de başlar ve
öğleyin 12:00’de sona erer.

f. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sorumluluğun Başlaması
Sigorta ücreti; prim ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine iliş-

kin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve diğer yükümlü-
lüklerden oluşur ve sigortalı tarafından ödenir.

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi kar-
şılığında peşin olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş-
se sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

g. Sigortalının Sözleşme Yapılırken ve Sigorta Süresi İçinde Beyan
Yükümlülüğü
Sigortacı, sigortayı, sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek

üzere verdiği teklifnamesine, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı be-
yanına dayanarak kabul eder.

Sigortalı, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumu bildiği takdir-
de, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektire-
cek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.

Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta-
cının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, si-
gortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının
ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini iz-
leyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyece-
ğini bildirirse, sözleşme feshedilmiş olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade
edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir
ve fazlası sigortalıya geri verilir.

Sigortalı, sözleşme yapılırken sorulduğu halde kasten susmuş veya bi-
lerek noksan ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, gerçeği tam
olarak bilmeyen sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortacı
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primin tamamına hak kazanır. Sigortacı gerçeği öğrendiği tarihten itibaren
bir ay içinde fesih hakkını kullanmadığı takdirde, bu hak düşer. Bu süre için-
de riziko gerçekleşmişse, sigortacı tazminatı hak sahibine öder. Sigortacı,
bu durumda ödediği miktar kadar sigortalıya rücu eder.

Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden
sonra öğrenilmişse, sigortacı, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek taz-
minatın:

- Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tamamı için, 
- Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminat miktarı ile, bu tazmi-

natın alınan primin alınması gereken prime oranı ile çarpılması sonu-
cu ortaya çıkan miktar arasındaki fark için sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalı sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette meydana
gelecek değişiklikleri, durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün içinde si-
gortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren
sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Si-
gortalı ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim
farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde sigortacı durumu
Ulaştırma Bakanlığına ve İl Trafik Müdürlüğüne bildirir.

Sigortalının değişmesi halinde, poliçeden doğan bütün hak ve borçlar
yeni sigortalıya geçer.

Taşımacı yetki belgesinin iptali ya da taşıyıcının taşıma faaliyetini sona
erdirmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Bu
durumda, yetki belgesinin iptal edildiği veya faaliyetin sona erdiği tarihten si-
gorta süresinin sonuna kadarki süreye karşılık gelen prim tutarı gün esası
üzerinden hesaplanarak sigortalıya iade edilir.

h. Zarar ve Tazminat
Hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğ-

ruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
Sigortacı, poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla hak

sahipleri ile temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Ancak, sigortacının
yazılı izni olmadıkça sigortalı, tazminat talebini kısmen veya tamamen ka-
bule yetkili olmadığı gibi hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde
bulunamaz.

Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği
tarihten itibaren otuz iş günü içinde; olay yurtdışında meydana gelmişse alt-
mış iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir.
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Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine ge-
tirmekle yükümlüdür:

a) Bu Genel Şartlara göre, sorumluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar
olduğu andan itibaren yukarıda belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar et-
mek,

b) Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini al-
mak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve
şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite, tazminat yükümlülülü-
ğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün
bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi
karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, du-
rumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai
kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri
tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları si-
gortacıya bildirmek.

ı. Kazaya İlişkin Belgeler
Sigortacı tazminatı ödemek için, kazayla ilgili olarak, hak sahibinden

aşağıdaki belgeleri isteyebilir.
• Alkol raporu ile yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza

tespit tutanağı veya bilirkişi raporunu,
• Olaya karışan başka araçlar varsa, trafik tescil belgelerinin, sürücü

belgelerinin fotokopilerini, alkol raporunu,
• Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa, ölüm raporu ve veraset ilamı ile

ölenin mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren bel-
geleri

• Olayın mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararını
• Başvuru, yaralanma nedeniyle yapılmışsa (a) ve (b) bentlerindeki

belgelere ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri; başvuru, ge-
çici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa, tam teşekküllü
hastaneden alınacak raporu.

Sigortacı yukarıda ikinci benddeki belgelerin olmaması nedeniyle tazmi-
nat talebinde bulunan hak sahibine ödemede bulunmaktan kaçınamaz.

i. Tazminatın ve Giderlerin Ödenmesi
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Sigortacı, tazminatı belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya
kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, poliçedeki
teminat tutarları dahilinde öder. Tazminatın bu süre içinde haklı neden ol-
maksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve öden-
memiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi
teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.

Bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı
limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigortalı sigor-
tacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır.
Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hük-
molunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu
masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai
kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iş-
tirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları
sigorta teminatı dışındadır.

j. Zarar Görenlerin Çokluğu
Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen

teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat
tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre in-
dirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka taz-
minat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya
bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli
sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da bor-
cundan kurtulmuş olur.

k. Sigortacının Halefiyeti
Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.
l. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigor-

talıya Rücu Hakkı
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hüküm-

lerinden doğan ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının
azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye
ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını
sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

85



Tazminatı gerektiren olay;
• sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir

hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,
• 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden,

sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini
yerine getirmemesinden doğmuşsa,

• taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya
yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,

• Taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından,
nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından;
güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurul-
mamasından meydana gelmişse,

• İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şart-
larına uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz
etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getir-
memesinden doğmuşsa,

• Gerekli ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurul-
maması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlan-
mamış olmasından meydana gelmişse,

• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre,
taşıtın, gerekli sürücü belgesine sahip kişiler tarafından sevkedil-
memesi sonucunda olmuşsa,

• Sürücülerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından
veya alkollü içki almış olarak aracı güvenli sürme yeteneklerini kay-
betmiş bulunmalarından meydan gelmişse;

• Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük
taşınmasından veya taşıtın işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hal-
lerden doğmuşsa,

• Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neti-
cesinde aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda meydana
gelmişse

ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleşmesi halinde yükümlülüklerini
yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla,
zarar miktarında bir artış olmuşsa sigorta ettirene rücu edilir.

m. Tazminat Ödemesinde Öncelikli Sigorta
Bu sigorta en önemli husus yukarıda bölümde de değindiğimiz gibi taz-

minat ödemesinde sıradan meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan
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karşılanır. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat ge-
çersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen za-
rarın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde, teminatların
üzerinde kalan kısım için sırasıyla, 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan Mali Sorumluluk Sigorta-
sına ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasına başvurulur.

n. Zamanaşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin

zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhal-
de zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşanıma girer.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise
tazminat davasında bu zaman aşımı dikkate alınır.

Sorumlu kişi hakkındaki zaman aşımını kesen sebepler, sigortacı hak-
kında zaman aşımını kesen sebepler de sorumlu kişi hakkında uygulanır.

o. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aley-

hine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya
sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu
yerdeki veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yerdeki; sigortalı aley-
hine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ti-
caret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigortaya ilişkin istatistiki veriler, sigortanın yeni olması nedeniyle, 2004
yılı içinde oluşmuştur. Bu veriler, elde bulunan ilk altı aylık verilere göre
2.076 milyar prim alınmıştır. Bunun ödenen için oluşan kaza branşına giren
1.444.897 milyar TL’lık sigorta içindeki payı 0.14’dür. Aynı dönemi içinde 51
milyarlık tazminat ödenmiş olup, 803.645 milyarlık kaza branşı hasarları
içindeki payı yüzde 30.01.’dir. 2.730 milyar TL bir teknik kar oluşmuştur.

Uygulaması çok yeni olan bu sigorta karayolu taşımacılığından doğan
mağduriyetleri azaltmak için getirilmiştir. 4925 sayılı kanunda Trafik Sigor-
tası ve Trafik Garanti Sigortası Hesabı ile ilişkiler bakımından yeterli açıklık
yoktur ve denetimin çok iyi yapılması lazımdır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

A. GİRİŞ VE TANIM
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

25.2.2004 tarihli, 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2004 tarih-
li, 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya girmiştir.

Bakanlar Kurulu 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 29’uncu
maddesine göre bu sigortayı zorunlu sigorta olarak kabul etmiştir. Sözkonu-
su madde hükmüne göre, “Bakanlar Kurulu kamu yararı açısından gerekli
gördüğü hallerde zorunlu sorumluluk sigortaları ihdas edebilir. Hazine Müs-
teşarlığının bağlı olduğu Bakanlık zorunlu sigortaların tarife ve talimatlarını
tesbit eder.”

Bu sigorta bir anlamda yeni bir sigorta değildir. Daha önce 25.10.1989
tarihli, 89/14684 sayılı kararname ile uygulamaya konulan Otobüs Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası uygulaması yürürlükten kaldırılarak, onun yeri-
ne konulmuştur. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Kanununa paralellik sağlamak
ve isim değişikliği yapılmak suretiyle içeriği aynı anlamda bir sigorta olarak
uygulamada yerini almıştır. İki sigorta arasındaki fark, otobüs zorunlu koltuk
ferdi kaza sigortası kapsamına yalnız otobüsler girerken, bu sigorta ile 4925
sayılı Kanuna göre yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıyıcıların kapsam için-
de olmasıdır.

Kararnameye göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar yurtiçi ve uluslararası yolcu ta-
şımalarında görevlendirecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve taşıya-
cakları yolcular için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu sigorta, sorumluluk sigortası değil, fer-
di kaza sigortası niteliğindedir. Bu nedenle, karayolu yolcu taşımacılığı zorun-
lu koltuk ferdi kaza sigortası kapsamı içinde olan motorlu araçlar ayrıca 2918
sayılı kanuna göre zorunlu trafik sigortasını da yapmakla yükümlüdürler.

Kararnameye göre Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapamazlar.

Denetimler sırasında başlamış bulunan bir taşıma için karayolu yolcu ta-
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şımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapılmadığının tesbit edilmesi
durumunda, denetim elemanlarınca en yakın yerleşim noktasına kadar ta-
şımanın devamına izin verilir. Bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın
yaptırılması halinde taşımaya devam edilir ve ayrıca ilgili makamlarca du-
rum Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulama-
sında yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığının tarifi ve kapsamı yurtiçi ve
uluslararası yolcu taşıma hatlarının belirlenmesi ve karayolu taşımacılığı
zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırma mecburiyeti ile ilgili muafiyet ve
istisnalar Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Kararnamenin 3 üncü maddelerine göre karayolu motorlu araçlar mali
sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri bu sigor-
tayı yapmakta yükümlüdür.

B. KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ
KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI AÇISINDAN DURUM
Hazine Müsteşarlığınca 25.3.2004 yılında uygulamaya konulan Genel

Şartlara göre sigortanın kapsamı, teminatları, sözleşmenin yapılması, taraf-
ların yükümlülükleri, tazminatın ödenmesi ve diğer ilgili hususlar ile uygula-
ma sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

a. Sigortanın Konusu ve Kazanın Tanımı
Bu sigorta, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında

seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin
başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar
da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine kar-
şı poliçe çerçevesinde teminat altına almaktadır.

Bu sigorta için, poliçede kayıtlı taşımacının, sayılı Karayolu Taşıma Ka-
nununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşı-
macılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılma-
sı ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Sigortada kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen, doğal afetler de
dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalı-
nın bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren
ani ve harici olayı ifade eder.

Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması,
yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulma-
sı ve kopması da kaza sayılır.

Ancak;
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• Her türlü hastalıklı hal,
• Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği

takdirde, sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler,
• Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs,
• Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı,
• Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müda-

hale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç kullanımı
neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz

kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz.
b. Sigortalı Kapsama Giren Teminat Türleri Şunlardır
Ölüm Teminatı:
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden

itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigorta-
lının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

Sakatlık Teminatı:
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden

itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona er-
mesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağı-
da belirtilen oranlar genel şartlarda organlara göre belirlenmiş %6 ila %100
arasında değişen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Bir organın tamamen veya kısmen kaybı, söz konusu organın veya or-
gan kısmının kesin bir şekilde sakatlığını ve kullanılamamasını ifade eder.

Aynı kazadan dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meyda-
na gelen sakatlık durumları için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın toplamı
poliçede gösterilen meblağı geçemez.

Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıda sağ ve sol organlar için belirle-
nen oranlar ters olarak uygulanır.

Tedavi Giderleri Teminatı
Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza

tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer
sağlık kurumlarında ayakta ve yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, na-
kil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar
öder.

Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış
olması durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanır.
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Hazine Müsteşarlığı tarafından 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli ol-
mak üzere, otobüsteki yolcu koltuk sayısı ile görevli personele göre tedavi
gideri için kişi başına 30 milyar TL sakatlanma ve ölüm içinde 40 milyar TL
teminat saptanmıştır ve primler serbestçe belirlenmektedir.

c. Kapsam Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki nedenlerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak

meydana gelen kazalar sigorta teminatı dışındadır:
• Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,

çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan,
ayaklanma ve bunların gerektirdiği sıkı yönetim ve askeri hareketler,

• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavga-
lara katılma,

• Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar,
• Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikoların ve bunların gerektirdiği sıkı

yönetim ve askeri tedbirler,
• Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
• Tehlikede bulunan kişiler ve malları kurtarma durumu hariç, sigortalı-

nın kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bu-
lunması,

• Çalınma veya gaspedilme olayında taşıtın çalındığını veya gaspedil-
diğini bilerek taşıta binme.

Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde mey-
dana gelmediği takdirde, sigorta kapsamı dışındadır.

d. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günler-

de, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00’de başlar ve öğ-
leyin 12:00’de sona erer.

e. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Si-
gorta Ettirene Rücu Hakkı
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hüküm-

lerinden doğan ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının
azaltılması sonucunu doğuran haller sigortalılara ve hak sahiplerine karşı
ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye
ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını
sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

91



Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
Tazminatı gerektiren olay;
• Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir

hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,
• 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden, si-

gorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yeri-
ne getirmemesinden doğmuşsa,

• Taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya
yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,

• Taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından,
nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından;
güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurul-
mamasından meydana gelmişse,

• İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartları-
na uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz etki-
lenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirme-
mesinden doğmuşsa,

• Gerekli ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurulmama-
sı veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış ol-
masından meydana gelmişse,

• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre,
taşıtın, gerekli sürücü belgesine sahip kişiler tarafından sevkedilme-
mesi sonucunda olmuşsa,

• Sürücülerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından
veya alkollü içki almış olarak aracı güvenli sürme yeteneklerini kay-
betmiş bulunmalarından meydan gelmişse;

• Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük
taşınmasından veya taşıtın işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hal-
lerden doğmuşsa,

• Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neti-
cesinde aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda meydana
gelmişse, ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleşmesi halinde yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile
sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa sigorta etti-
rene rücu edilir.

f. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun
Başlaması

92



Sigorta ücreti, prim ve bu prime ilişkin olarak mevcut ve ileride konula-
cak vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden oluşur ve sigorta ettiren ta-
rafından ödenir.

Sigorta ücretinin peşin olarak ödenmesi esastır. Ancak, yıllık olarak ya-
pılan sigortalarda, sigorta ücretinin en az % 50’sinin peşin alınması kaydıy-
la bakiyesinin en fazla iki eşit taksitte olmak üzere sözleşme tarihinden iti-
baren 6 ay içinde ödenmesi mümkündür.

Bir yıldan az süreli olan sigortalarda, sigorta ücretinin peşin olarak öden-
mesi gerekir. Aksine sözleşme yoksa, sigorta ücretinin tamamı, taksitle
ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçe-
nin teslimi karşılığında ödenir. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

Sigortacının sorumluluğu, aksine sözleşme yoksa sigorta ücretinin ta-
mamının veya ilk taksidinin ödendiği tarihten itibaren başlar.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hü-
kümleri uygulanır.

Sigorta ücretinin kambiyo senetlerine bağlanması borcun mahiyetini de-
ğiştirmediği gibi Türk Ticaret Kanunu ile tanınmış hak ve imtiyazlara da ha-
lel getirmez.

g. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken ve Sigorta Süresi İçinde
Beyan Yükümlülükleri
Sigortacı, bu sigortayı, sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek

üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına
dayanarak kabul etmiştir.

Sigortalı, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumu bildiği takdir-
de sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektire-
cek bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.

Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta-
cının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, si-
gortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının
ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini iz-
leyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyece-
ğini bildirirse, sözleşme feshedilmiş olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade
edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir
ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigortalı, sözleşme yapılırken sorulduğu halde kasten susmuş veya bi-
lerek noksan ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, gerçeği tam
olarak bilmeyen sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortacı
primin tamamına hak kazanır. Sigortacı gerçeği öğrendiği tarihten itibaren
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bir ay içinde fesih hakkım kullanmadığı takdirde, bu hak düşer. Bu süre için-
de riziko gerçekleşmişse, sigortacı tazminatı hak sahibine öder. Sigortacı,
bu durumda ödediği miktar kadar sigorta ettirene rücu eder.

Gerçeğe aykırı beyan hali, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden
sonra öğrenilmişse, sigortacı, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek taz-
minatın:

• Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tamamı için,
• Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminat miktarı ile, bu tazmi-

natın alınan primin alınması gereken prime oranı ile çarpılması sonu-
cu ortaya çıkan miktar arasındaki fark için

sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettiren sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette meyda-

na gelecek değişiklikleri, durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün içinde
sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren
sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya ihtar eder. Si-
gorta ettiren ihtarın tebliği tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan
prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

Söz konusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlüğünün yerine getirilmesin-
den önce meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazmi-
natlar için değişikliğin bildirilmesinin kasıtlı olup olmamasına göre, sigortacı
sigorta ettirene rücu edebilir.

Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde sigortacı durumu
Ulaştırma Bakanlığına ve İl Trafik Müdürlüğüne bildirir.

h) Sigorta Ettirenin Değişmesi
Sigorta ettirenin değişmesi halinde, poliçeden doğan bütün hak ve borç-

lar yeni sigorta ettirene geçer. Devreden durumu onbeş gün içinde sigorta-
cıya bildirir.

Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine bildirilme tarihinden
itibaren onbeş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden onbeş gün
sonrasına kadar geçerlidir.

Sözleşmenin feshi halinde işlemeyen günlere ait prim gün esasına göre
iade olunur. Ayrıca, yeni sigorta ettirenin onbeş gün içinde sigortanın deva-
mını kabul etmemesi veya araca başka bir sigorta sözleşmesi yapması ha-
linde bu sigorta hükümsüz kalır.

Taşımacı yetki belgesinin iptali ya da taşıyıcının taşıma faaliyetini sona
erdirmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Bu
durumda, yetki belgesinin iptal edildiği veya faaliyetin sona erdiği tarihten si-
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gorta süresinin sonuna kadarki süreye karşılık gelen prim tutarı gün esası
üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir.

i) Tazminat
Sigortalılar veya hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde

doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği

tarihten itibaren otuz iş günü içinde, olay yurt dışında meydana gelmişse
altmış iş günü içinde, sigorta ettiren tarafından ise en kısa sürede sigortacı-
ya bildirilir.

Bildirimlerde kazanın yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ay-
rıca yapılan tedaviye ilişkin ilgili sağlık kurumundan alınan bir rapor ile
ödenmesi gereken tazminatın tespiti ile ilgili olarak sigortacının isteyeceği
diğer gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi zorunludur.

Sigorta ettiren kazayla ilgili gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini al-
mak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak zorunda-
dır.

Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve sağlık durumunu kontrol
ettirme hakkına sahip olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin ve-
rilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile ilgili olarak sigor-
tacının tayin edeceği bir doktor tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek
direktiflere uyulması şarttır. Bu muayene ve kontrollere ilişkin her türlü mas-
raf sigortacı tarafından karşılanır.

j) Tazminatın Belirlenmesi
Tazminat yukarıda belirtilen teminatlar çerçevesinde ödenir. Ancak, ilgili

hükümlerin uygulanmasında anlaşmazlık meydana geldiği takdirde; sigorta-
cı ile sigortalı veya hak sahipleri, tazminat miktarının tayini için hakem-bilir-
kişilere gidilmesini kararlaştırabilirler; bu husus bir tutanakla tespit edilir. Bu
durumda, tazminat miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptan-
masında esas teşkil eder.

Hakem-bilirkişilerin tazminat miktarı konusunda verecekleri kararlar ke-
sindir, tarafları bağlar. Hakem-bilirkişi kararlarına, ancak tespit edilen tazmi-
nat miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu gerekçesiyle ve
bu kararların tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, rizikonun gerçekleş-
tiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemede itiraz edilebilir.

Taraflar seçtikleri hakem-bilirkişilerin ücret ve giderlerini kendileri öder.
Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve giderleri ise
taraflarca yarı yarıya ödenir.
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Kazanın oluşumunda zarara uğrayan yolcunun kusuru var ise, bu kusur
oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

Bir kaza, ölüm ve sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.
Ancak, sakatlık tazminatı almış bulunan sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki
yıl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, varsa
sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı arasında-
ki fark ödenir.

Tedavi masrafları, ölüm veya sakatlık tazminatından indirilmez.
k) Tazminatın Ödenmesi
Sigortacı, kazanın yeri, tarihi, sebeplerini gösteren belge ile varsa teda-

vi giderleri ve sigortacının isteyeceği belgelerin eksiksiz olarak, şirketin mer-
kez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, talep
edilen tazminatı poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. Tazminatın bu
süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrü-
de düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygu-
lanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.

Sigortacı, ödediği tedavi giderleri tazminatı tutarınca, hukuken sigortalı-
nın yerine geçer.

l) Tebliğ ve İhbarlar ve Zamanaşımı
Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri, sigorta şirketinin merkezine veya si-

gorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taah-
hütlü mektupla yapılır.

Sigorta şirketinin bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adre-
sine, bu adreslerin değişmiş olması halinde sigorta şirketinin merkezine ve-
ya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine, ay-
nı surette yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgrafla yapı-
lan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigortacı veya sigortalı tarafından yapılan fesih ihbarı, alındığı tarihi iz-
leyen gün hüküm ifade eder.

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin
zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhal-
de zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşanıma girer.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise
tazminat davasında bu zaman aşımı dikkate alınır.
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m) Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aley-

hine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya
sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu
yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının
bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

n) Uygulama Sonuçları
Yukarıda bölümlerde de değindiğimiz üzere Zorunlu Karayolu Taşımacı-

lık Mali Sorumluluk Sigortası Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası-
nın, yerine 4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu paralellik sağlamak
üzere yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle bu sigortaya ilişkin uygulama so-
nuçlarını zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasının devamı
olarak dikkate almak yerinde olacaktır. Son beş yıl içinde otobüs zorunlu
koltuk ferdi kaza sigortasında alınan prim, tazminat ödemeleri ve teknik kar
açısından durum aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablodan anlaşılacağı üzere poliçe sayısı ortalama olarak 36 bin civarın-
da olmuş, alınan prim kaza branşı içindeki payı yüzde 0.50 aşamamış ha-
yat dışı toplam prim içindeki payı da yüzde 0.26 civarında oluşmuştur.

Teminatlar (Milyon TL) 

A-Tedavi Gideri B-Sakatlanma ve �l�m

TaßÝtÝn T�r� Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna Kißi BaßÝna Kaza BaßÝna 

Otomobil 40.000 280.000 40.000 280.000 

Minib�s (8-14 koltuk) 40.000 560.000 40.000 560.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 40.000 1.000.000 40.000 1.000.000 

Otob�s (26 ve �st�
koltuk) 40.000 2.000.000 40.000 2.000.000

1999 2000 2001 2002 2003

Poli�e SayÝsÝ 31.057 46.371 34.588 38.744 32.036 

AlÝnan Prim (Milyar TL) 2.859 3.505 4.305 7.633 10.461 

ArtÝß OranÝ 88.34 22.60 22.82 77.31 39.41 

Kaza Toplam Prim (Milyar TL) 436.429 828.092 1.026.479 1.489.223 2.120.121 

Kaza 2002 BranßÝ Ü�indeki PayÝ 0.66 0.42 0.42 0.51 0.50 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim 
Ü indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

Poli�e sayÝsÝ ve alÝnan prim itibariyle;

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 482 2.647 2.102 2.892 5.709 

ArtÝß OranÝ (%) 105.87 192.99 -14.80 37.58 97.41 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 0.31 0.58 0.35 0.33 0.48 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ 0.15 0.32 0.20 0.17 0.28 

Kaynak: TSRÞB

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

003

� 3.954 

A 77.19 

K 7.060 

K 2.02 

H 6.286 

H
1.17

003

T 3.796 

K 12.805 

K -

0.116 

H 7.26

denecek Olan 5.870 773 6.643 

Biten 18.438 9.905 28.343 

Red Edilen 531 741 1.273 

Eksik Belge Nedeni ile Bekleyen 3.040 916 3.956 

Kalan 231 7.716 7.950
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Tablodan da anlaşılacağı üzere ödenen tazminatlarda artış oranı yüksek
bir seyir göstermiştir.

Bu sigortalarda teknik kar durumu şöyledir;

Görülüyorki, otobüs ferdi kaza sigortası az da olsa devamlı teknik kar
sağlamıştır.

BAŞKAN MUSTAFA AYSAN:
Çok teşekkür ederiz Zihni Bey, böyle fırtına gibi bütün sigorta konusunu,

taşıt sigortaları konusunu geçtiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum bu kas-
ko sigorta çok değerli bir sigorta, hepimizde alıyoruz ama çok pahalı. Ne-
den yaygınlaştırılıp da herkesin alabileceği bir noktaya niye gelmiyor? Bu-
nun maliyeti niye yüksek? Kısacık söyler misiniz lütfen. 

ZİHNİ METEZADE:
Biraz önce kasko sigortalarından maliyeti düşürelim diye haksız rekabe-

te girişler ve sektör bu yüzden 95 trilyon 20 şirket zarar etti, 4 şirket de iflas

Hayat DÝßÝ Toplam Prim (Milyar TL) 808.751 1.464.534 2.043.511 3.032.171 4.055.572 

Hayat DÝßÝ Toplam Prim 
Ü indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

P

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 482 2.647 2.102 2.892 5.709 

ArtÝß OranÝ (%) 105.87 192.99 -14.80 37.58 97.41 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 0.31 0.58 0.35 0.33 0.48 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ 0.15 0.32 0.20 0.17 0.28 

Kaynak: TSRÞB

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) 888 1.255 778 2514 3.130

Kaza Teknik (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90.206 -12.805

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 19.00 1.38 0.92 2.79 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 1.29 0.60 0.38 0.83 1.65

Kaynak: TSRÞB

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

Hayat DÝßÝ Toplam Prim 
Ü indeki PayÝ (%) 0.35 0.24 0.21 0.25 0.26 

Kaynak: TSRÞB

P

1999 2000 2001 2002 2003

�denen Hasar (Milyar TL) 482 2.647 2.102 2.892 5.709 

ArtÝß OranÝ (%) 105.87 192.99 -14.80 37.58 97.41 

Kaza Toplam Hasar (Milyar TL) 269.202 425.683 599.420 869.043 1.187.060 

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 0.31 0.58 0.35 0.33 0.48 

Hayat DÝßÝ Toplam Hasar (Milyar TL) 550.354 769.801 1.054.305 1.686.907 2.046.286 

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ 0.15 0.32 0.20 0.17 0.28 

Kaynak: TSRÞB

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1999 2000 2001 2002 2003

Teknik Kar (Milyar TL) 888 1.255 778 2514 3.130

Kaza Teknik (Milyar TL) 4.673 90.920 84.805 90.206 -12.805

Kaza Ü�indeki PayÝ (%) 19.00 1.38 0.92 2.79 -

Hayat DÝßÝ Teknik Kar (Milyar TL) 68.824 210.718 207.196 301.783 190.116

Hayat DÝßÝ Toplam Ü�indeki PayÝ (%) 1.29 0.60 0.38 0.83 1.65

Kaynak: TSRÞB

denen Tazminatlar Ütibariyle;

1

98



etti. 
BAŞKAN MUSTAFA AYSAN:
E biz otomobil kullanıcıları olarak ne yapacağız. Yani bu yüksek maliyet-

lerle yaptıramıyoruz ve o kadar çok yaygınlaşamıyor. Neden trafik sigorta-
ları gibi mecburi olmuyor ki herkes kasko yaptırsın kurtulalım bu işten. 

ZİHNİ METEZADE:
O zaman fiyatı vereceksiniz herhalde değil mi? 
BAŞKAN MUSTAFA AYSAN:
Evet, size çok çok teşekkür ediyoruz. Hiç olmazsa bizim sigorta konusu-

nu yeniden gözden geçirmemize neden oldunuz. Hepimiz çok teşekkür edi-
yoruz. Şimdi bir ara veriyoruz. Sonra panel tartışması yapılacak. Saygılar
sunuyorum efendim. Sağ olun. 
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PANEL

Başkan : Avukat Kısmet ERKİNER
İ.A.V. Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler (*) : Tayfun ERTEKİN
Motorlu Taşıtlar ve 
Yeşil Kart Genel Müdürü

: Ahmet GENÇ
Hazine Müsteşarlığı

Sigorta Genel Müdürü
: Ali KARAASLAN

Sigorta Mürakebe Kurulu 
İstanbul Grup Başkanı

: Sedat ÖZATALAY
Güneş Sigorta Hasar ve 
Kaza Sigortaları Grup Müdürü

: Prof. Dr. Samim ÜNAN
Avukat - G.S. Üniv. 
Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

(*) Üyeler, soyadlarına göre alfabetik sıra ile.



BAŞKAN KISMET ERKİNER:

Karayolları trafik sigortaları seminerinin ikinci oturumuna hepiniz hoş
geldiniz. Ben önce bir ufak açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü elinizde-
ki programda bu oturumun panelin başkanlığı vakfımız genel sekreteri sa-
yın Temel Enderoğlu olarak yazılmış durumda. Esasen de bütün seminerle-
rimizde panele sayın Enderoğlu başkanlık eder. Yalnız kendisi bugün gripal
bir rahatsızlıktan dolayı mazeret beyan etti ve yerine benim bu paneli yönet-
mem ricasında bulundu. Efendim bendeniz Avukat Kısmet Erkiner. İ.A.V.
yönetim kurulu üyesiyim. 

Sayın panelistlere söz vermeden ve kendilerini takdim etmeden önce bu
seminere gelmiş olan bazı kutlama mesajları hakkında bilgi vermek istiyo-
rum. Seminerimize gerek vakfımız merkezine gerekse sigorta genel müdür-
lüğüne göndermiş oldukları mesajlarla kutlamada bulunanlar; sayın Ali Ba-
bacan Devlet Bakanı, sayın Sami Güçlü Tarım ve Köy İşleri Bakanı, sayın
Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı, Dr. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve Rıfat Hisarcıklıoğlu TOB Başkanı. 

Şimdi yine sayın panelistleri takdim etmeden önce panelimizin cereyan
şekli hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Her panelist, 15 dakikada
sunumlarını yapacaklar, daha sonra soruların sorulması için izleyicilere söz
vereceğim, sorusu olanlar sorularını soracaklar. Daha sonra da ikinci tur
şeklinde panelistler hem kendilerine sorulmuş olan sorulara hem birbirleri-
nin açıklamalarına ilave etmek istedikleri hususlar varsa hem de ilk sunum-
larına ilave etmek istedikleri konulara değinebilecekler.

Efendim bugünkü panelistlerimiz; Motorlu Taşıtlar ve Yeşil Kart Genel
Müdürü sayın Tayfun Ertekin, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürü
sayın Ahmet Genç, Sigorta Murakebe Kurulu İstanbul Grup Başkanı sayın
Ali Karaaslan, Güneş Sigorta Hasar ve Kaza Sigortaları Grup Müdürü sayın
Sedat Özatalay ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Samim Ünan. 

Yine panellerimizde alışılmış bir husus; konuşmacıların soyadı sırası-
na göre hem programa yazılmaları hem de söz almaları burada da aynı
usulü takip etmek suretiyle ilk sözü sayın Tayfun Ertekin’e veriyorum. Buyu-
run efendim. 
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TAYFUN ERTEKİN:
Sayın Başkan, Değerli Konuklar,
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın Güneş Sigorta ile birlikte düzenlediği Ka-

rayolu Trafik Sigortaları ve Sorunları konulu seminerine hoş geldiniz diyor
hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Ben, bana verilen süre içerisinde sizlere çalışma alanım olan yeşil kart
sistemi bir başka ifade ile Uluslararası Motorlu Taşıt Mali Mesuliyet Sigorta-
ları, tarihi gelişimi, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun kuruluşu ve yeşil kart
sistemini düzenleyen Internal Regulations hakkında kısaca bilgi arz etmek
istiyorum.

Geçmişi uzun yıllara dayanan, ancak 1 Ocak 1953 tarihinde uygulanma-
sına başlanan Uluslararası Motorlu Taşıt Mali Mesuliyet Sigortaları, yaban-
cı ülkelere seyahat eden araç sürücülerinin, bulundukları ülkede araçları ile
üçüncü şahıslara verdikleri zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Birinci ve ikinci dünya savaşları arasında kalan dönemde Avrupa’da tra-
fik kazaları artmış ve özellikle yabancı ülkelerden gelen araçların kazaya
karıştıkları ülkelerde üçüncü şahıslara verdikleri maddi ve bedeni zararlar o
günün şartlarında oldukça büyük boyutlara ulaşmıştır.

İkinci dünya savaşından önce yabancı araçların bulundukları ülkelerde
üçüncü şahıslara verdikleri zararın nasıl tazmin edilebileceğine dair Roma
Özel Hukukun Uyumlaştırılması Enstitüsü tarafından bir dizi çalışma başla-
tılmış ancak savaşın patlak vermesi ile bu çalışmalar sona erdirilmiştir.

Savaş sonrası 1947 yılında Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından bu
çalışmalar tekrar başlatılmıştır.

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Uluslara-
rası Mecburi Mali Mesuliyet Sigortasının geliştirilmesi, yabancı ülkelere gi-
den araç sürücülerinin giriş yaptıkları ülkelerde, o ülkede geçerli bir trafik si-
gorta poliçesinin alınmasının engellenmesi ve bir kaza anında yabancı araç
tarafından zarar verilen üçüncü şahısların zararlarının karşılanması için bir
dizi çalışmalar başlatmış ve Avrupa’da bulunan her ülkeye başvurular yapa-
rak, o ülkenin hukuk sisteminin ve mevzuatının yabancı bir ülkeden veya
yabancı bir ülkeye yapılacak tazminat ödemelerine ilişkin bir anlaşma yap-
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maya müsait olup olmadığını sormuştur.
Avrupa ülkelerinden alınan yanıtların tümünün olumlu olması üzerine

Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolu Nakliyatı Alt Komisyonu 5 numara-
lı bir tavsiye kararı çıkartmıştır.

Bu tavsiye kararında, birinci dünya savaşının bitimini takip eden yıllarda
Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi dört İskandinav Ülkesinin ken-
di aralarında uyguladıkları sistemin tüm Avrupa Ülkelerinde de uygulanma-
sı hedeflenmiştir.

Bu tavsiyede Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bulunan ülke-
lere giriş yapan araç sürücüleri için tek tip bir sigorta düzenlenmesi isten-
miştir.

Standart bir sigorta kartı veya sertifika uygulanmasının, amaca ulaşma-
da en uygun bir yöntem olabileceği de ayrıca tavsiye edilmiştir.

Tavsiye edilen bir başka husus da her ülkede sigorta şirketlerinin bir ara-
ya gelerek o ülkenin resmi makamlarınca, yetkileri tanınıp tescil edilecek ve
Büro adı altında faaliyet gösterecek merkezi bir organizasyon kurmalarının
önerilmesidir.

5 Numaralı Cenevre Tavsiyelerindeki son ve en önemli bir diğer husus
da ülkelerin, uluslararası sigorta sertifikasını herhangi bir formalite ve sınır-
lamaya tabi tutmaksızın kabul etmeleri ve tazminat ödemelerinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmede döviz ödemelerinin hiçbir kısıtlamaya ta-
bi tutulmadan yerine getirilmesinin temini olmuştur.

23 Ocak 1949 tarihinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
İç Nakliyat Komitesi Karayolu Nakliyatı Ana Çalışma Grubu’nun belirlediği
bu 5 numaralı tavsiye kararlarına uygun bir “Uluslararası Motorlu Taşıt Si-
gorta Sistemi” kurmak üzere İngiliz Motorlu Taşıt Bürosu tarafından aynı yı-
lın Mayıs ayında Londra’da Uluslararası bir konferans düzenlemiştir.

Bu konferans da 5 numaralı Cenevre Tavsiyesi tümü ile benimsenmiş ve
İngiliz Bürosu tarafından hazırlanan Bürolar Arası Anlaşma (Uniform Agre-
ement) metni de kabul edilmiştir.

Bu konferans da kabul edilen diğer hususlar da ;
- Bürolar Konseyi yani Council of Bureaux adı altında devamlı bir ku-

rulun teşkil edilmesi,
- İngiliz Motorlu Taşıt Bürosunun Konseyin sekreterya hizmetlerini üst-

lenmesi,
- Konseyin bir başkan ve iki başkan yardımcısının olması,
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- Konseyin ilk başkanının İngiliz Motorlu Taşıt Bürosunun başkanı ol-
ması, 2 başkan yardımcısının konferansa katılan diğer ülkelerden se-
çilmesi ve her yıl bir başkan yardımcısının yerini yeni bir başkan yar-
dımcısına bırakması olmuştur.

- Başkan ve başkan yardımcılarının (Standing Working Commitee) ya-
ni Daimi Çalışma Komitesini teşkil etmeleri kararlaştırılmıştır.

- Council of Bureaux’nün konferansa katılmış kuruluşlarla daha sonra
yeşil kart sistemine girecek bürolardan oluşması kararlaştırılmıştır.

- Konsey toplantılarının uygun görülen yer ve zamanda gerektikçe ya-
pılabileceği deyine bu konferans da kabul edilmiştir.

Konseyin işlevleri olarak da;
- Taraflarca ortaya konulacak Bürolararası Anlaşma o günkü adı ile

Uniform Agreement’a ilişkin sorunları çözmek,
- Uluslararası trafiğe ilişkin olarak zorunlu sigortalar kapsamında res-

mi makamlar tarafından ortaya konan ve ilgili üyeler tarafından gün-
dem konusu yapılan problemleri halletmek,

- Anlaşmalar çerçevesinde ve ülkeler arasında çıkabilecek sorunlarda
hakemlik yapmak,

- Bürolara diğer ülkelerin zorunlu sigorta uygulamaları ve mevzuatı ile
ilgili bilgi akışını temin etmek olarak kabul edilmiştir.

Bürolar Konseyi ilk resmi Genel Kurul Toplantısını 1951 yılı Kasım ayın-
da gerçekleştirmiştir.

Ancak bu toplantı öncesinde Daimi Çalışma Konseyi (Standing Working
Commitee) iki kez toplanmış ve 1949 yılında yapılan konferans da kabul
edilen Bürolararası Anlaşmanın (Uniform Agreement) bürolar tarafından
müştereken mi (Multiletaral = Çok taraflı) yoksa ikili (Bilateral = İki taraflı)
olarak mı imzalanmasının uygun olacağını tartışmış ve sonuçta söz konu-
su bu anlaşmanın Bilateral yani iki taraflı olarak imzalanmasının daha uy-
gun olacağını öngörerek bu anlaşmayı tadil edip Genel Kurul’un onayına
sunmuştur.

Genel Kurulca kabul edilen bu tadil edilmiş Uniform Agreement metni bi-
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lahare Genel Kurul kararı ile birlikte Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonuna da bir raporla bildirilmiştir.

Daha sonraki yıllarda Yeşil Kart büroları sadece Avrupa’ya yayılmakla
kalmamış kara Avrupa’sının da dışına taşmıştır. Bu gün Malta, Kıbrıs gibi
ada ülkeleri ile Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri ve İsrail siste-
me dahil ülkeler arasındadır.

Bu gün yeşil kart sistemine dahil ülke sayısı 44’dür. Rusya ve Azerbay-
can ile de görüşmeler sürdürülmektedir.

İşte Avrupa’da 1950’li yıllardan itibaren çalışmaya başlayan yeşil kart
sistemine dahil ülkelerden, taşıtları ile bu yıllarda ülkemize gelen yabancı-
lar Türkiye’nin sisteme dahil olmaması nedeni ile ülkemize girişlerde hudut
sigortası yaptırmak zorunda kalıyorlardı. Aynı zorluklar yurt dışına çıkan
Türk sürücüler için de geçerliydi ve onlarda gittikleri ülkelerde geçerli bir tra-
fik sigortası almak mecburiyetinde idi.

Her hangi bir hasar halinde araçlar tutuklanıyor, yabancı plakalı bir araç
tarafından zarar gören üçüncü şahısların zararlarının tazmin edilmesinde
ciddi sorunlarla karşılaşılıyordu.

O tarihlerde yeşil kart sistemine dahil ülkeler, ülkemizde uluslararası
mecburi mali mesuliyet sigorta uygulamaları ve hasarların tedvirinde karşı-
laşılan sorunların çözümü için diplomatik yollardan baskı yapıyorlar ve so-
runun çözümlenmesini istiyorlardı. Ancak o tarihlerde, yeşil kart sistemine
dahil olmak, yurt dışına çıkan Türk sürücülerin yurt dışında üçüncü şahısla-
ra verdikleri zarar ziyanın döviz olarak ödenmesi şartından dolayı, döviz sı-
kıntısı çeken ülkemiz için pek cazip görülmüyordu. Buna karşın sisteme da-
hil yabancı ülke taşıtlarının, ülkemizde sebep oldukları kazalarda verdikleri
zarar karşılığının da ülkeye Türk Lirası karşılığı döviz olarak getirilmesi bir
avantaj olarak görülüyordu. İşte bu bir dizi görüşmeler, tartışmalar sonunda
12.9.1960 tarihinde Ticaret Bakanlığında, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün
Başkanlığında, Dış İşleri, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel, Bayındırlık Ba-
kanlıkları ile, Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı yapılmış ve
toplantı sonunda Yeşil Kart sistemine girilmesi için çalışmaların başlatılma-
sına dair bir protokol imzalanmıştır.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 6 Ağustos 1963 tarihli Olağa-
nüstü Genel Kurul Toplantısında, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği Motorlu Taşıt Bürosu Yönetmeliği kabul edilmiştir.

Ve böylece Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye Motor-
lu Taşıt Bürosu kurulmuştur.
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Beri yanda Maliye Bakanlığının Yeşil Kart hasarları ile dövizlerin transfe-
rine ilişkin tebliği de 5 Ekim 1963 tarihli ve 11528 sayılı resmi gazetede ya-
yımlanmıştır.

Bilahare, 16 Ekim 1963 tarihinde sisteme üye olabilme şartlarının yerine
getirildiği Konseye bildirilmiş ve Yeşil Kart sistemine 1 Ocak 1964 tarihinden
itibaren üye olarak kabul edilmemiz Council of Bureaux’dan resmen talep
edilmiştir. Merkezi Londra’da bulunan Council of Bureaux’da çalışmalarını
kısa sürede sonuçlandırmış ve 6 Ocak 1964 tarihinden itibaren Türkiye’nin
üyeliğini kabul ederek tüm üyelere bildirmiştir.

Daha sonraları, 1991 yılında 7393 sayılı Kanunun 3379 sayılı Kanunla
değişik 36. maddesinin 8. fıkrası ve Türkiye ve Reasürans Şirketleri Birliği-
nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesinin hü-
kümleri uyarınca daha önce Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Motorlu Taşıt Bürosu unvanı altında kurulan Büronun adı bu kez Türkiye
Motorlu Taşıt Bürosu olarak değiştirilmiş ve Çalışma Esas ve Usulleri Hak-
kındaki Yönetmeliği de 26 Ekim 1991 tarih 21033 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.

Yeşil Kart Büroları ve Büroların üyeleri olan sigorta şirketleri sistemin te-
mel yapısını teşkil etmektedirler ve Bürolarında iki temel işlevi vardır. Bun-
lardan birincisi tedvir bürosu olarak işlevi diğeri de ödeme bürosu olarak iş-
levidir.

Ne demektir Tedvir Bürosu, Internal Regulations’ın 2. maddesinde de ta-
nımlandığı üzere Tedvir Bürosu; kendi ulusal yasalarının hükümlerine uy-
gun olarak kendi ülkesinde bir tazminat talebini tedvir ve tesviye etmekle
sorumlu olan Bürodur.

Kazanın olduğu ülkenin Bürosu olan Tedvir Bürosunun asli görevi kendi
ülkesi dışındaki bir başka ülkenin Bürosu veya sigorta şirketi adına hareket
ederek hasarı tazmin etmektir.

Bu düzenlemenin temel amacı yabancı plakalı araçlar tarafından zarar
gören üçüncü şahısların, zarar veren aracın yabancı plakalı bir araç olma-
sından dolayı karşılaşabilecekleri güçlükleri en aza indirgemektir.

Burada zarar gören üçüncü şahıslar, tazminatlarını alabilmek için yaban-
cı bir ülkedeki sigorta şirketine müracaat etmek yerine kendi ülkesindeki
Tedvir Bürosuna müracaat ederek hasarın tazminini talep ederler.

Tanımlamada da belirtildiği üzere tedvir işlemlerini kendi ülkesindeki ya-
sa ve mevzuata göre yapan Tedvir Bürosu, hasar hakkında karar verme
yetkisine sahiptir ancak bu operasyonu gerçekleştirirken Ödeme Bürosu-
nun haklarının da korunmasında azami özeni göstermek zorundadır.
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Yeşil Kart sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi Tedvir Büroları olarak
adlandırılan bu Büroların hasar tedvirinde gösterecekleri azami dikkat ve
hassasiyet ile yakından ilintilidir.

Büroların diğer işlevi de Ödeme Bürosu olarak yaptıkları işlemlerden
kaynaklanan işlevdir.

Ne demektir Ödeme Bürosu, yine Internal Regulations’in ilgili maddesin-
de tanımlandığı üzere; yetkisine dayanılarak bir sigorta sertifikası verilmiş
ve Bürolar arasında Bilateral yani ikili anlaşma esasına göre akdedilmiş bu-
lunan Internal Regulations hükümlerine uygun olarak Tedvir Bürosuna kar-
şı yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan bürodur.

Biraz açmak gerekirse, Ödeme Büroları, üyeleri olan sigorta şirketlerinin
tanzim etmiş oldukları yeşil kartlardan dolayı mali sorumluluğu olan bürolar-
dır.

Örneğin, Türkiye’de Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu üyesi olan bir sigorta
şirketi tarafından tanzim edilen yeşil kartı havi bir aracın ülke dışında karış-
tığı bir kazadan dolayı o ülkenin üçüncü şahıslarına verdiği bedeni ve mad-
di zararlardan ve bu zararların tazmininden doğrudan Türkiye Motorlu Taşıt
Bürosu sorumludur. Bu bağlamda Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Ödeme bü-
rosudur.

Büro üyesi sigorta şirketlerinden birinin iflas etmesi veya ödeme güçlü-
ğüne düşmesi halinde dahi Ödeme Bürosunun sorumluluğu asla sona er-
mez.

Kaldı ki değil hasarın ödenmemesi, geç ödenmesinden dolayı doğan fa-
iz taleplerinin ödenmesi dahi Ödeme Bürosunun sorumluluğu altındadır.

Çünkü, Internal Regulations’ın yani Dahili Kurallar Sözleşmesinin
11. maddesinde de belirtildiği üzere hasar tazminatı talep tarihinden itibaren
en geç iki ay içerisinde ödenmek zorundadır. Bu süreyi geçen ödemelerde
yıllık nispeti % 12 olan bir gecikme faizi ödenmesi zorunluluğu vardır.

Pratikte zaman zamanda olsa Tedvir ve Ödeme Büroları arasında uygu-
lamadan kaynaklanan bazı sorunlarda oluşmaktadır. Bu durumda tarafların
sorunun çözümlenmesi için Bürolar Konseyi (Council of Bureaux) tarafın-
dan tespit ve tayin edilen Hakemlik Müessesesine başvurma hakları vardır
ve hakemlerin kararları kesin ve bağlayıcıdır.

Sizlere kısaca arz etmeye çalıştığım bilgilere ek olarak Council of Bure-
uax ve amaçları hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum .

Council of Bureaux, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç
Nakliyat Komitesi Karayolu Nakliyatı Ana Çalışma Grubunun korumasında
Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı Sistemini diğer bir ifade ile Yeşil Kart
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sistemini çalıştıran, yöneten ve halen merkezi Londra ‘da bulunan ve yeşil
kart sistemine üye ülkelerin bürolarından oluşan merkezi bir organizasyon-
dur.

Bu organizasyonun amaçları Bürolar Konseyi ana sözleşmesinde de be-
lirtildiği üzere;

- 1949 yılında ana çalışma grubunca çıkartılan 5 numaralı Cenevre
tesviyelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve sonradan değişen di-
ğer tavsiye ve kararlarla ilgili tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulun-
mak,

- Yeşil Kart sisteminin işleyişine ilişkin önlem ve sorumluluklarla ilgili
başka kuruluşlarla ve Ana Çalışma Grubu ile yakın bir ilişki kurmak
ve söz konusu kuruluşlardan kaynaklanan sorunları çözmek,

- Üyelerin, Bürolar Arası tek tip anlaşmaya yani Internal Regulations’a
uymalarını sağlamak

- Ziyaret ettiği ülkede yerleşmemiş bulunan kaza mağdurlarının korun-
masını sağlamak

Constitution of Council Bureaux yani Bürolar Konseyi Ana Sözleşmesi-
nin 3. maddesi üyeliğe kabul edilme şartlarını düzenlemektedir. Buna göre;

- Esas itibarı ile Avrupa’ya özgü bir sistem olan Yeşil Kart sistemine
üyelik, cari üyeler dışında Genel Kurulca tanımlanan coğrafi alan için-
de kalan ülkelere açıktır.

- Üyelik için müracaatta bulunanlara bir soru formu gönderilir ve bu so-
ru formunda verilen yanıtların yeterli görülmesi durumumda;

- Müracaatın yapıldığı ülkenin, diğer devletler tarafından kabul edilmiş
ve Birleşmiş Milletlere üye olması şartı,

- Yeşil Kart Bürosunu resmen kurmuş olması,
- Tazminat ödemelerine ilişkin fon transferlerine bir engel getirilmeye-

ceğine dair Avrupa Ekonomik Komisyonuna taahhütte bulunması,
- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Kanununu çıkartmış olmaları gibi şart-

lar ayrıca aranmaktadır.
Müracaat, Genel Sekreter tarafından incelendikten sonra Management

Committee’ye yani İdari Komiteye sunulur, İdari Komite şartların yerine ge-
tirildiğine dair karar verirse yapılan müracaatı ilk Genel Kurul Toplantısına
kendi görüşü ile birlikte sunar. Genel Kurul üyeliğin kabul edilip edilmeme-
sinde tek yetkili organdır. Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin
% 75 inin çoğunluğu ile alınır. Ancak alınan karar eski üyelere yeni üye ile
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Bürolar arası anlaşmayı imzalamaları konusunda her hangi bir yükümlülük
getirmez.

Sizlerin çok fazla zamanını almak istemiyorum ancak Yeşil Kart sistemi-
nin uygulanmasına temel teşkil eden bir bakıma sistemin işlemesine, tüm
Büroların uymak zorunda oldukları tek tip anlaşmadan eski adı ile Uniform
Agreement, 1 Temmuz 2003 den itibaren tadil edilerek yürürlüğe giren, ye-
ni adı ile Internal Regulations olan anlaşmanın içeriğinden de kısaca söz et-
mek istiyorum.

Bu anlaşma, biraz öncede belirttiğim gibi 1 Temmuz 2003 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir ve yeşil kart sisteminin çalışma biçimini düzenleyen bir dizi
kuralları içermektedir.

Anlaşma birinci bölümü, Ulusal Sigorta Bürosu, Sigortacı, Üye, Muhabir,
Araç, Kaza, Mağdur, Talep, Sigorta Poliçesi, Sigortalı, Yeşil Kart ve Bürolar
Konseyi gibi organların tanımlamalarını içermektedir.

Buna göre;
Ulusal Sigorta Bürosu: Bürolar Konseyi üyesi olan ve 5 numaralı tav-

siye kararına göre kendi ülkesinde kurumsal kimliği olan mesleki bir organi-
zasyondur.

Sigortacı: Yasal olarak kendisine trafik sigortası yapma yetkisi verilmiş
olan şirkettir.

Üye: Büroya üye olan her sigorta şirketi.
Muhabir: Ülke Bürosunun izni ile bir veya birden fazla sigortacı tarafın-

dan ülke dahilinde, söz konusu sigortacı tarafından sigorta poliçesi düzen-
lenmiş olan araçların karıştığı kazaların tedvir ve hasar işlemlerini sonuç-
landırmak amacı ile atanan her sigortacı veya diğer herhangi bir kişidir.

Araç: Kullanıldıkları ülke içinde geçerli bir trafik sigortasına sahip olmak
şartı ile, ray üzerinde hareket etmeyen her türlü motorlu taşıt aracı ve çeki-
cili veya çekicisiz her römork.

Kaza: Kazanın olduğu ülkenin yasalarına göre yasal araç trafik sigorta-
sı kapsamına giren zarar veya yaralanmaya sebebiyet veren her türlü olay.

Mağdur: Bir aracın neden olduğu zarar ve yaralanma dolayısı ile tazmi-
nat talep etmeye hak kazanan kişi veya kurum.

Talep: Mağdur tarafından talep edilen bir kazadan kaynaklanan bir veya
birden fazla tazminat talebidir.

Sigorta Poliçesi: Trafik sigortasına teminat veren bir üye tarafından ve-
rilen yasal sigorta sözleşmesidir.
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Sigortalı: Bir sigorta poliçesi ile trafik sigortası teminat altına alınmış ki-
şi.

Yeşil Kart: Bürolar Konseyince kabul edilmiş formatta düzenlenen ulus-
lar arası motorlu kara taşıt sigorta belgesi.

Bürolar Konseyi: Sisteme üye olan Büroların bağlı olmakla yükümlü ol-
duğu ve enternasyonel araç trafik sigorta sisteminin yönetiminden ve işletil-
mesinden sorumlu organizasyondur.

İnternal Regulations’ın yine bu bölümünde tazminatların yerine getiril-
mesi şartları da düzenlenmiş bulunmaktadır.

Burada en önemli husus tazminatın ödenme süresidir. Tedvir Bürosu ta-
rafından hasarın tedvir edilmesini müteakip, hasar ile ilgili tüm belgeler öde-
me bürosuna gönderilir ve ödeme bürosuda, talebin yapıldığı tarihten itiba-
ren iki ay içerisinde tazminatı tedvir bürosuna ödemek zorundadır.

İki ay içerisinde yerine getirilmeyen tazminat taleplerinde yıllık % 12 fa-
iz tahakkuk ettirilir. Bir başka husus da ödemenin tedvir bürosunun bulun-
duğu ülkenin para birimi cinsinden yapılması gereğidir. Parası konvertibıl ol-
mayan ülkelere bir kolaylık sağlaması açısından tazzminatın o ülkenin para
birimi yerine tazminatı talep eden büronun, Başvuru tarihinde ülkesindeki
günlük geçerli döviz kuru üzerinden hesap edilerek Euro cinsinden ödene-
bileceğide hüküm altına alınmıştır.

Burada amaç, zarar gören üçüncü şahsın haklarının korunmasıdır.
BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Çok teşekkürler Ertekin Bey. Hem sayın Ertekin’e söylemek istiyorum,

hem de diğer panelistlere de hatırlatmak istiyorum. Hazırlamış oldukları
metni bize tevdi etmeleri halinde kitapçıkta tebliğlerinin tamamı yer alabile-
cek aksi taktirde bir metin vermemeleri halinde sadece şu anda banda alı-
nan konuşmaları yayınlanabilecek. Onun için metinlerini verirlerse söyleye-
medikleri kısmın onları da kitaba koyabiliriz. 

Efendim ikinci olarak sözü sayın Ahmet Genç’e veriyorum. Buyurun
efendim. Süreniz 15 dakika. 

AHMET GENÇ:
Sayın başkan, değerli katılımcılar bu toplantıya katılan hemen hemen

herkes tahmin ediyorum ki burada sayılan sigortalarla ilgili gerek genel çer-
çevede ve bazıları da daha derinlemesine olmak üzere bilgi sahibi. Yalnız-
ca yakın zamanda yürürlüğe konmuş olan, 2003 yılında çıkan bir kanunla
karayolu taşıma kanunuyla getirilmiş olan karayolu taşıma sigortası yeni ol-
duğu için belki biraz bilgiler yüzeysel olabilir. O yüzden ben bilgi vermekten
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ziyade bu konularda daha genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Son-
ra hazine müsteşarlığı neler yaptı bu konuda, gelişen süreç içerisinde nere-
ye varmak istiyoruz bunlardan bilgi vermek istiyorum. Belki tartışmanın yö-
nü de o taraflara doğru kayabilir.

Şimdi bugünkü seminerin konusu aslında hem sigortacılık sektörünün
tabii motoru deniyor, motorlu araçlar sigortaları aynı zamanda da sigortacı-
lık sektörünün motoru, prim üretimi vs., bakımından. Gerçekten doğru. Ben
de şöyle yaklaşacağım, 2000 yılından itibaren gelişen olaylar çerçevesinde
baktığımızda hakikaten son 4-5 yıldaki problemlerin de kaynağını oluşturu-
yor. Büyük ölçüde yani %60-70 oranında problemlerin kaynağını oluşturu-
yor bu motorlu araçlar sigortaları. Nitekim 2001 yılından başlayarak bugüne
kadar toplam 14 şirket bir şekilde hazine müsteşarlığının tedbir alması şek-
linde veya kendi kendilerinin faaliyetlerini durdurma şeklinde faaliyetlerine
son verdiler ve bunların önemli bir kısmındaki problem bugünkü tartışılan si-
gortalardan kaynaklanıyordu. Tabii bunun sonucu binlerce mağdur ortaya
çıktı. Garanti Hesabı müdürümüz de burada kendisi, TRAMER müdürümüz
de burada. Bu sorunlar hala devam ediyor. Basit bir rakam verilmesi icap
ederse, yalnızca zorunlu trafik sigortasında mağdur olan insan sayısı yani
garanti hesabına intikal eden dosya sayısı 85 bindi ve hala onların ödenme-
sine çalışılıyor. Sürekli rakamlar değişiyor. Garanti hesabında çok hızlı bir
çalışma var, hummalı bir çalışma var aylardır hatta neredeyse 2 yıla yakla-
şan bir çalışma süresi içerisinde aşağı yukarı 57 bin müracaat var ve bunun
30 bini ödenmiş durumda. Diğerlerine ilişkin dosyalar da proses halinde.
Eğer bunlar bitirilebilirse müracaat etmeyenlere de belki dönülebilecek. Bu
husus aslında sigortacılık sektörüne olan güveni de sarsan bir olay. Tabii
halen faaliyet halinde bulunan şirketler diyecekler ki; bizim kusurumuz ne-
dir? Ötekilerin hatası yüzünden. Tabii ki birilerinin hatası bütün bir sektörün
itibarını zedelemiştir ve bu yaralar henüz kapatılmamıştır. Hala tamirat de-
vam ediyor. Garanti hesabının hızlı ödeme yapmasını daha da hızlanması-
nı isteyerek bu tamiratın hızlı yapılmasını öngörüyoruz.

Tabii bu olan bitenlerden ders alarak biz tedbir alma gereği duyduk. Baş-
ka bir sürü alanda işte yönetmelikleri değiştirdik, inşaallah kanunumuz da
çıkacak. Elbette birinci adımda var olan sorunların telafisi söz konusuydu.
Eskiden garanti hesabı yalnızca iflas kararından sonra devreye girebiliyor-
du. Orada uygulamaya geçildiğinde şunu gördük ki, mahkemelerden iflas
kararları kolay kolay çıkmıyor ve bekliyorsunuz. Akdeniz veya Universal si-
gortanın iflası için 1,5 sene beklendiği anda o insanlar paralarını alamadığı
zaman binlerce insan için mağduriyetler oluştu. O arada tabii biz hemen ha-
rekete geçip kanunun ilgili maddesini değiştirerek ruhsatların iptali duru-
munda da garanti fonu devreye girer hükmünü çıkarttık ama zaten onun
çıkması da neredeyse 1,5 yılı aldı. Şimdi durum düzeldi tabii ama artık o es-
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ki yoğun şirket iflas veya işte ruhsat iptalleri hadisesi de bitti. Bir dönem ola-
rak ortaya çıkmıştı o. Dolayısıyla tedbir almak yani bir kanun değişikliği o
kadar çok kolay olmuyor.

Geçmiş problemlerin telafisi birinci adımdı. İkinci adım da, geleceğe yö-
nelik olarak tedbir almaktı. Burada tabii çok çeşitli tedbirler düşünüldü. Şöy-
le yapalım, böyle yapalım. En sonunda bir izleme merkezi olmak üzere
TRAMER’in kurulması kararı alındı. TRAMER tabii burada son 4-5 aydır,
1 Temmuz’dan beri TRAMER çalışıyor. TRAMER’in 4-5 ayda kat ettiği me-
safe hakikaten inanılmaz yani bizlerin de tahminimizin ötesinde mesafe kat
etti, çok iyi gidiyor. Açıkçası TRAMER aslında sigorta sektörünün oluşturdu-
ğu bir yapı. Biz yalnızca Hazine Müsteşarlığı orada bir temsilci bulunduru-
yor bir de emniyet temsilci bulunduruyor. Belli ölçüde disiplin biraz daha cid-
diyet kazandırıyoruz aslında. TRAMER’i tamamen sigortacılık sektörü ken-
disi finanse ediyor. Geçen 4-5 aylık süre içerisinde orijinal olarak bizim ön-
gördüğümüz faydaların ötesinde çok daha büyük faydalar sağlayacağı orta-
ya çıktı. Gidişat hakikaten çok güzel. Veri tabanındaki hatalar Türkiye çapın-
da düzeltilebildiği taktirde ki bu hatalar 1 yıllık sürede, poliçelerin süresi l yıl,
temmuz ayına geldiğimizde 2005’de umuyoruz ki aşağı yukarı 8-9 milyon
poliçelik bir veri tabanı temiz bir şekilde ortaya çıkacak ve bu çok daha bü-
yük faydalar sağlayacak. Yalnız bütün motorlu taşıtlarla ilgili sigortalar için
yararlanılabilecek ortak bir veri tabanı ortaya çıkacak.

Şimdi tabii sırasıyla saydığımızda zorunlu trafik sigortası, karayolu taşı-
ma kanunundan gelen sigortalar, ihtiyari mali sorumluluk, yeşil kart havuzu
uygulaması, kasko sigortası ve zorunlu koltuk, eski otobüs zorunlu koltuk si-
gortasının adı taşımacılık zorunlu koltuk oldu. Şimdi tabii bunlarda hukuken
çözmemiz gereken pek çok sorun var. Mesela biz Ulaştırma Bakanlığıyla
çalışma yaptığımız sırada bu karayolu taşıma kanunundan gelen sigorta
için dedik ki istediğiniz kategori araçlarda bedeni limitlerini arttıralım, ayrı bir
düzenleme yapmayalım hani kolaylık olması açısından, fakat ayrı bir kanun
olduğu için müstakil bir düzenlemede ısrarcı olundu. Esasına bakarsanız
belki kapsam bakımından Zihni Bey daha iyi bilir, ufak tefek ayrıntıların dı-
şında aslına baktığınızda otobüsteki bedeni limitlerini yükseltiyorsunuz baş-
ka da bir şey yapmıyorsunuz aslında. Zorunlu trafik sigortasındaki bedeni
ümitlerini artırıyorsunuz bir anlamda. Belki bunları daha ileride toparlayıp
yani parça parça sigortalar şeklinde yapmaktansa pratiği daha kolay hale
getirmek için bunları bir derleyip toparlayıp mantıklı bir şekle koymakta ya-
rar olacağına inanıyorum.

Koltuk sigortası esasında vatandaş için çok yararlı tabii onun da hukuki
tartışmaları devam ediyor. Şimdi benim burada tartışılmasında yarar gördü-
ğüm bazı hususlar var. Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili TRAMER veri tabanı-
nın iyileştirilmesi muhakkak gerekiyor biz Anadolu’da gezdik bilhassa acen-
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telerle konuşarak çünkü binlerce acente var. Onlar doğru veri göndermez-
se siz zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla onların bu işin bilincine varması çok
önemliydi. Çok iyi yol kat ettiğimize inanıyorum ve hızla hatalı poliçeler aza-
lıyor. Bu büyük bir adım.

Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili 2918’den gelen sorunlar var. Zihni Bey kıs-
men bahsetti. Şimdi oradaki sorun aslında şu; tabii bize hastanelerden Sağ-
lık Bakanlığından da bir takım şeyler geliyor sorular geliyor şimdi 8 ile 108.
madde arasındaki çelişki, bir tanesinde diyor ki; garanti fonu garanti hesabı
teminat limitleriyle yükümlüdür yani şu anda 40 milyara kadar garanti hesa-
bının sorumluluğu var. Öbür yandan da diyor ki; sigorta şirketi 40 milyarı
aşan kısmı da öder, diyelim 60’ı ödedi, 20 için garanti hesabına döner fakat
orada şöyle bir çelişki var zaten garanti hesabı 40 ile sorumlu, o sorumlu ol-
duğu 40 aslında sigorta şirketinin ödediği 40 ile aynı. Dolayısıyla yukarıda
kalan 20 boşlukta kalıyor, böyle bir sorun var. Bunu gazeteciler hala yazma-
ya devam ediyor, yanhş yazmaya devam ediyor. Konuştuğumuz gazetecile-
re de durumu düzelttiremedik. Çok da anlaşılamıyor anladığım kadarıyla. İki
konu sürekli karıştırılıyor. Garanti hesabının klasik garanti fonu işlevleri ka-
rıştırılıyor. Bu kazalarla ilgili konular karıştırılıyor. Sigorta şirketi var olan bir,
çarpmış araç kaçma yok sigorta şirketi var, orta yerde 3-5 milyarlık bir bede-
ni tedavi masrafı var, bu niye garanti fonuna gitmiyor diye soruyorlar. Bunla-
rın organizasyon bozukluklarının giderilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Sağlık bakanlığıyla da sürekli görüşüyoruz. Hastaneler bunu tam olarak
yürütemiyorlar. Bir kargaşa var orta yerde.

Bir başka konu da teminat limitleri, zorunlu trafik sigortasındaki limitler
AB ile karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor. Tabii limitler yükselince primle-
rinde yükselmesi gerekiyor. Oradaki çıkmazı nasıl aşacağız o da tabii baş-
ka boyutlarda tartışılması gereken konular.

Bu manevi tazminat konusu hazineye gelen şikayetlerin pek çoğunda ki
ana unsur, şimdi tabii manevi tazminat şunun içinde olsun bunun içinde ol-
sun diye bir öneride bulunmuyorum yalnızca destekten yoksun kalma hesa-
bından dolayı bir yakını ölmüş acılı insanlar, üzüntülü ortamda destekten
yoksun kalma hesabının mantığını kavrayamıyorlar ve buna tepkiler oluşu-
yor. Bunun yani ölümlü kazalarda manevi tazminat konusunun bir yerde çö-
zümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani genel manada insani boyut
açısından bunun da tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

Hatır taşımacılığı işletenin kendisi eş, usül ve füru meselesi var. Sorum-
luluk sigortası bağlamında tabii bunların dışarıda kalması doğru olabilir ama
kimi hallerde şöyle bir durum da oluyor; geçenlerde gene sağlık bakanlığıy-
la yaptığımız görüşmelerde bir konu daha gündeme geldi. Siz araç kullanı-
yorsunuz bir kaza yaptınız ve siz %100 kusurlusunuz. Kendiniz işleten ol-
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duğunuz için sigorta kapsamında değilsiniz. Karşı tarafta da kusur olmadı-
ğı için zaten size ödenecek bir tazminat yok, o noktada eğer aldığımız bil-
giler doğruysa ki bunu tekrar görüşeceğiz ilgili kurumlarla, Bağkur veya SSK
o insanlara da herhangi bir tedavi ödemesi yapmaktan kaçınıyormuş, diğer
bir ifadeyle, trafik kazasında %100 kusurlu ise insan ortada kalıyor. Motor-
lu taşıtlar sigortası veya karayolu trafik sigortaları dediğimiz zaman karayo-
lunda hareket halindeki araçların neden olduğu kazalarda öncelikle insanı
düşünmemiz lazım yani teminat kapsamına alınmayan kimsenin olmaması
gerekir diye düşünüyorum ve bunu tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.

Pul konusunda başından beri İçişleri Bakanlığının bir ısrarı var, bu konu
İçişleri Bakanlığıyla yeniden konuşulacak. Pul konusu hakikaten şu anda
artık TRAMER uygulaması nedeniyle ikinci planda kalmış görünüyor. Bir
başka husus zeyilnamenin kaldırılmış olmasıdır. Bununla amaçlanan işlem
maliyetinin azaltılması idi. Eğer önümüzdeki yıllarda bir serbest tarife döne-
mine girilecekse zaten bu zeyilnamenin kalkması veya teminat limitlerinin
artması nedeniyle otomatik olarak yürürlüğe girmesi hadisesi problem ol-
maktan çıkacaktır. Yeni trafik kanunundaki en önemli düzenleme Zihni
Bey’inde bahsettiği gibi kaza tespit tutanakları konusu. Tabii orada birlik
kendi organizasyonuyla bunun altından nasıl kalkacak, o tabii birliğin kendi
konusu olarak düşünülebilir ama bununda tartışmaya açılması gerekir.

Kasko sigortalarında kapsamla ilgili belki sorunlar var yani işte kimisi te-
rörizmi alıyor kimisi seli koyuyor depremi koyuyor koymuyor, o konularda
belki bir standartizasyona mı gidilir nasıl olabilir bilemiyorum. Aşırı rekabet
konusu zaten gündemde kaskoyla ilgili. Açıkçası özellikle aralık ayı geldiği
zaman çok büyük bir fiyat kırmayla prim üretiminin arttırımı yönünde davra-
nışlar sergileniyor. Burada hazinenin bir tedbir alması gereğini açıkçası biz
kendi aramızda tartışıyoruz belki gene burada da tartışmaya açmakta yarar
var, şu anda teminat olarak primin %15’ini tutturuyoruz. Belki şunu bile di-
yebiliriz, kasko için 2004 yılı sonunda şubat ayına kadar tutulacak teminat
%20 dir. Bizim yetkimiz var çünkü. Kanun en fazla %20 diyor biz % 15 ola-
rak belirlemişiz. Belki böyle hafif radikal bir tedbire dahi başvurma durumu
olabilir, bunun da tartışılabileceğini düşünüyorum. Bize gelen kasko şikayet-
lerinin çoğunluğunda pert araçların değeri konusunda tartışmalar çıkıyor.
Bu konularında belki tartışılıp belli bir standarda oturtulması gerektiğini dü-
şünüyorum.

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Sayın Genç toparlamanızı rica edeceğim.
AHMET GENÇ:
Tabii. Şimdi denetimden bahsedildi. Denetim hadisesinde biz şunu fark
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ettik. Her şeyden Önce doğru bilgi almak çok önemli iyi denetleyebilmek
için. Doğru bilgi almazsanız hakikaten yanlış yorumlarsınız ve yanlış tedbir
alırsınız. 4-5 aylık TRAMER uygulamasında biz şunu gördük; hep yorum
yapılıyor idi. İşte %35 40 kaçak var trafik sigortalarında. Halbuki şunu gör-
dük kaçak o kadar değil. %10 traktörde kaçak var, %12’de diğer araçlarda
kaçak var TRAMER in tespitlerine göre toplam %22. Zaten Emniyet Genel
Müdürlüğünün yakın tarihte yaptırdığı anketlere göre 81 vilayet merkezinde
de %92 sigortalılık oranı var. Yani aşağı yukarı örtüşüyor kırsal kesimi alma-
dıkları için onlar. Aslında traktörleri hariç tutarsanız %10-12 civarında bir ka-
çak var hiç sigortası olmayan araç. Ve TRAMER’in 4-5 aylık aktivitelerinin
sonucunda da benim son rakamları izlediğimde gördüğüm şu; bu 10-12 lik
oran da oranın 2-3’ü de kapanmış zaten. İnsanlar biraz paniğe kapılmış iş-
te zam geliyor ceza geliyor korkusuyla yanlış olarak yayılan bu haberler ne-
deniyle. Şimdi geriye esas vahim olan şu, 7. basamak herkese en tabandan
tarife uygulanmış ve bu hakikaten çok büyük bir marj açığı yani tahsil edil-
mesi gereken veya olması gereken primle gerçekte üretilen prim arasında
çok büyük mesafe oluşturuyor. Bütün kaçakları da katlıyor. Dolayısıyla esas
sorunun bu olduğu ortaya çıkıyor. Şu açıdan bize ders oluyor; ne yapacak-
sanız yapın önce yeterince bilgi sahibi olun, yeterince araştırın, doğru tes-
pit yapın. Bu çerçevede, trafik sigortalarıyla ilgili geçmişteki yargılarımızın
pek çoğunun yanlış olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz. Bu vesileyle he-
pinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Çok teşekkür ederiz sayın Genç. Şimdi üçüncü sırada söz sayın Ali Ka-

raaslan’da. Buyurunuz sayın Karaaslan. 
ALİ KARAASLAN:
KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTASI SORUNLARI
Sayın konuklar “Karayolları Trafik Sigortaları Sorunları” konulu sunumu-

ma başlamadan önce seminerin hazırlanmasında emekleri geçen İktisadi
Araştırmalar Vakfı ve Güneş Sigorta A.Ş. yetkililerine teşekkürlerimi sun-
mak istiyorum.

Bu günün 15 Aralık olduğunu hatırladığımızda iki gün sonra yani 17 Ara-
lık’ta Avrupa Birliğine Katılım için müzakerelere başlama tarihi verilecektir.
Tüm mevzuatımızı AB normlarına uydurmaya çalıştığımız bu dönemde ka-
rayolları trafik sigortalarının da AB düzenlemelerinden ayrı değerlendirilme-
si düşünülemez.

Bu kapsamda bu konuda AB düzenlemelerine değineceğim, mevzuatı-
mızda ve uygulamada ülkemizde durumun nasıl olduğuna ve var olan belli
başlı sorunlara değineceğim. Mevzuatımızı değerlendirirken TBMM’ye sevk
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edilen “Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Taslağı” da dikkate alınacaktır.

1- Konuyla İlgili AB Mevzuatı
Avrupa Birliği’nin bu konuda yapmış olduğu düzenlemeler power point’te

görülmektedir. 
Direktifler
72/166/EEC Sayılı Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Hu-
kuk Kurallarının Üye Ülkeler Arasında Yakınlaştırılması ve Bu Sigorta Yü-
kümlülüğünün Denetimi Hakkında 24.04.1972 Tarihli Konsey Direktifi
72/430/EEC Sayılı 72/166/EEC Sayılı Direktifte Değişiklik Yapan
19.12.1972 Tarihli Konsey Direktifi
84/5/EEC Sayılı Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Hukuk
Kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması Hakkında
30.12.1983 Tarihli İkinci Konsey Direktifi
90/232/EEC Sayılı Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Hu-
kuk Kurallarının Üye Ülkeler Arasında Yakınlaştırılması Hakkında
14.05.1990 Tarihli Üçüncü Konsey Direktifi
2000/26/EEC Sayılı 73/239/EEC ve 88/357/EEC Direktifini Tamamlayan
16.05.2000 tarihli Üye Ülkelerin Motorlu Araç Kullanımında Sosyal So-
rumluluğa Karşı Sigorta Yasalarının Uyumlaştırılmasına Dair Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Araç Direktifi)
Ayrıca, Komisyon tarafından 07.06.2002 tarihinde Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey Direktifi olarak Beşinci Motorlu Araçlar Direktifi Teklifi
Yapılmıştır. Sözkonusu Direktif 72/166/EEC, 84/5/EEC, 90/232/EEC ve
2000/26/EEC numaralı Direktiflerde değişiklikler öngörmektedir.
Kararlar ve Tavsiyeler
- 2004/332/EC Numaralı Karar
- 2003/564/EC Numaralı Karar
- 2003/20/EC Numaralı Karar
- 2001/160/EC Numaralı Karar - 2003/564/EC ile yürürlükten kalkmıştır.
- 1999/103/EC Numaralı Karar - 2003/564/EC ile yürürlükten kalkmıştır.
- 97/828/EC Numaralı Karar - 2003/564/EC ile yürürlükten kalkmıştır.
- 93/43/EEC Numaralı Karar - 2003/564/EC ile yürürlükten kalkmıştır.
- 91/323/EEC Numaralı Karar - 2003/564/EC ile yürürlükten kalkmıştır.
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- 81/76/EEC Numaralı Tavsiye Karar
- 74/167/EEC Numaralı Karar - yürürlükten kalkmıştır.
- 74/166/EEC Numaralı Karar - yürürlükten kalkmıştır.
- 74/165/EEC Numaralı Tavsiye Karar
- 73/185/EEC Numaralı Tavsiye Karar
Topluluk içerisinde serbest dolaşımın amaçlanması nedeniyle, araçların

üye ülkeler arasında rahatça geçişini sağlamak üzere Motorlu Araçların So-
rumluluk Sigortaları uygulamaları konusunda uyumlandırma çalışmalarına
diğer kanunlara göre öncelik verilmiştir. Çıkarılan direktifler, kararlar ve tav-
siyeler aracılığıyla motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası düzen-
lemeleri konusunda var olan farklılıkların kaldırılması ve sorumluluk sigorta-
sı kapsamının yeniden belirlenmesine çalışılmıştır. 

Düzenlemelerde sigortanın kapsamını aracın neden olacağı bedeni za-
rarlar ile maddi hasarlar oluşturmaktadır. Teminat sürücü dışında tüm yolcu-
ları kapsayacaktır. Zarar hangi üye ülkede gerçekleşirse gerçekleşsin zarar
görenin zararının en kısa sürede giderilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraf-
tan zarara neden olan aracın sigortasının bulunmaması veya zarar veren
aracın bilinememesi durumunda da zarar görenlerin tüm zararlarının tazmin
edilmesi konusunda bir fonun kurulması da öngörülmektedir. Bu tür zararlar
da bedeni veya maddi olmasına bakılmaksızın tazmin edilecektir. Ödeme-
nin sigortacı ile Fon arasında kim tarafından ödeneceği konusunda bir an-
laşmazlık doğması durumunda, ödemenin bunlardan biri tarafından yapıl-
ması üye devlet tarafından sağlanacaktır.

Günün değişen şartlarına göre yeni düzenlemelerle uyumlaştırma çalış-
maları devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 2000/26/EEC Sayılı direktifle özel-
likle üye ülkeler arasında araç geçişi ve aracın meydana getirdiği hasarın
tazmin yöntemi konusunda önemli düzenlemeler yapılmış ve uygulamanın
en kısa zamanda yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Komisyon tarafından
07.02.2002 tarihinde beşinci Motorlu Araçlar Direktifi olarak parlamentoya
sunulan Teklifte ise değişen şartlar ve uygulamada yaşanan problemler dik-
kate alınarak bir çok husus yeniden ele alınmıştır.

Üye ülkeye girecek üye olmayan ülke araçları konusunda da bazı dü-
zenlemeler getirilmiştir. 

2- Türk Mevzuatı
Motorlu taşıtların sorumluluklarıyla ilgili uygulama alanı bulunanTürk

Mevzuatı Power Point’te görülmektedir.
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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- 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
- Türk Ticaret Kanunu 
- Borçlar Kanunu
- Karayolları Trafik Yönetmeliği
- Garanti Fonu Yönetmeliği
- Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği
- T. Motorlu Taşıtlar Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri HakkındaYö-

netmelik
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Şartlar
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife

ve Talimatlar
Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ilk olarak 11.05.1953

tarihinde kabul edilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulanma-
ya başlanmış ve 5.01.1961 tarihinde sözkonusu yasanın aksayan yönleri
düzeltilmeye çalışılmış, fakat değişikliklere rağmen sözkonusu yasanın is-
tenilen amaca hizmet etmemesi üzerine İsviçre Trafik Kanunu esas alınmak
suretiyle 12.10.1983 tarihinde 2918 sayılı kanun kabul edilmiş ve
18.10.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, sözkonusu korumanın uluslararası düzeyde uygulanma-
sı amacıyla Avrupa Konseyi Üyelerinin 20.04.1959 tarihinde Strazburg’da
imzalamış oldukları Motorlu Taşıtların Mecburi Mali Mesuliyet Sigortasına
Dair Avrupa Sözleşmesi de ülkemiz tarafından 26.06.1974 yılında imzalan-
mıştır. Fakat bu anlaşma imzalanmadan önce 08.05.1963 tarihli Bakanlar
Kurulu kararıyla tüzel kişiliği haiz Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliğine
Bağlı Motorlu Taşıt Bürosu kurulmuş ve 1964 yılında Yeşil Kart Sistemi uy-
gulamasına geçilmiştir. 

AB Mevzuatı ile Türk Mevzuatını Karşılaştırdığımızda amaç ve sistem
olarak fazla farklılık olmamasına rağmen mevzuatımızda ve uygulamada
bazı eksiklikler ve problemlerimiz mevcuttur. Mevzuatımızda var olan eksik-
liklerin bazıları şu anda Mecliste olan “Karayolları Trafik Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla” düzeltilmeye çalışılmaktadır.

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasıyla ilgili Eksiklikler ve Sorunlar
Var olan eksiklikler aşağıda sıralanmıştır.
1- Trafik Sigortası Uygulamasının Yaygın Olmaması
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2- Teminat Kapsamı ve Tutarları
3- Prim Tutarının Serbestçe Belirlenmesi
4- Hasar Ödeme Sürelerinin Uzunluğu
5- Sigortalıya Yönelen Rücu Talepleri
6- Garanti Fonu’nun Sistemin Tamamlayıcısı Olamaması
7- Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
8- Trafik Tutanağının Birlik Tarafından Tutulması
9- Şikayetlerin Değerlendirilmesi
10- Poliçe pazarlanmasıyla ilgili problemler
11- AB Mevzuatına Aykırı Düzenlemelerin Giderilmesi ve Eksik Kurum-

ların Oluşturulması
Sözkonusu hususlara ayrıntılı olarak bakacak olursak;
1- Trafik Sigortası Uygulamasının Yaygın Olmaması
Trafik sigortasının tüm motorlu taşıtlar için yaptırılması kanunla zorunlu-

luk haline getirilmiş olmasına rağmen ülkemizde trafik sigortası yaptıranla-
rın oranı %70’lerin altındadır. Yani %30’un üzerinde kaçak mevcuttur. Avru-
pa ülkelerinde ise trafiğe kayıtlı araçlardan sigorta yaptıranların oranı %
100’ler seviyesindedir.

Ülkemizde trafik siciline kayıtlı araçlar ile bu yıllara ait trafik poliçesi tu-
tarları son beş yıl itibariyle tablo halinde verilmiştir.

Kaçak oranının genelde %30’un üzerinde olduğu görülmektedir. 2002 yı-
lında bu oranın %37,16 ya çıktığı görülmektedir. 2003 yılında ise garip bir
şekilde oranın %22,73’lere düştüğü görülmektedir. Acaba istatistiki bir hata

Yl KayÝtlÝ Ara�* Trafik Poli�esi** Eksik Poli�e Ka�ak OranÝ
SayÝsÝ SayÝsÝ SayÝ %

2003 8.903.843 6.879.889 2.023.954 22,73

2002 8.655.170 5.438.646 3.216.524 37,16

2001 8.521.956 5.820.192 2.701.764 31,70

2000 8.320.449 5.244.561 3.075.888 36,97

1999 7.758.511 5.312.577 2.445.934 31,53

* DÜE’den alÝnmÝßtÝr.
** Sigorta Denetleme Kurulu Faaliyet Raporundan alÝnmÝßtÝr.

Teminatlar (Milyon TL) 

AracÝn T�r� A-Maddi*** B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma 
ve �l�m 

A

2004 Y l nda Ge�erli Olan Teminat TutarlarÝ

2
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mı yapıldı diye şirketlerin primleriyle araç sayılarını karşılaştırdım, ama bir
hata olduğu görünmüyor. Akdeniz ve Kapital Sigortayla ilgili alınan tedbirle-
rin sonuçları mı yansıyor acaba, bilindiği üzere bu şirketlerin poliçelerinin
bazılarının kayıtlara yansıtılmadığı tesbit edilmişti. Bunlar sisteme geri mi
döndü? Diğer taraftan aşağıda da arz edildiği üzere kaçakların yarıya yakı-
nını traktörler oluşturmaktadır.

Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptırmama oranının bu kadar
yüksek olmasının nedenlerine bakacak olursak;

a) Ülkemizde sigorta bilincinin gelişmemesinin başlıca etken oldu-
ğu görülecektir.

Trafik sigortası vatandaşların büyük bölümünde vergi şeklinde algılan-
maktadır. Poliçe alınırken sigortanın kendisine sağlayacağı yararın bilincin-
de olunmadan alınmaktadır. Trafik sigortasının ne olduğu ve ne yarar sağ-
ladığı sorulacak olursa, özellikle Anadolu’da yaşayanların bir çoğu (% 50’si-
ne yakını) bu sigortanın kendilerine ne yarar sağladığını bilemeyeceklerdir.
Hatta meydana gelen kazaların bazılarında hasar talebi sigorta şirketlerine
yansımamakta ve araç sahibi tarafından karşılanmaktadır.

Bu nedenle özellikle kırsal kesimde sigorta yaptırma oranının düşük ol-
duğu görülecektir. 2003 sonu itibariyle trafik siciline kayıtlı traktör sayısı
1.184.256 olmasına rağmen, Sigorta Denetleme Kurulunun bu yıla ilişkin
hazırlamış olduğu raporda bu araçlardan alınan prim tutarı 2,9 trilyon TL’dir.
Poliçe başına ortalama 10 milyon TL alındığı düşünüldüğünde 290.000 trak-
törün trafik sigortasının olduğu, buna karşılık 894.256 adet traktörün sigor-
tasız olduğu görülecektir. Yani 2 milyon trafik sigortası yaptırmayan aracın
yaklaşık olarak 900.000’i (yaklaşık olarak yarısı) traktörlerden oluşmaktadır.

b) Gelir seviyesinin düşüklüğü de sigorta yaptırılma oranının üze-
rinde etken olarak görülse de araç sahibi olanların genelde yüksek ge-
lir grubundan olmaları nedeniyle başlıca etken olarak görülmemesi
gerekir.

c) Yeterli Takip ve Denetimin yapılmaması
Bilindiği üzere, karayollarında düzenin sağlanması ve kontrol görevi Em-

niyet Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu kapsamda trafiğe çıkan araçların
sigortalarının bulunup bulunmadığının kontrölü de Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’ne aittir. Şu an itibariyle trafik sicili ile sigorta şirketleri arasında yapılan
bağlantı yoluyla araçların trafik sigortasını yaptırıp yaptırmadığını kontrol
eden bir mekanizma mevcut değildir. Ancak polislerce yapılan trafik kontrol-
lerinde veya iki yılda bir yapılan araç muayenelerinde trafik sigortası kont-
rölü yapılmaktadır.
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d) Cezaların Yetersizliği
Ülkemizde Trafik poliçesi yaptırmama durumunda uygulanan cezalar ye-

tersiz seviyededir. Trafik poliçesini yaptırmayan araçlara uygulanacak ceza
2004 yılı için 41.200.000 TL olup caydırıcı değildir. Hal böyle olunca da tra-
fik sigortası yaptırmayan araçların oranı da yüksek olmaktadır. Diğer taraf-
tan, sigorta yaptırmadan gezen araçların trafikten men edilmesine ilişkin ka-
nunda var olan müeyyideninde fiilen uygulanmadığı bilinmektedir.

Tramerin yapmış olduğu takip bu anlamda oldukça yararlı olacaktır. Ya-
pılan indirim ve artırımların takibi, poliçeden sonra rapor düzenlemenin önü-
ne geçme gibi yararlarının yanında, şirketlerden gelen bilgilerle trafik sicille-
rinin karşılaştırılması sonrasında trafik poliçesi yaptırmayan araçların tesbi-
ti de sağlanmış olacaktır. Tramerle Emniyet kayıtları arasında direkt bağlan-
tı kurulması sonrasında trafik poliçesi yaptırmayanlar tesbit edilecek ve bel-
ki de ilgili kişinin adresine bunla ilgili ceza otomotik gönderilmiş olacaktır. Bu
yolla trafik sigortası yaptırılmamasının önüne geçilmiş olacaktır. Ancak bu-
nun için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de yeterli bilgi işlem altyapısını kur-
ması gereklidir.

e) Sahte veya kayıtlara alınmayan poliçeler
Özellikle son yıllarda mali bünyesi bozuk olan şirketlerin nakit ihtiyacını

karşılamak üzere trafiğe yönelmeleri ve trafik poliçesi keserken de hiçbir ku-
ral tanımamaları ve aracılık yapanlar üzerinde kontrol sağlamaksızın yapı-
lan üretimler, bu alanda pazarlamanın kontrolden çıkması sonucunu doğur-
muş ve hiçbir sabit yeri olmayan veya bu işle alakası olmayan kişilerin po-
liçe pazarlamasına dönüşmüştür. Hal böyle olunca da tahsil edilen poliçeler
şirkete ödenmesi, tarife ve talimatlara aykırı indirimler vb uygulamaların ya-
nında, sahte poliçe üretimi ve pazarlanması gibi durumlarda doğmuş ve ba-
zı bölgelerde poliçelerden renkli fotokopi çekerek pazarlama gibi bir sektör
oluşmuştur.

Araçlarının vereceği zararı sigorta korumasına almaktan daha fazla tra-
fik kontrollerinde gösterebilecekleri belge elde etmek amacında olan bazı
kişiler bu poliçeleri bilerek almaktadırlar.

Bunun dışında yapılan incelemelerde tesbit edildiği üzere, bazı şirketle-
rin kestiği poliçelerin önemli bölümünü kayıtlarına yansıtmadıkları ortaya
çıkmıştır.

2- Teminat Kapsamı ve Tutarları
Teminatın kapsamına bakılacak olursa AB mevzuatına göre zarar eşya-

ya gelen zarar ve kişiye gelen zarar olarak tanımlanmasına rağmen mevzu-
atımızda, maddi zarar, sakatlık ve ölüm ve tedavi giderleri olarak tanımlan-

122



mıştır. AB mevzuatına göre, zorunlu sorumluluk sigortası şoför dışındaki
araçta bulunsun veya bulunmasın herkesin maddi ve bedeni tazminatlarını
karşılarken, bizde işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme
ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen
zararlar teminat dışında tutulmuş, ancak ölüm ve yaralanma halleri teminat
kapsamında sayılmıştır. Bu akrabalarının mallarına gelen zararlar bu kişile-
rin aracın içerisinde veya dışında olmasına bakılmaksızın teminat kapsamı-
na alınmamıştır. Yani işleten seyir halindeyken, eşine, anne babasına, ço-
cuğuna veya aynı evde yaşayan kardeşine ait başka bir araca çarparsa bu
durumda da bu kişilerin zararları sigorta kapsamında değil, bu AB düzenle-
meleriyle çelişmektedir.

Ayrıca, KTK’nun 87’nci maddesinde yer alan “yaralanan veya ölen kişi,
hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç yaralanan veya ölen
kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa ..... sorumluluk genel hü-
kümlere tabidir.” ifadesine istinaden hatır için taşınan kişiye gelen zararlar
da teminat dışındadır. Bu da AB normlarıyla çelişmektedir.

Komisyon tarafından AB komitesi ve parlamentosuna sunulan direktif
teklifinde motorlu aracın karışmış olduğu kazada bedeni zarar gören yaya
veya bisikletlilerin, araç sürücüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmaksı-
zın teminat kapsamına alınması gerektiği önerilmektedir. Ayrıca, ayrıca
araç kullananın alkol veya keyif verici maddelerin etkisinde olduğunu bile-
rek araca binenlerin de teminat kapsamı dışında tutulamayacağı da aynı
teklifte yer almaktadır.

Bu durumda bizde de araçta bulunanlar için verilen teminatların AB mev-
zuatına uygun olarak genişletilmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, AB direktiflerine göre römorklar çeken aracın sigortası
kapsamında olmasına rağmen, bizde insan taşıyan römorklar için ayrı poli-
çe kesilmesi gerekecektir.

Teminat tutarlarına bakacak olursak;
Karayolları Trafik Kanunu’nun 93 maddesi gereği “ Zorunlu Mali Sorum-

luluk Sigortası Genel Şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazi-
ne Müsteşarlığı’nın Bağlı bulunduğu Bakanlıkça tesbit edilir ve Resmi Ga-
zete’de yayımlanır.” Bakanlığımız her yıl yayımlamış olduğu “Tarife ve Tali-
matlar”la prim tutarlarının yanında geçerli olacak teminat tutarlarını da ya-
yımlanmaktadır. 

2004 yılı için ülkemizde geçerli olan teminat tutarları tabloda görülmek-
tedir.
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Tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm halinde ödenecek tazminatlar
konusunda limitlerin Türkiye şartlarında fazla sorun doğurduğunu düşün-
müyorum. Ancak asıl problem maddi hasarlarla ilgili teminatlarda ortaya
çıkmaktadır.

AB’nin üye ülkeler için belirlemiş olduğu asgari teminat tutarları tabloda
görülmektedir.AB Direktifleri GereÛi �ye �lkelerde UygulanmasÝ

Geren Asgari Teminat TutarlarÝ

Kißi BaßÝna Bedeni Hasar 350.000 Euro (665 Milyar TL)

Olay BaßÝna Bedeni Hasar 500.000 Euro (950 Milyar TL)

Ara� BaßÝna Maddi Hasar 100.000 Euro (190 Milyar TL)

Bedeni ve Maddi Hasar ToplamÝ 600.000 Euro (1.114 Milyar TL)

D E den alÝnmÝßtÝr.
** Sigorta Denetleme Kurulu Faaliyet Raporundan alÝnmÝßtÝr.

Not: 1 Euro= 1.900.000 TL olarak alÝnmÝßtÝr.

V

2003 YÝlÝ Üstatistikleri

TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� SayÝsÝ 8.903.843

K

Teminatlar (Milyon TL) 

AracÝn T�r� A-Maddi*** B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma 
ve �l�m 

Ara� Kaza Kiß Kaza Kißi Kaza 
BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna BaßÝna 

Otomobil 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Taksi 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

Kamyonet 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Minib�s (8- 14 koltuk) 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Ü Makinesi 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Kamyon 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Otob�s (15-25 koltuk) 4.000 8.000 40.000 680.000 40.000 680.000 

Otob�s (26 ve 
�st� koltuk) 4.000 8.000 40.000 1.040.000 40.000 1.040.000

Trakt�r 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000 

R mork* 4.000 8.000 40.000 400.000 40.000 400.000 

Motosiklet ve 
Y k Motosikleti 4.000 8.000 40.000 120.000 40.000 120.000 

DiÛer Ara�lar** 4.000 8.000 40.000 200.000 40.000 200.000

* nsan taßÝmada kullanÝlan r�morklardÝr. Ünsan taßÝmada kullanÝlmayan r�morklar, 
kendilerini �eken motorlu aracÝn sigortasÝna dahildir.

** �zel ama�lÝ taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar. 
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

teminat tutarÝna eßittir.

2004 YÝlÝnda Ge�erli Olan Teminat TutarlarÝ

2
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AB’nin belirlemiş olduğu asgari teminat tutarları ile karşılaştırıldığında ül-
kemizdeki teminat tutarlarının son derece düşük kaldığı görülmektedir. Kal-
dı ki var olan bu teminatlar asgari tutarlar olup, üye ülkeler bu tutarın üze-
rinde teminat belirleyebilirler. Nitekim, AB’ye dahil üye ülkelerden sekizinde
limitsiz teminat uygulanmaktadır.

Ayrıca 5. direktif teklifinde bu tutarların daha da yükseltilmesi öngörül-
müştür. Buna göre asgari teminatın; bedeni tazminatlarda kişi başına
1.000.000 Euro, maddi hasarlarda ise araç başına 500.000 Euro olması ve
kaza başına bir sınırlama da yapılmaması düşünülmektedir.

Ülkemizde ise zorunlu mali mesuliyet sigortası limitlerinin üzerindeki kıs-
mın ancak İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası ile korunması mümkündür. 

Amaç üçüncü kişileri korumak olduğuna göre, bizdeki limitlerin de gerek-
li seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki gelir seviyesinin dü-
şüklüğü, primlerin artması durumunda sigorta yaptırmayanların oranının ar-
tacağı şeklinde fikirler bulunmaktadır.

Bu konudaki görüşlerimi bir sonraki bölüm başlığında izah edeceğim.
3- Prim Tutarının Serbestçe Belirlenmesi
AB, üye ülkelerde geçerli olacak asgari teminat tutarlarını belirtmiş olma-

sına rağmen, primlerin belirlenmesi konusunda bir sınırlama getirmemiştir.
Prim tutarları ülkeye, bölgeye, kişiye, aracın cinsine ve motor gücüne göre
değişmektedir.

Bizde ise KTK’nun 93 maddesi gereği tarife ve talimatlar Müsteşarlığı-
mız tarafından yapılmaktadır. Ancak Meclise sevk edilen kanun taslağında
Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanın sigorta tarifelerini serbest
bırakmaya yetkili olduğu şeklinde bir hüküm eklenmiştir.

Teminatları AB’nin öngördüğü tutarlara yükseltsek ve Prim tutarlarını
serbest bıraksak prim tutarları ne olur;

AB Direktifleri GereÛi �ye �lkelerde UygulanmasÝ

Geren Asgari Teminat TutarlarÝ

Kißi BaßÝna Bedeni Hasar 350.000 Euro (665 Milyar TL)

Olay BaßÝna Bedeni Hasar 500.000 Euro (950 Milyar TL)

Ara� BaßÝna Maddi Hasar 100.000 Euro (190 Milyar TL)

Bedeni ve Maddi Hasar ToplamÝ 600.000 Euro (1.114 Milyar TL)

Not: 1 Euro= 1.900.000 TL olarak alÝnmÝßtÝr.

V

2003 YÝlÝ Üstatistikleri

TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� SayÝsÝ 8.903.843

Kaza SayÝsÝ 422.302

Kazaya KarÝßan Ara� SayÝsÝ 794.434

�l�ml� Kaza 2.127

�l� SayÝsÝ 2.818

YaralanmalÝ Kaza 54.006

YaralÝ SayÝsÝ 95.324

Maddi HasarlÝ Kaza 366.169

Tahmini Hasar (ABD $) 334.024.894

Poli�e SayÝsÝ 6.879.889

Þirketlerce �denen Hasar SayÝsÝ 305.960

�denen Hasar TutarÝ (000.000) 259.083.732

Kaza Üstatistikleri %

Kaza SayÝsÝ / TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 4,74

Kaza Yapan Ara�/ TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 8,92

�denen Hasar SayÝsÝ/Poli�e SayÝsÝ 4,45

�denen Hasar SayÝsÝ/TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 3,44

�denen Hasar SayÝsÝ/Kaza Yapan Ara� 38,51

e a a taßÝtlar ve yukarÝdaki tanÝmlamalarÝ girmeyen ara�lar. 
*** Ara� dÝßÝnda diÛer maddi varlÝklara ilißkin teminat tutarÝ kaza baßÝna maddi 

teminat tutarÝna eßittir.
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Ülkemizdeki hasara ilişkin istatistiki veriler aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre 2003 yılında meyda-
na gelen kaza sayısı 422.302’dir. Bu sayıyı Trafik siciline kayıtlı araç sayı-
sına bölersek % 4,74 çıkacaktır. Kazaya karışan motorlu araç sayısını
(791.870 ) toplam araç sayısına böldüğümüzde %8,89 çıkacaktır. Sigorta
şirketlerince ödenen hasar dosyasının sicile kayıtlı araç sayısına oranı
%3,44 , şirketlerce ödenen hasar dosyasının sigortalı araç sayısına oranı
ise %4,45’dir. Bu arada ülkemizde meydana gelen kazalardan %38,51’i için
trafik sigortasından hasar alınmaktadır.

Şirketlerce ödenen hasarın tutarına baktığımızda; Sektör bazında 2003
yılı ve 2004 yılının ilk altı ayına ait ödenen hasarları sınıflandırarak, dosya
adedi, ödenen hasar tutarları ve ödenen masraflar tabloda görünmektedir.

Bedeni ve Maddi Hasar ToplamÝ 600.000 Euro (1.114 Milyar TL)

Not: 1 Euro= 1.900.000 TL olarak alÝnmÝßtÝr.

V

2003 Yl statistikleri

TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� SayÝsÝ 8.903.843

Kaza SayÝsÝ 422.302

Kazaya KarÝßan Ara� SayÝsÝ 794.434

�l�ml� Kaza 2.127

�l� SayÝsÝ 2.818

YaralanmalÝ Kaza 54.006

YaralÝ SayÝsÝ 95.324

Maddi HasarlÝ Kaza 366.169

Tahmini Hasar (ABD $) 334.024.894

Poli�e SayÝsÝ 6.879.889

Þirketlerce �denen Hasar SayÝsÝ 305.960

�denen Hasar TutarÝ (000.000) 259.083.732

Kaza Üstatistikleri %

Kaza SayÝsÝ / TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 4,74

Kaza Yapan Ara�/ TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 8,92

�denen Hasar SayÝsÝ/Poli�e SayÝsÝ 4,45

�denen Hasar SayÝsÝ/TrafiÛe KayÝtlÝ Ara� 3,44

�denen Hasar SayÝsÝ/Kaza Yapan Ara� 38,51
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Tablodan da görüldüğü üzere; 500 milyon TL’ye kadar olan hasarlar ay-
rı bir grup, araç başına maddi hasar limitine kadar olanlar (2003 için 2.750
milyon TL, 2004 yılı için 4 milyar TL) ayrı bir grup ve bu limitin üstünde olan-
lar ayrı bir grup olarak alınmıştır. Bu hasarlar genelde birden fazla aracın
karıştığı veya bedeni tazminatların mevcut olduğu hasarlardır. Son iki dili-
min önemi limitin yükselmesi durumunda ödenecek hasarların da yükselme
olasılığının bulunmasıdır.

2003 yılında 305.960 adet dosya için, 259 trilyon TL hasar, 10,9 trilyon
TL eksper ve 2 trilyon TL diğer masraf ödemesi olmak üzere toplam 272 tril-
yon TL ödeme yapılmıştır.

2004 yılının ilk 6 ayında ödenen hasar dosya sayısı 176.003, yapılan
ödeme tutarı 189 trilyon TL olmuştur. Yılın yarısı olduğuna göre rakamların
iki katını düşündüğümüzde ödenen dosya sayısının da, hasar tutarın da bir
yıl öncesine göre yükseleceği görülmektedir. Ancak 2004 yılı Eylül ayı itiba-
riyle araç sayısının bir yıl öncesine göre 1.100.000 artarak 10 milyonu geç-
tiği düşünüldüğünde bu artış normaldir. Yıl sonunda prim de bu oranda ar-
tacaktır. Başta hesapladığımız hasar prim oranını dikkate aldığımızda hasar
sayısında meydana gelen artışın da normal olduğu görülecektir.

Veriler Sigorta Denetleme Kurulu Hasar Komitesi �alÝßmalarÝndan alÝnmÝßtÝr.
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Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 147.369 40.897.218 4.166.671 436.116 45.500.005 16,73

500-2.750 ArasÝ 148.619 166.021.899 6.117.458 924.291 173.063.648 63,62

2.750Õye Eßit 5.772 15.873.000 381.812 26.082 16.280.894 5,98

2.750Õnin �st� 4.200 36.291.615 221.951 682.136 37.195.702 13,67

Toplam 305.960 259.083.732 10.887.892 2.068.625 272.040.249 100,00

2003 YÝlÝ �denen Hasar

Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 74.016 21.482.426 2.157.769 210.560 23.850.755 12,61

500-4.000 ArasÝ 99.073 127.750.608 5.043.033 637.053 133.430.694 70,53

4.000Õe Eßit 833 3.332.000 104.328 5.803 3.442.131 1,82

4.000Õin �st� 2.081 28.019.546 147.670 294.885 28.462.101 15,04

Toplam 176.003 180.584.580 7.452.800 1.148.301 189.185.681 100,00

2004 (Ocak-Haziran) YÝlÝ �denen Hasar

V

Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 147.369 278 28 3 309 16,73

500-2.750 ArasÝ 148.619 1.117 41 6 1.164 63,62

2.750Õye Eßit 5.772 2.750 66 5 2.821 5,98

2.750Õnin �st� 4.200 8.641 53 162 8.856 13,67

Toplam 305.960 847 36 7 890 100,00

2003 YÝlÝ Dosya BaßÝna �demeler

Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 74.016 290 29 3 322 12,61

500-4.000 ArasÝ 99.073 1.289 51 6 1.346 70.53

4.000Õe Eßit 833 4.000 125 7 4.132 1,82

4.000ÕÝn �st� 2.081 13.464 71 142 13.677 15,04

Toplam 176.003 1.026 42 7 1.075 100,00

2004 (Ocak-Haziran) Dosya BaßÝna
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Dosya başına ortalama maliyetlere baktığımızda;

Dosya başına maliyet 2003’te 889 milyon TL iken 2004 yılında 1.075 mil-
yon TL’ye çıkmıştır. Dosya başına eksper masrafları da artmıştır. Araç ba-
şına maddi hasar limitinin, yani 4. Dilimin üzerinde ödenen hasarın ortala-
ması da 8,8 milyar TL’den 13,7 milyar TL’ye yükselmiştir.

2003 yılı hasar + diğer ödemeler toplamını 2003 yılında düzenlenen po-
liçe sayısına böldüğümüzde 39.541.000 TL olmaktadır. Limitten ve limit üs-
tünde ödenen toplam 9.972 adet dosyanın maliyetinin dosya başına mali-
yetinin ortalama 50’şer Milyar TL olduğunu varsayarsak, 2003 yılında dü-
zenlenen 6.879.889 poliçe için poliçe başına hasar maliyeti 104.240.000 TL
olacaktır. Bu üst limit ve üzerinde ödenen dosyaların dosya başına tutarının
100 milyar TL olduğunu varsayarsak -ki hiçbir şekilde bu tutara ulaşacağını
düşünmüyorum- şu andaki poliçe sayısına göre poliçe başına maliyet
168.940.000 TL olacaktır. Kaçağın önlendiği ve tüm araçların poliçe yaptır-
dığı düşünüldüğünde (2003 yılı sonu itibariyle 8.903.843 araç) birinci varsa-
yımda poliçe başına hasar maliyeti 80.545.000 TL, ikinci varsayımda
130.538.000 TL olacaktır. Eylül 2004 itibariyle araç sayısının 10 milyonu
geçtiği düşünülürse maliyet daha da düşecektir. Bu hasar maliyetleri üzeri-

Veriler Sigorta Denetleme Kurulu Hasar Komitesi �alÝßmalarÝndan alÝnmÝßtÝr.
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Toplam 176.003 180.584.580 7.452.800 1.148.301 189.185.681 100,00

Veriler Sigorta Denetleme Kurulu Hasar Komitesi �alÝßmalarÝndan alÝnmÝßtÝr.

Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 147.369 278 28 3 309 16,73

500-2.750 ArasÝ 148.619 1.117 41 6 1.164 63,62

2.750Õye Eßit 5.772 2.750 66 5 2.821 5,98

2.750Õnin �st� 4.200 8.641 53 162 8.856 13,67

Toplam 305.960 847 36 7 890 100,00

2003 YÝlÝ Dosya BaßÝna �demeler

Milyon TL Hasar D. Hasar Eksper DiÛer Toplam �denen
Adedi TutarÝ MasrafÝ Masraf �denen %

0 - 500 ArasÝ 74.016 290 29 3 322 12,61

500-4.000 ArasÝ 99.073 1.289 51 6 1.346 70.53

4.000Õe Eßit 833 4.000 125 7 4.132 1,82

4.000ÕÝn �st� 2.081 13.464 71 142 13.677 15,04

Toplam 176.003 1.026 42 7 1.075 100,00

2004 (Ocak-Haziran) Dosya BaßÝna
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Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

Branßlar Dosya �denen �deme BaßÝna S�releri

Adedi Tazminat �deme Hasardan Ühbardan

Hukuksal K. 14 3.342 3.342 239 267 55

Kasko 601.081 574.275.657 598.458.704 996 48 39

Ühtiyari M.M. 8.559 10.439.285 10.549.289 1.232 329 126

DiÛer Kaza 25.084 35.818.848 37.247.399 1.484 86 58

Trafik 239.415 148.461.537 155.774.623 651 162 94

M hendislik 38.661 215.887.242 221.384.518 5.726 64 41

Nakliyat 10.481 49.202.258 50.976.482 4.864 106 65

TarÝm 8.751 6.013.209 6.306.617 721 87 61

YangÝn 73.568 234.916.944 248.731.562 3.381 71 58

Genel Toplam 1.005.614 1.275.018.322 1.329.432.536 1.322 82 55

2002 YÝlÝ Branßlar BazÝnda Sekt�r OrtalamalarÝ
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2003 YÝlÝ Branßlar BazÝnda Sekt�r OrtalamalarÝ 
(DoÛrudan Talep)
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ne aracı komisyonu, masraf ve kar payı eklendikten sonra prime ulaşılmış
olacaktır.

Hesaplamada tüm araç çeşitleri için aynı prim öngörülmüştür. Bazı araç-
ların (ticari araç) primlerinin daha yüksek olacağı düşünülecek olursa özel
araçların primleri fazla artmayacaktır.

Sonuç olarak teminatın AB’nin öngördüğü asgari seviyelere çıkardığı-
mızda primler zannedildiği kadar artmayacaktır. Bizde işçilik ücretleri ve
hastane masraflarının düşük olmasının yanında, destekten yoksun kalma
tazminatları da düşük hesaplanmaktadır. AB ülkelerinde işçilik ücretleri yük-
sektir ve bir çamurluğun hasarlanması bile bazen kaza gören araç için pert
nedeni sayılabilmektedir.

Primin serbest bırakılması durumunda hiç hasar yapmayanların primleri
düşecek, fazla hasara neden olanlar asıl maliyeti yüklenecektir. Ayrıca bü-
yük şehirler ve özellikle İstanbul’a ilişkin teknik veriler bu alanlarda zarar
edildiğini Anadolu’da ve özellikle küçük şehirlerde kar edildiğini göstermek-
tedir. Bu durumda özellikle İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde primler
artacak, küçük şehir ve kırsal bölgelerde düşecektir.

4- Hasar Ödeme Sürelerinin Uzunluğu
KTK’nun 99uncu maddesi gereği, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin

tesbit tutanağını veya bilirkişi raporunu , sigortacının merkez veya kuruluş-
larından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali me-
suliyet sigortası sınırları içerisinde kalan kısmı ödenmek zorundadır.

Hasar zamanında ödenirse sigorta görevini yapmış olur, zamanında
ödenmezse sigorta külfet olur.

2002 ve 2003 yıllarını kapsayacak şekilde tüm sektörü kapsayacak şe-
kilde yapılan çalışma sonrasında ortaya çıkan sonuçlar branşlar bazında
aşağıdadır.
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Veriler Sigorta Denetleme Kurulu Hasar Komitesi �alÝßmalarÝndan alÝnmÝßtÝr.
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Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

Branßlar Dosya �denen �deme BaßÝna S�releri

Adedi Tazminat �deme Hasardan Ühbardan

Hukuksal K. 14 3.342 3.342 239 267 55

Kasko 601.081 574.275.657 598.458.704 996 48 39

Ühtiyari M.M. 8.559 10.439.285 10.549.289 1.232 329 126

DiÛer Kaza 25.084 35.818.848 37.247.399 1.484 86 58

Trafik 239.415 148.461.537 155.774.623 651 162 94

M hendislik 38.661 215.887.242 221.384.518 5.726 64 41

Nakliyat 10.481 49.202.258 50.976.482 4.864 106 65

TarÝm 8.751 6.013.209 6.306.617 721 87 61

YangÝn 73.568 234.916.944 248.731.562 3.381 71 58

Genel Toplam 1.005.614 1.275.018.322 1.329.432.536 1.322 82 55
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Hukuksal K. 26 9.655 9.655 371 264 34

Kasko 734.970 920.205.753 961.974.285 1.309 50 41

Ühtiyari M.M. 7.435 14.026.652 14.110.024 1.898 322 110

DiÛer Kaza 37.626 69.834.670 72.607.555 1.930 176 96

Trafik 305.960 259.083.732 272.040.247 889 142 78

M hendislik 30.878 107.663.462 112.312.265 3.637 82 56

Nakliyat 14.438 85.676.108 88.666.242 6.141 117 69

TarÝm 8.436 11.142.680 11.464.044 1.359 97 68

YangÝn 67.026 212.140.786 223.308.138 3.332 73 59

Genel Toplam 1.206.795 1.679.783.498 1.756.492.455 1.456 79 53
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Ühtiyari M.M. 7.435 14.026.652 14.110.024 1.898 322 110

DiÛer Kaza 37.626 69.834.670 72.607.555 1.930 176 96

Trafik 305.960 259.083.732 272.040.247 889 142 78
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TarÝm 8.436 11.142.680 11.464.044 1.359 97 68

YangÝn 67.026 212.140.786 223.308.138 3.332 73 59

Genel Toplam 1.206.795 1.679.783.498 1.756.492.455 1.456 79 53

2003 Y l Branßlar BazÝnda Sekt�r OrtalamalarÝ

Sigorta Denetleme Kurulu Hasar Komitesi �alÝßmasÝndan alÝnmÝßtÝr.130



Kurulumuz Hasar Komitesi tarafından dönemsel olarak şirketlerden iste-
nen bilgilerle hangi şirketin hangi hasarı kaç günde ödediği izlenmektedir.
Ancak şirket bazında açıklamak mümkün olmadığı için sektör bazında ra-
kamlar alınmıştır. Bu tablo değerlendirilirken şirketlerin tümünün hasar öde-
me süreleri aynı olarak düşünülmesin, gerçekten hasarını gereği gibi öde-
yen şirketlerimiz de var. 

Sektörümüz 2002 yılında hasarlarını hasardan itibaren ortalama olarak
82 günde, ihbardan itibaren ise 55 günde öderken, 2003 yılında bu süre-
ler 79 güne ve 53 güne düşmüştür. Branşlar bazında bakıldığında sistem
gereği ihtiyari mali mesuliyet branşında ve dosya sayısı az olan dava so-
nuçlarında ödenen hukuksal koruma branşlarında sürelerin uzun olduğu,
bu branşlardan sonra ise trafiğin geldiği görülecektir. Trafikte 2002’de 162
gün ve 94 gün olan sürelerin 2003’te 142 gün ve 78 güne düştüğü görüle-
cektir.

Dava ve rücu dosyalarının bu süreleri uzattığı düşünülebilir. Davalı veya
rücu yoluyla gelen talepleri çıkardığımızda, yani direkt başvuruları aldığı-
mızda ise durum aşağıdadır.
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Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

Branßlar Dosya �denen �deme BaßÝna S�releri

Adedi Tazminat �deme Hasardan Ühbardan

Hukuksal K. 14 3.342 3.342 239 267 55

Kasko 575.517 548.317.786 571.039.038 992 46 37

Ühtiyari M.M. 6.071 7.508.103 7.579.916 1.249 297 120

DiÛer Kaza 24.844 32.520.204 33.768.392 1.359 84 56

Trafik 185.066 114.171.390 120.498.718 651 128 77

M hendislik 38.371 213.910.898 219.351.828 5.717 63 40

Nakliyat 10.301 47.165.688 48.840.354 4.741 103 62

TarÝm 8.734 5.731.479 6.008.036 688 85 59

YangÝn 72.206 230.858.273 244.462.251 3.386 69 56

Genel Topl. 921.124 1.200.187.163 1.251.551.875 1.359 69 49
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(DoÛrudan Talep)

Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

B

2003 YÝlÝ Branßlar BazÝnda Sekt�r OrtalamalarÝ 
(DoÛrudan Talep)

S

131



Doğrudan başvurularda ödeme süreleri genel olarak da, trafik branşında
da düşmesine rağmen, özellikle trafik branşında yeterli seviyelerde değildir.
Özellikle kasko branşıyla karşılaştırıldığında ödemelerin uzun olduğu görü-
lecektir.

Trafik branşında ödenen tazminatların sınıflandırmasını yaparak baktığı-
mızda;
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Adedi TutarÝ �denen Hasardan Ühbardan

0 - 500 ArasÝ 147.369 278 309 133 72

500-2.750 ArasÝ 148.619 1.117 1.164 147 82

2.750Õye Eßit 5.772 2.750 2.821 99 53

2.750Õnin �st� 4.200 8.641 8.856 343 214

Toplam 305.960 847 889 142 78
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Trafik 185.066 114.171.390 120.498.718 651 128 77

M hendislik 38.371 213.910.898 219.351.828 5.717 63 40

Nakliyat 10.301 47.165.688 48.840.354 4.741 103 62

TarÝm 8.734 5.731.479 6.008.036 688 85 59

YangÝn 72.206 230.858.273 244.462.251 3.386 69 56

Genel Topl. 921.124 1.200.187.163 1.251.551.875 1.359 69 49

Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

Branßlar Dosya �denen �deme BaßÝna S�releri

Adedi Tazminat �deme Hasardan Ühbardan

Hukuksal K. 26 9.655 9.655 371 264 34

Kasko 714.314 893.821.481 933.542.406 1.307 48 39

Ühtiyari M.M. 5.085 9.699.187 9.755.891 1.919 270 87

DiÛer Kaza 31.258 56.104.032 58.702.624 1.878 86 54

Trafik 220.636 181.341.706 193.226.695 876 96 59

M hendislik 30.517 103.129.716 107.593.902 3.526 81 55

Nakliyat 14.138 79.915.786 82.665.005 5.847 111 63

TarÝm 6.894 9.798.935 10.065.451 1.460 101 68

YangÝn 65.321 207.053.368 217.926.080 3.336 71 57

Genel Topl. 1.088.189 1.540.873.866 1.613.487.709 1.483 64 47
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Genel Topl. 921.124 1.200.187.163 1.251.551.875 1.359 69 49

Milyon TL SigortalÝya Toplam Dosya Ortalama �deme

Branßlar Dosya �denen �deme BaßÝna S�releri

Adedi Tazminat �deme Hasardan Ühbardan

Hukuksal K. 26 9.655 9.655 371 264 34

Kasko 714.314 893.821.481 933.542.406 1.307 48 39

Ühtiyari M.M. 5.085 9.699.187 9.755.891 1.919 270 87

DiÛer Kaza 31.258 56.104.032 58.702.624 1.878 86 54

Trafik 220.636 181.341.706 193.226.695 876 96 59

M hendislik 30.517 103.129.716 107.593.902 3.526 81 55

Nakliyat 14.138 79.915.786 82.665.005 5.847 111 63

TarÝm 6.894 9.798.935 10.065.451 1.460 101 68

YangÝn 65.321 207.053.368 217.926.080 3.336 71 57

Genel Topl. 1.088.189 1.540.873.866 1.613.487.709 1.483 64 47
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Burada limit üstündeki tutarların özellikle uzadığı görülmektedir. Bunun
nedeni birden fazla aracın karışmış olması veya tedavi, ölüm gibi nedenler-
le sürecin uzamasıdır. Limite denk gelen ödemelerin daha erken ödendiği
görülmektedir. 

2004 yılına bakılacak olursa; 

2004’te ödemelerin biraz daha iyileştiği görülmektedir. Akdeniz ve Kapi-
tal gibi şirketlerin etkisinin azalması ve krizlerin etkisinin ortadan kalkması-
nın bunda etkili olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca faizlerin düşmesi de pa-
rayı tutmanın faydasının azalması nedeniyle ödemeleri artırmış olabilir.

Konumuz trafik sigortaları olduğuna göre, diğer branşlardaki gecikmele-
ri bir kenara bırakalım özellikle trafik sigortalarında ödemelerin gecikmeleri-
nin nedeni nedir?

1) Şirketlerin Mali Bünye Yetersizlikleri
2) Şirketlerin trafik sigortası nedeniyle gelen hasar taleplerinde, hasar-

zedeyi kendi sigortalısı olarak görmemesi; ödeme tablolarında kasko
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Toplam 176.003 1.026 1.075 115 70
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hasarlarının ödenme sürelerinin trafiğe göre daha kısa olması bunun
göstergesidir.

3) Bazı şirketlerin özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde gelir el-
de etmek amacıyla ödemeyi geciktirmeleri

4) Eksper raporlarının gecikmesi
5) Şirketlerin iç yapısından kaynaklanan düzensizlik; Şirketlerin iyi bir

hasar servisi kuramamaları, yeterince kalifiye elemanın olmaması,
hasar dosyalarının tümünün merkezde incelenmesi ödemelerin ge-
cikmesine neden olabilmektedir.

6) Acente şirket ilişkisinden kaynaklanan problemler
Acentenin borcunu ödememesi veya geciktirmesi durumlarında zaman

zaman acenteyi ödemeye zorlamak amacıyla bu acenteye ait poliçelerin
hasarlarının ödenmemesi zaman zaman şirketler tarafından başvurulan bir
yöntemdir. Bunun yanında acentelerin var olan yüksek tutardaki borçlarını
zamanında ödememeleri de şirketlerin nakit sıkıntısına neden olabilmekte-
dir.

5- Sigortalıya Yönelen Rücu Talepleri
TTK’nın 1301 maddesinde belirtilen “Halafiyet” maddesi gereği hasar

ödemesinde bulunan sigortacı sigortalı yerine geçerek zarar sorumlusuna
kusuru oranında rücu eder. Kasko sigortasında da hasar ödemesinde bulu-
nan sigortacının KTK’ hükümlerine göre zarara sebep olan araç işletenine
karşı kusuru oranında tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

Zarara sebep olan aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası mevcutsa
kaskodan hasarı karşılayan şirket rücu talebini doğrudan araç işletenine mi,
yapacak yoksa aracın neden olacağı zararları teminat altına alan sigorta şir-
ketinden mi? Bu konuda Kanunun 97. maddesinde; “zarar gören, zorunlu
mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya si-
gortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.” şeklinde yer
alan hüküm gereği sigorta şirketine de, sigortalıya da doğrudan başvurula-
bilir. Zararda sigorta şirketi ile işleten müteselsilen sorumludurlar.

Başlarda şirketler arasıda yapılan rücu talepleri, zaman içerisinde Akde-
niz ve Kapital Sigorta gibi şirketlerden gerektiği gibi tahsilat yapılmaması
üzerine sigortalılara yönelmeye başlanmış ve daha sonraları ilgili şirkete
dahi sormadan doğrudan sigortalılardan tahsil edilmeye başlanmıştır. Hatta
bazı şirketler tarafından hem sorumlu sigorta şirketinden hem de sigortalı-
dan rücu tahsilatı yapılması gibi örneklere dahi rastlanmıştır. Başlarda öde-
me gücü olmayan şirketlerin sigortalısına rücu talebi yapılırken zaman içe-
risinde şirketin mali durumuna bakılmaksızın direkt sigortalılardan talep edi-
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lir olmuştur.
Rücu talepleri yapılırken başlarda anapara talep edilirken sonraları işle-

yen faiz ve masraflar da anaparaya eklenmeye başlanmış, faiz hesaplanır-
ken de kasko sigortasına ilişkin ödemenin yapıldığı tarihten itibaren itibaren
alacak doğmasına rağmen, kazanın oluş tarihi faiz hesaplarında esas alın-
mıştır. İlgili sigorta şirketine başvurup da alacağın tahsil edilemediği durum-
larda geçen zamanın faizi de sigortalıya yüklenir olmuştur.

Yapılan icra takipleriyle sigortalılardan doğrudan yapılan rücu tahsilatla-
rı son derece artmış ve hatta zorunlu mali mesuliyet sigortasının işlerliğini
yitirmesi sonucunu doğuracak duruma gelmiştir. Devletimizin zorunlu tuttu-
ğu sigortayı yaptırarak kendini limitler dahilinde koruma altına almaya çalı-
şan sigortalılar, tam tersine bu işten zarar eder duruma gelmişlerdir. Hiç si-
gorta yaptırmayan kişiye zarar verdiği kişiyle karşılıklı anlaşarak sulha var-
ma hakkı verilirken, sigorta yaptıran, kasko şirketinin belirlemiş olduğu tuta-
rı faiz ve masraflarıyla beraber söz hakkı olmaksızın ödemek zorunda bıra-
kılır olmuştur.

Hiçbir AB ülkesinde trafik poliçesi olan bir kişiden zarar gören veya şir-
keti tarafından teminat dahilindeki tutar için talepte bulunulduğunu duydu-
nuz mu? AB ülkeleri limitleri artırarak ve yeni sistemler kurarak üçüncü kişi-
leri ve dolayışıyla işletenleri korumak üzere yeni düzenlemelere giderken,
bu sigortayı yaygınlaştırarak kişilerin birbirleriyle muhatap olmaksızın zarar-
larının giderilmesine çalışırken, bizde bu sigortaya olan güven sarsılmakta-
dır.

Belki de KTK’nun 97. maddesinin sonuna “......sigorta şirketleri, kasko si-
gortası kapsamında yaptıkları ödemelerle ilgili olarak limitler dahilindeki tu-
tarlar için sigortalıdan rücu talebinde bulunamazlar.” şeklinde bir madde ek-
lenmesi uygun olacaktır.

6- Garanti Fonu’nun Sistemin Tamamlayıcısı Olamaması
AB mevzuatına göre her üye ülke zarara neden olan aracın bilinememe-

si veya sigortasının mevcut olmaması durumunda meydana gelen zararı
maddi veya bedeni tazminat ayırımı yapılmaksızın karşılayacak bir fon oluş-
turmalıdır. Meydana gelecek zararın şirket tarafından mı, fon tarafından mı
ödeneceği konusunda tereddütler olması durumunda üye ülke hasarın en
hızlı şekilde karşılanması için gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Görüldüğü
üzere, Fon sigorta sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olup, zarar görenle-
rin zararlarının tazmini konusunda hiçbir açık bırakmayacak şekilde düzen-
lenmiştir. Fakat üye ülkenin isterse fonun ödeyeceği tutar için bir muafiyet
koyabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bizdeki mevzuata bakıldığında, KTK’nun 108 maddasi ile Musteşarlığı-
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mız nezdinde kurulan Garanti Fonu (27.10.1996 yapılan kanun değişikliği
sonrasında yapılan düzenlemelerle) 1998 yılında Türkiye Sigorta ve Reasü-
rans Şirketleri Birliğine devredilmiştir.

Sigorta şirketlerinden kesilen % 1 ve sigortalılardan alınan % 2 oranın-
daki paylardan oluşan Fonun bugün itibariyle karşılayacağı tazminatlar şun-
lardır;

a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye
gelen bedensel zararlar için,

b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilin-
de Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenle-
rin neden olduğu bedensel zararlar için,

c) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye
zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının
iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yüküm-
lü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,

d) Çalınan vaya gasbedilen aracın neden olduğu ve işletenin sorumlu
tutulamadığı kişiye gelen zararlar.

Dikkat edilecek olursa mali bünye zaafiyeti nedeniyle bütün branşlarda
ruhsatların iptal edilmesi veya iflas durumunda sigorta şirketinin ödemekle
yükümlü olduğu maddi ve bedeni hasarlar ödenmekte diğer durumlarda sa-
dece bedeni tazminatlar karşılanmaktadır.

Meclise sevkedilen kanun taslağında, AB ülkelerindeki uygulamaya uy-
gun olarak, yukarıda sayılan hallerde maddi tazminatların da ödenmesine
imkan verecek şekilde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu değişiklikle
Garanti Fonu sigorta sistemini tamamlar hale gelecektir. Ancak bundan
sonra bizden beklenen, yapılacak yönetmeliklerle Garanti Fonunu gecik-
meksizin, tam olarak hasarları karşılayan bir yapıya kavuşturmaktır.

Fon, sigortalılardan kesilen paralarla sigortalıların mağduriyetini önleme-
ye çalışan bir sistemdir. Yani para sigortalıların parasıdır. Bu anlamda fonun
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin nezdinde bulunması nor-
maldir. Fakat Birliğin görevi de burayı tam anlamıyla görevini yapabilir hal-
de yapılandırmak ve çalıştırmaktır.

Bundan önceki döneme bakıldığında, fon işlevini yapabilmiş midir? 
Geçmiş dönemlerde Fona fazla talepte bulunulmamış ve buradan yapı-

lan ödemelerde sınırlı kalmıştır. Ne zaman ki Emek Sigorta, Universal Si-
gorta ve Akdeniz Sigorta’nın iflasına karar verildi yani 2001’den sonra Fon’a
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iş düşmeye başladı. Daha sonraları da yerinde bir kararla 24.06.2003 tari-
hinde, iflas eden şirketlerin yanında “mali bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli
olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi...” durumunda da trafik
sigortası hasarlarını fonun ödemesi şeklinde yapılan mevzuat değişikliği ile
Bayındır, EGS ve Kapital Sigorta’nın sigortalılarına ait hasarların tazmini
görevi yüklenmiş oldu.

Yıllardan beri fazla iş düşmemesi nedeniyle yeterli personel ve donanım
yapısına sahip olmayan fon bu tarihten sonra yapılanmaya başlamıştır. Per-
sonel ve donanımdaki yetersizliklerin de etkisiyle iflas eden veya faaliyeti
durdurulan şirketler dolayısıyla aylarca hasarını alamayarak mağdur olan
hasarzedenin veya sigortalının sorunlarının çözümünde yeterli hız sağlana-
mamıştır. 

Bu tarihe kadar yapılan uygulamalar ve yeni mevzuat da gözönüne alı-
narak fonla ilgili önerilerim şunlardır.

a) İflas veya ruhsatlarının iptal edilmesi nedeniyle fona devredilen hasar
dosyaları konusunda şirkete yapılan hasar başvurularına rağmen ay-
rıca fon’a da başvuru yapılması istenmektedir. İflas veya tüm branş-
larda ruhsat iptali durumunda hak sahiplerince bu tarihe kadar şirke-
te yapılan başvuruların Fon’a yapılmış kabul edilmesi ve tekrar baş-
vuru istenmemesi mağduriyetleri azaltmak için uygun olacaktır.

b) Kendisine başka şirket tarafından rücu talebinde bulunup da faiz ve
masrafıyla beraber ödeme yapan sigortalının başvurması durumun-
da fon tarafından ana para ödenmektedir. Fonun amacı sigortalıyı ve
hasarzedeyi korunmaktır. Mağduriyetler yaşanmaması açısından hu-
kuk ve sigorta icapları gereği ödenmesi gereken tutar ödenmelidir.
Fonu korumak adına sigortalıya veya hasarzedeye yapılacak ödeme-
yi kısmak fonun amaçlarına aykırıdır.

c) Hasar talep edenden istenecek bilgilerin, asgari seviyede tutulması
ve sigorta şirketinin talep ettiği bilgi ve belgelerden fazla olmaması
gerekir. 

d) Geçmiş dönemlerde fonun yeterli personel ve bilgi-işlem yapısını ku-
ramaması nedeniyle ödemelerde gecikmeler yaşanmıştır. Yeni dü-
zenlemelerden sonra fonun işlevi daha da artacaktır. Gerekli perso-
nel ve bilgi işlem altyapısı oluşturulmalıdır. Belki de önümüzdeki dö-
nemlerde birkaç büyük ilde irtibat bürosu kurmak gerekecektir. Fon
işlevini tam anlamıyla yapabilecek altyapıyı oluşturmalı ve üzerine
düşen görevi yapmalıdır. Eğer fon kaynakları yeterli olmazsa katkı
payları artırılabilir.

e) Fonun gerekli işlevini yapabilmesi için tüzel kişiliğinin olmasında ya-
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rar vardır. Açılmış davaları takip etmek veya dava açmak için Tüzel
Kişilik kazandırılmasında yarar vardır. KTK taslağına tüzel kişiliği ha-
iz lafının eklenmesinle bu sağlanmış olacaktır.

f) Hukuk devletlerinde görevini gereği gibi yapamamanın yaptırımları da
kanunlarla düzenlenir. Sigorta şirketlerinde hasarı zamanında öde-
memenin cezası KTK’da düzenlenmiş olmasına rağmen bu sistemin
tamamlayıcısı olan fonda ödemelerin aksamasıyla ilgili bir hüküm ko-
nulmamıştır. Fonun işletilmesiyle görevli kişilerin görevlerini layıkiyle
yapamaması ve hak sahiplerini mağdur etmesi gibi durumda genel
hükümler hariç, ne KTK’da, ne de 7397 sayılı kanunda bir hüküm
mevcut değildir. KTK’ndaki tazminatın sekiz gün içerisinde ödeneme-
mesi durumunda öngörülen ceza “sigortacı” için öngörülmüş olup, fon
yönetimini kapsamamaktadır. Görevin olduğu yerde sorumluluk da
vardır. Bu konuda bir düzenleme yapılması gereği vardır.

g) Fonun Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Sisteminin aksayan yönlerini
kapatabilmesi açısından, AB mevzuatının da öngördüğü şekilde “Zo-
runlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamına giren konularda sigorta şir-
ketinin mi, yoksa Fonun mu ödeyeceği şeklinde doğacak tereddüt du-
rumunda fon tarafından ödeme yapılacağı ve varılacak karar sonra-
sında gerekirse fonun bunu ilgili şirketten tahsil edeceği” şeklinde bir
madde konulmalıdır.

h) İflas eden şirketlerin hasarlarının tazmin edileceği şeklindeki düzen-
leme, yerinde bir kararla tüm branşlarda ruhsat iptalini de kapsaya-
cak şekilde genişletilmiştir. Fonun sistemin tamamlayıcı görevini ya-
pabilmesi için sadece trafik branşında ruhsatın iptal edilmesi duru-
munda dahi fonun devreye girmesi şeklinde bir düzenlemenin daha
uygun olacağı düşüncesindeyim.

7- Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı
KTK işletenlerin araçların işletilmesiyle ilgili sorumluluğunu düzenlerken

Maddi tazminatları kapsam dahilinde tutmasına rağmen manevi tazminat
taleplerini kapsam dışı tutmuştur. Kanunun 90’ıncı maddesinde, Maddi taz-
minatların biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanu-
nu’nun haksız fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, trafik kazaları sonucu ölüm halinde genel hükümler gere-
ği defin masrafları ve yine maddi bir tazminat olan destekten yoksun kalma
tazminatı ödenir. Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin bu nedeniyle mahrum kaldıkları maddi kayıptan
oluşmaktadır. Genelde şirket aktüerleri tarafından yapılan sözkonusu tazmi-
natın hesabında ölen kişinin yaşı dikkate alınarak mortalite tablosuna göre
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yaşama ihtimali, ölmeden önce almış olduğu ücret, destekten yoksun kalan
kişilerin yaşı, cinsiyeti, kaç yaşına kadar destek sağlanacağı v.b. gibi husus-
lar dikkate alınır.

Fakat, bu hesaplamalar yapılırken uygulanacak esaslar konusunda hiç-
bir standart yoktur. Uygulamada şirketten şirkete, aktüerden aktüere göre
farklılıklar olmasının yanında aynı aktüerin farklı vakalar için farklı esasları
uyguladığına dahi rastlanmaktadır. Olayaın mahkemelere intikal etmesi du-
rumunda, mahkemelerin tayin etmiş olduğu bilirkişilerin hesaplamış olduk-
ları tazminat tutarları genelde şirketlerinkinden daha fazladır. Fakat mahke-
melerde uygulanan esaslar konusunda da bir standart mevcut değildir.

Bu konuda Kurulumuz aktüerlerinden oluşan bir komite kurulmuş olup,
destekten yoksun kalma tazminatının hesabında uygulanacak esaslar ko-
nusunda bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın bitmesine müteakip Müs-
teşatlığımız tarafından çıkarılacak bir tebliğle şirketlere duyurmayı düşünü-
yoruz.

8- Trafik Tutanağının Birlik Tarafından Tutulması
TBMM’ye sevk edilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılma-

sına Dair Kanun Tasarısıyla Kanunun 83 maddesine “Yanlız maddi hasarla
sonuçlanan trafik kazalarının tesbiti ve kusur değerlendirme işlemleri, Tür-
kiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği veya yetki vereceği gerçek veya
tüzel kişiler tarafından yerine getirilir. Kazaya karışan taraflar arasında dü-
zenlenecek tutanaklar veya formlar da, kaza tesbit tutanağı yerine geçer ve
bunların değerlendirilmesi kazaya karışan araçların bağlı olduğu sigorta ku-
ruluşlarınca yapılır. Kazaya karışan sürücülerin kendi aralarında anlaşama-
maları veya tutanak düzenlemekten kaçınmaları halinde, kazaya ilişkin tu-
tanak sigorta birliği tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından düzenle-
nir.......” hükmü eklenmiş ve “geçici medde 19” ile de bu konuda gerekli ha-
zırlıkların tamamlanması için 3 yıl süre tanınmıştır.

Bu madde düzenlenirken yeterince tartışıldı mı?
Kazaya karışanların karşılıklı anlaşarak tutanak düzenlemesinin gerekti-

ği tartışılmaz. Ancak anlaşamazlarsa bu işlem nasıl yapılacak?
- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bunu kim aracılığıyla ve nasıl

yapacak, personel mi istihdam edecek, eksperler aracılığıyla mı ya-
pacak?

- Türkiye’nin her yerine kırsal bölgeler dahil ulaşılabilecek mi?
- Kaza bölgesine ulaşacak kişi nasıl yönlendirilecek, bugün 154 numa-

ralı telefona heryerden ulaşılabilmek mümkündür.
- Uzlaşma kültürümüz yeterince gelişmemiştir. Polis kamu gücünü kul-
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lanarak kaza sonrasında çıkan kavga ve tartışmalara da müdahale
edebilecektir. 

- Bu iş için kurulacak sistem ve görevlendirilecek kişilere ödenecek tu-
tarların maliyeti nasıl karşılanacak, beklenen yarar katlanılan maliye-
te değecek mi? 

- Bu maliyetler sigorta primlerine yansıyacak mı?
9- Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında şirketler tarafından yapıla-

cak ödemelerde meydana gelecek aksamaları ve problemler konusunda
gelecek şikayetleri değerlendirip çözecek etkin bir yapının kurulması gerek-
lidir.

Sigorta şirketlerinin denetleme ve düzenlemesiyle görevli kurumlara şi-
kayetleri inceleyerek sonuçlandırma yetkisi verilmelidir. Bu yetki yapılan in-
celeme sonucunda verilen kararın uygulanmasını zorunlu kılan bir hüküm-
le desteklenmelidir. Bu kararlarla ilgili dava yolu açık olmalıdır.

Ayrıca zamanında ödememe, mevzuata aykırı olarak eksik ödeme ve
zarar görevleri veya sigortalıları mağdur eden şirketlerle ilgili idari para ce-
zalarının konulması etkinliği artıracaktır. Aksi halde hem mahkemelerin iş
yükü artacak, hem de dava süreci uzun sürecek ve cezadan beklenen
amaç da gerçekleşmeyecektir.

Diğer taraftan bir çok ülkede de var olan Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği dahilinde çalışan gelecek şikayetleri inceleyerek sonuçlan-
dıracak bir ombusmanlık sistemi de kurulabilir. Bu uygulama yasal düzenle-
meyle yapılabileceği gibi, şirketler kendi aralarında anlaşarak bu yetkiyi Bir-
lik’te kurulacak bir birime de verebilirler.

10- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının Poliçesinin Pazarlanmasın-
daki Problemler
Yukarıdaki bölümlerde de kısaca izah edildiği üzere, trafik poliçelerinin

nakit pazarlanmasında diğer poliçelere göre daha fazla sorunlar vardır. Na-
kit olması nedeniyle tahsil edilen tutarların şirkete naklinde problemler ol-
makta, ayrıca şirket tarafından aracısına tanınan imtiyazlar (ek komisyon in-
dirimi, hak edilmeyen indirim, vade vb) zamanla problemler olmaktadır. Son
yıllarda özellikle tali acente şeklinde örgütlenen büyük acente yapıları oluş-
muş ve tali acenteliklerin de iyice kontrolden çıkılmasına neden olmuştur.
Trafik poliçeleri sigortacılıkla alakası olmayan bakkal, berber, terzi vb mes-
lek gruplarınca pazarlanır hale gelmiştir. 

Ülkemizde sigorta kültürünün oluşmasında sigortalılarla birebir görüşen
aracıların önemi büyüktür. Sigortalı belki de şirketi tanımaz , hangi şirketten
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poliçe aldığını bilmez ama başına bir şey geldiğinde acenteyi tanır ve acen-
teden fikir alır. Bu kişilerin bu poliçeleri pazarlarken ne işe yaradığını ve ka-
za durumunda nasıl yararlanılacağını anlatması ve gerektiğinde yardımcı
olması gerekir. Bunun için de devlet olarak da şirketler olarak da acente eği-
timine önem vermeliyiz. Özellikle tali acentelere ilişkin kuralları iyi belirleme-
liyiz.

Diğer taraftan primlerinin ödenmemesi durumunda poliçenin otomotik
iptal edilmesi uygulaması da zorunlu mali mesuliyet sigortasına uyan bir
uygulama değildir.

Bilindiği üzere şu anki düzenlemelere göre trafik poliçesi peşindir ve po-
liçenin verilmiş olması tahsilatın yapıldığına ilişkin karine oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere bu konuda Müsteşarlığımızın bağlı bulunduğu Bakana poli-
çeyi taksitlendirme imkanı verilmiştir.

Böyle bir düzenlemeye geçilmesi durumunda tahsilat konusunda çıka-
cak problemler nedeniyle poliçe iptalleri artacaktır. Bu poliçenin zorunlu ol-
ması ve korunan kişinin de üçüncü kişiler olması nedeniyle poliçe iptallerin-
de özel düzenlemeler getirilmelidir. Bu düzenlemelerde sigorta şirketinin so-
rumluluktan kurtulabilmesi için poliçe iptalini belirli yerlere bildirim zorunlu-
luğu getirilebilir. Bu yerler trafik sicili olabileceği gibi, bu sicille bağlantı ku-
rulması şartıyla Tramer de olabilir.

11- AB Mevzuatına Aykırı Düzenlemelerin Giderilmesi ve Eksik Ku-
rumların Oluşturulması
Meclise sevkedilen KTK tasarısında AB mevzuatına uymayan birçok hu-

sus düzeltilmektedir. Bu değişikliklerin bazıları yukarıdaki bölümlerde belir-
tildi. Bunun yanında AB’nin serbest rekabet hükümlerine aykırılık oluşturan
KTK’nun kamu kurumlarının Milli sigorta şirketlerine trafik sigortası yaptıra-
bileceği şeklindeki 106. Maddesi de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şir-
keti olarak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan AB mevzuatında diğer bir üye ülkede meydana gelen za-
rarın tazmini için kolaylık oluşturmak üzere kurulan oluşturulan “Talep Tem-
silciliği” şeklindeki kurumların da tam üyelik çalışmaları sırasında oluşturul-
ması gerekecektir. Bunun yanında direktiflerde üye ülkelerin kurmalarının
gerektiği ifade edilen “bilgi merkezi” fonksiyonunu bazı ilavelerle Tramer
görebilecektir. Talep temsilciliği üye ülkede meydana gelen diğer bir üye ül-
ke vatandaşının zararını tazmin etmek üzere gerekli girişim ve takip işlem-
lerini yapmak ve sonuçlandırmak üzere kurulmuş bir yapılanma olup, üye
ülkenin bu husustaki düzenlemelerle ilgili cezai maddelerle de desteklen-
miş bir düzenleme yapması gereklidir. “Bilgi Merkezi” ise gerektiği zaman
kaza sonrasında zarar görenin de başvurarak gerekli bilgileri alabileceği,
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ülke de trafikte kayıtlı motorlu araçlara ait bilgilerinin, sahibine ilişki bilgiler
ile aracın geçerli bir zorunlu mali mesuliyet poliçesinin bulunup bulunmadı-
ğının ve bulunuyor ise geçerlilik tarihlerinin, sigorta şirketinin ve görevlen-
dirilmiş olan “hasar talep temsilcisine” ait bilgileri içeren bir sistem olmalı-
dır.

Diğer taraftan teminat kapsamının ve asgari limitlerin de AB mevzuatına
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Çok teşekkür ederiz sayın Karaaslan. Sürenizi 30 dakika olarak kullan-

dınız. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum, tebliğinizin bize metni-
ni veyahutta elektronik ortamda gönderirseniz burada söyleyemediklerinizi
de kitaba koyma imkanımız olur. Bu tabii bütün panelistler ve sizin için de
geçerli olan bir husus. Teşekkür ederim. Efendim şimdi de sözü sayın Se-
dat Özatalay’a veriyorum. Buyurun sayın Özatalay. 

SEDAT ÖZATALAY:
Konuyu 3 ana başlıkta irdelemenin doğru olacağı kanısındayım.
- Poliçe sayısını arttırmak
- Eğitim
- Hasar Yönetimi
Öncelikle Trafik poliçelerinde sigortalı sayışını artırrmamız gerekmekte-

dir, Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Bilgi Merkezi kayıtları incelendiği zaman
yaklaşık 2 Milyon Trafik poliçesinin olmadığını görmekteyiz.

Bu araçların sigortalanması; teminatların ve primlerin daha objektif tes-
pit edilmesine, oluşacak olan sermaye birikimine ve garanti fonuna aktarıla-
cak kaynağa olumlu etki oluşturacaktır.

Temmuz 2004’de kurulan TRAMER (Trafik Sigortası Bilgi Merkezi) Sis-
teminin bu anlamda çok faydalı olduğunu bilmekteyiz. TRAMER sayesinde
şirket kayıtlarına girmeyen poliçeler, hasardan sonra kesilen poliçeler ve
hak kazanılmadığı halde hasarsızlık indirimi uygulanarak düşük primlerle
kesilen poliçelerin önüne geçilmiş oldu.

Sektörün vereceği destekle gelecekte daha da iyi işlerin yapılması müm-
kün.

Ayrıca TRAMER’in Bilgi Bankası ile Emniyet’in Bilgi Bankası karşılaştı-
rılıp incelendiğinde poliçesi olmayan araçların sahipleri ve adresleri belir-
lenerek bu şahıslara poliçe yaptırmaları için 30 günlük bir süre verilebilir.
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Süre sonunda uygulanacak cezalarda açıklanır. Bu süre dolduğu zaman il-
gili birimlerin kayıtları tekrar karşılaştırılıp incelenir ve poliçe yaptırmayan
vatandaşlar belirlenerek bu kişilere ceza uygulanabilir. Bu çalışma da poli-
çesi olmayan araçların sayısının azaltılmasında büyük etki yaratacaktır.

Ayrıca bu konuda denetimlerde arttırılmalıdır. Araç muayene istasyonla-
rında muayene esnasında Trafik poliçesi mutlaka sorulmalıdır. Trafik dene-
timlerinde Trafik Polisleri, ehliyet ve ruhsatla birlikte istisnasız Trafik poliçe-
sini de sormalıdır. Bu konunun sağlanması için Trafik polislerine de muhak-
kak eğitim verilmelidir.

Keza noter satışlarında aracın poliçesinin sorgulanması, satıcı adına
Trafik poliçesi yok ise satış işleminin yapılmaması sağlanmalıdır. Denetim-
ler ve sorgulamalar sadece Trafik poliçeleri için değil DASK gibi zorunlu di-
ğer tüm poliçeler için de yapılmalıdır.

Sigortacılığın gelişimi toplumun sigorta bilincinin gelişmesi ile doğru
orantılıdır. Yukarıda bahsi geçen denetimler, sorgulamalar ve yasal düzen-
lemeler bu bilincin oluşmasında tek başlarına yeterli olamamaktadırlar. Tüm
bu uygulamaların eğitim ile de desteklenmesi gerekmektedir.

Günümüzde görsel ve yazılı basın ile internet sayesinde gerek sigorta
sektörü ve devletin ilgili birimleri gerekse sigorta şirketleri reklamlar ve prog-
ramlar yardımı ile toplumu bilinçlendirmeye ve eğitmeye çalışmaktadırlar.
Bu çabalar bilinçlenmemizi sağlamakla birlikte yeterli olmamaktadır. Bana
göre sigorta bilincinin gelişmesi, Trafik poliçesi ve diğer poliçelerin yapılma-
sının sağlanması, Trafik kurallarına uymak ve uymayanları uyarmak tüm bu
konular ilkokullardan başlamak kaydı ile tüm eğitim sistemi boyunca birey-
lere ders olarak verilmeli ve eğitim sayesinde bireyler çocukken bu olgular
üe karşılaşmalıdır. Bu konunun hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’ndan da destek alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Ülkemizde tatillerde, bayramlarda trafik kazalarında savaşta ölen insan-
lardan daha fazla sayıda vatandaşımız ölmekte ve yaralanmakta bu durum
yollarımızın Avrupa standartlarında olmamasından da kaynaklanmakla bir-
likte daha çok araç kullanan kişilerin eğitimsizliğinden, dikkatsizliğinden ve
saygısızlığından kaynaklanmaktadır. İşte eğitim bu noktada önem kazanı-
yor. Verilecek etkin eğitim ve trafik bilinci sayesinde trafik kazaların azala-
cağı ve buna bağlı olarak ta ölümlerin, yaralanmaların ve mağdur olanların
sayısı azalacaktır.

Poliçe sayısının arttırılması için biz sigortacıların yapması gereken diğer
bir çalışma hasar yönetimidir. Bugün ülkemizde ödenen hasarların
%25,30’unun şaibeli ve kötü niyetli hasarlar olduğu bu konu ile ilgili olan bi-
rimlerce ifade edilmektedir.
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Kötü niyetli kişi ve kişilerin hasardan sonra yaptırdığı poliçeler, şebeke
kurarak bir aracı birden fazla şirkete sigortalayan ve hasarlı bir araçla çar-
pışmış süsü vererek sahte zabıtlarla aynı olayı farklı göstererek birden faz-
la şirketten meydana gelmeyen bir hasar için mükerrer paralar alarak sek-
törü dolandıranlar, orijinal parça yerine yan sanayi parça takarak veya par-
ça talep edip ancak hasarlı parçaları düzelterek haksız kazanç sağlayan ki-
şiler, oluşmuş olan hasarı eksper gelmeden büyüterek fazla para almaya
çalışan kişiler, pert bir araç ile çalınmış bir aracı change yapan şebekeler,
ağır hasarlı araçları sigorta şirketlerinden aldıktan sonra gelişi güzel tamir
edip tekrar başka bir şirkete sigortalayıp bu aracı çaldırma süsü vererek si-
gorta şirketinden tazminat alan şahıslar vs. yukarıda bahsettiğimiz
%25,30’luk kötü niyetli hasarları oluşturmaktadır.

Söz konusu bu olaylar hasar şiddetini, eğitimsiz sürücüler ise hasar fre-
kansını arttırmakta. Buna bağlı olarakta hasar maliyetleri ve giderler art-
maktadır.

Sigorta şirketleri primlerini belirlerken hasar şiddeti ve frekansına baka-
rak teknik anlamda tarife yapmaktadırlar.

Kötü niyetli hasarlar ve denetimsizlik sonucu oluşan hasar maliyetleri ve
kaza sayısı poliçe fiyatlarını da olumsuz olarak etkilemekte ve poliçe sayı-
sının artmasını engellemektedir.

Bu nedenle sektörün hızlı bir şekilde TRAMER’in de imkanları kullanıl-
mak kaydı ile T. Sigorta Şirketleri Birliği’nin katkısı ile şirketler arası Hasar
Bilgi Bankası’nın kurulması ve tüm bilgilerin burada tasnifi ve özel bir şifre-
leme metodu ile şirketler arasında bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Bu bilgi ban-
kası hasarcılar ve teknik servis elemanlarınca kullanılarak aracın ne kadar
hasarının olduğunu daha önce pert olup olmadığım ve şifreleme yolu ile kö-
tü niyetli bir hasar olup olmadığını tespit edilebilir ve kötü niyetli kişilerin sis-
teme sokulması önlenebilir.

Ağır hasarlı araçların tamamının hurdaya çıkarılarak pert edilmesi, çalın-
ma hasarlarının da önüne geçecektir. Bu çalışma 1 veya 2 yılda sektör için
ödenen hasarı arttırıcı bir etken gibi gözüksede daha ileriki dönemlerde bu
çalışmanın faydaları görülecektir.

Sigorta şirketleri, araç üzerindeki hasarlı parçaları söküldükten sonra
parça toplayan firmalara toplatarak gelir elde etmektedirler. Ancak bu par-
çalar daha sonra tekrar sisteme dönmekte ve orijinal parçaların yerine da-
ha az maliyetle alınarak kötü niyetti kişilerin sektörü kazıklamasına yardım-
cı olmaktadır. Bu nedenle sektörün birleşerek bu parçaların tamamını imha
yolu ile hurda haline getirerek değerlendirmesi ve bu parçaların sisteme gi-
rişini engellemesi de şaibeli ve kötü niyetli haksız kazanç sağlamaya yöne-
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lik taleplerin önüne geçecektir.
Tüm bu çalışmalar milli servete katkı sağlayacağı gibi hasar şiddetini dü-

şürecek kötü niyetli hasarları engelleyerek hasar maliyetine olumlu yönde
katkı sağlayacaktır. Bu da şirketlerin kârlılığına yansıyacak, hasar şiddeti ve
frekansı düştüğü için de poliçe primleri azalacak ve daha fazla kişi poliçe
yaptıracaktır. Bu sayede sigortalı sayısı artacak buna bağlı olarakta prim
üretimi artacak ve daha fazla sermaye birikimi oluşacaktır.

Yeni Trafik Kanununun da tüm bu konulara olumlu etki yapacağı kana-
atini taşımaktayım. Artan cezalar ve trafik zabıtlarının Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği’nce kurulacak birim tarafından tutulması da bir-
çok mevcut problemi ve sorunu ortadan kaldırması açısından olumlu bir ye-
nilik.

Ancak burada kurulacak ve görevlendirilecek birime, muhakkak kolluk
güçlerinin yetkisi verilmelidir. Aksi takdirde birçok olayda kazaya karışan ki-
şilerin farklı tavırlar takınarak görev yapmak isteyen kişilere olumsuz davra-
nışları olması kaçınılmazdır.

Söz konusu uygulamalar, birlikte ve kısa bir zaman içerisinde hayata ge-
çirildiğinde; poliçe üretimi, hasar maliyetleri, kötü niyetli kişi ve kişilere kar-
şı yürütülen mücadele daha etkin hale gelecek ve sektör daha hızlı büyüye-
cektir.

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Sayın Özatalay sürenizi harfiyen riayet ettiniz, 15 dakikaya ben hep 5

dakika tolerans verdim kullanmadınız. Ayrıca teşekkür ederim. Efendim son
olarak birinci turun son konuşmacısı sayın Prof. Dr. Samim Ünan. Buyurun
sayın Ünan. 

SAMİM ÜNAN:
KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI UYARINCA YAPTIRILMASI GERE-
KEN SİGORTALAR
a) Karayolu Taşıma Kanunu’nda Öngörülen “Zorunlu Taşımacı So-
rumluluk Sigortası”
Karayolu Taşıma Kanunu (KTaşımaK) m. 18 fk.1 uyarınca “Taşımacılar

yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu kanundan doğan sorumlulukla-
rını sigorta ettirmek zorundadırlar”.

KTaşımaK m.3’teki “taşımacı” tanımı şöyledir: “Taşımacı yetki belgesine
sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen
gerçek veya tüzel kişi”.

KTaşımaK m. 5, yetki belgesi alma şartlarını “mesleki saygınlık”, “mali
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yeterlilik” ve “mesleki yeterlilik” şeklinde saymakta ve usul ve esasların yö-
netmelikte belirleneceğini hükme bağlamaktadır.

KTaşımaK’da öngörülen sorumluluk anahatlarıyla şu şekildedir (KTaşı-
maK m. 17-18):

- Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları; duraklamalar dahil
olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar ge-
çecek süre içinde meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun
ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı so-
rumludur.

- Taşımacı, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin
kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş ol-
maksızın, kazanın mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir
üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini kanıtlarsa sorumluluk-
tan kurtulur.

- Sorumluluktan kurtulamayan taşımacı, kazanın oluşunda zarar göre-
nin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, durum ve şartlara göre taz-
minattan indirim yapılabilir.

Burada söz konusu olan sorumluluk, kazadan dolayı kusursuz sorumlu-
luktur. Özen ödevinin ihlali esasına dayanmayan, ağırlaştırılmış objektif so-
rumluluk söz konusudur. Yürütülen faaliyetin bünyesinde mevcut olan tehli-
ke göz önünde tutularak, en sert sorumluluk rejimi öngörülmüştür.

Fakat, KTaşımaK m. 7 bazı bakımlardan taşımacının özen yükümlülüğü
altında olduğunu hükme bağlamaktadır. Taşımacı KTaşımaK m.7 fk.2 ve
son fıkra uyarınca aşağıdaki hususlarda gereken özen ve duyarlılığı göster-
mek zorundadır:

- Mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı nitelikli şoför ve hizmetli perso-
nelle sefere göndermek

- Şoförlerin sürücü belgelerinin olup olmadığını araştırmak
- Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak
- Güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak
- KTaşımaK’nda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları

trafiğe çıkarmamak.
- Altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı duru-

munu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yük-
sek olan şoförlerle ilgili eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbir-
leri almak
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Sigorta sözleşmesi zorunluluğu sadece taşımacı için değil fakat aynı za-
manda sigortacı için de mevcuttur. KTaşımaK m. 18 son fıkra uyarınca
“KTaşımaK’nda öngörülen karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası,
Türkiye’de karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bran-
şında ruhsatı bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır”. Sigortacının
“mezkûr sigortayı yapmaya” mecbur olduğu ayrıca sigorta yapmaktan kaçı-
nan sigortacılara primin on katı tutarında idari para cezası öngörülmesinden
de anlaşılmaktadır.

Kanunda, sigortaya ilişkin olarak öngörülen düzenleme şu şekildedir:
- Sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlar Hazine Müsteşarlığınca

onaylanır. Tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığnın bağlı olduğu
Bakanlıkça saptanır ve Resmi Gazete’de yayınlanır (KTaşımaK m. 18
fk.4).

- Hak sahiplerinin toplam tazminat alacaktan sigorta sözleşmesinde
öngörülen teminat limitinin üzerinde ise, her birinin tazminat talebi
(teminat limitinin tazminat talepleri toplamına olan oranı kadar) indiri-
lir. Ancak, eğer sigortacı başka tazminat alacaklılarının mevcut oldu-
ğunu bilmeksizin hak sahiplerinden birine veya birkaçına, onlara dü-
şecek olandan fazla ödeme yaparsa, bu ödeme oranında diğer hak
sahiplerine karşı da borçtan kurtulur (KtaşımaK m. 19 fk.1 ve 2).

- Meydana gelen zarar önce taşımacının sorumluluk sigortasından
karşılanır. Bu sigorta ile karşılanmayan zararlar için KTrafıkK uyarın-
ca yaptırılması zorunlu olan sorumluluk sigortasına başvurulur (Kta-
şımaK m. 19 fk.3).

- Zarar gören üçüncü kişinin, teminat limitleri içinde doğrudan doğruya
sigortacıyı dava etmek hakkı mevcuttur (KtaşımaK m.21).

- Sigorta ettirene karşı ileri sürülmesi mümkün sigorta sözleşmesine
ilişkin kanun hükümlerinden veya sigorta sözleşmesinden doğan,
tazminat yükümlülüğünün tamamen veya kısmen ortadan kalkması-
na yol açan savunmalar, zarar görene karşı ileri sürülemez. Ancak,
ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine veya bu sözleşme-
ye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya
azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettiren taşımacıya rücu
edebilir (KTaşımaK m.20 fk. 1-2)

- Sorumluluk sigortası kapsamında tazminat ödenmesine yol açabile-
cek olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından, öğrenmeden iti-
baren hesaplanacak 30 iş günü (yurt dışında meydana gelmişse 60
iş günü) içinde sigorta şirketine ihbar edilir (KTaşımaK m.22 fk.1). Bu-
rada hak sahibine görev yüklenmesi doğru değildir.
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- Sigorta ettiren taşımacı, kaza, zarar ve açılacak davalarla ilgili bilgi-
leri ve belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür (KTaşımaK m.22
fk.2).

- Sigortacı, kaza ve zarara ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden
başlayarak sekiz iş günü içinde sorumluluk sigortası limitleri dahilin-
de kalan miktarı hak sahibine ödemek zorundadır (KTaşımaK m.22
fk.3).

- Sigortacı “sorumluluk sigortası belgesini” poliçe ile birlikte sigorta et-
tirene verecektir. Her araç için ayrı belge düzenlenecektir. Sorumlu-
luk sigortası belgesi bulunmayan araçlar trafikten men edileceklerdir
(KTaşımaK m.21). Belgenin kapsam ve şekli Ulaştırma Bakanlığının
uygun görüşü, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın onayı
ile belirlenecektir. Belgenin bastırılması ise Türkiye Sigorta ve Re-
asürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılacaktır (KTaşımaK m.23
fk.l).

Zamanaşımı KTaşımaK m.24’te düzenlenmiştir. Buna göre
- Sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğan her türlü talep, hak sa-

hibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2
yıl ve her halde zarara sebep olan olayın vuku bulduğu tarihten itiba-
ren 10 yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır.

- Ceza Kanunu fiil için daha uzun süreli zamanaşımı öngörmüşse, bu
uzun süre hukuki talepler için dahi geçerli olur.

- Sorumlu kişi (taşımacı, acente) hakkında zamanaşımını kesen se-
bepler, sigorta şirketi bakımından da uygulanır. Tersi de geçerlidir.
Zamanaşımı sigorta şirketi hakkında kesilirse, sorumlu kişiler hakkın-
da da kesilmiş olur.

- Sorumluluk sigortasına tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu
hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerinden baş-
layarak iki yılda zamanaşımına uğrayacaktır.

Sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara 1 milyar TL, sorumluluk si-
gortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine de ödenmesi gereken primin
on katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır (KTaşımaK m.26 bent 1).

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Öngörülen “Zorunlu Koltuk Si-
gortası”
KTaşımaYön m.64, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi

Kaza Sigortasının yaptırılmasını da zorunlu saymaktadır.
Yönetmelik ayrıca, Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Si-
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gortası Branşında çalışma izni (ruhsatı) bulunan her sigorta şirketinin, taşı-
tın niteliğini de göstermek suretiyle

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık mali Sorumluluk Sigortası ile
- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını
yapmak zorunda olduğunu da hükme bağlamıştır. Burada taşıt bazında

sigorta (her taşıt için ayrı sigorta) söz konusudur. Yönetmelik m.68’den de
aynı sonuç çıkmaktadır. 68. madde, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlara ait po-
liçelerin asıllarının Bakanlığa verileceğini hükme bağlamıştır.

Yönetmelik taşıtın malikinin değişmesi halinde, sigortaların yeni malikle
devam edeceği kuralına yer vermiş bulunmaktadır.

c) Genel Şartlar
ı) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Şartlarının kayda değer hükümleri hakkında şu gözlemler yapılabilir:
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

(ZTaşımacılıkMSGŞ)
- ölüm
- sakatlık
- tedavi giderleri
teminatı vermektedir.
ZTaşımacılıkMSGŞ’nda teminat dışında kalan haller
- sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri
- sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin (en başta sürü-

cü ve hizmetliler) talepleri
- yolcu bileti olmayan kişilerin talepleri
- eşya zararları başta olmak üzere maddi zararlar için ileri sürülen taz-

minat talepleri
- manevi tazminat talepleri
- taşıt çalınmış veya gaspedilmişse, hırsızın veya gaspçının talepleri
- çalınma veya gaspedilme olgusunu bilerek taşıta binenlerin ileri sü-

recekleri tazminat talepleri
- savaş riskleri
- nükleer riskler
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- grev, lokavt, halk hareketleri
- kavgalara katılma
- cürüm ve cinayet işlemek veya cürme veya cinayete teşebbüs
- yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareket-

lerde bulunması (tehlikede bulunan kişi ve malları kurtarma girişimi
hariç olmak üzere)

- Doğal afetler (deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su
baskını, yer kayması, fırtına gibi)

ZTaşımacılıkMSGŞ, tazminat ödenmesinde öncelikli sigorta niteliğinde-
dir. Zarar önce bu sigortadan karşılanır.

ZTaşımacılıkMS Sigortası yoksa, veya sonradan geçersiz hale gelmişse
yahut süresi bitmişse sırasıyla Zorunlu Trafik Sigortasına ve varsa İMM Si-
gortasına başvurulacaktır. Teminatların üzerinde kalan kısım için de sırasıy-
la ZTS ve varsa İMMS devreye girecektir.

ZTaşımacılıkMSGŞ B.4, tazminatın, B.3 maddesinde sayılan belgelerin
“eksiksiz olarak” sigortacıya verilmesi üzerine 8 iş günü içinde ödeneceğini
hükme bağlamaktadır. B.3 maddesinde sayılan belgeler arasında “olayın
mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararı” da vardır.

ZTaşımacılıkMSGŞ B.7,sigortacının, doğrudan talep ve dava hakkını
kullanan zarar görene ödeme yaptıktan sonra tazminatın kaldırılmasını ve-
ya azaltılmasını isteyebileceği oranda sigortalıya rücu edebileceğini öngör-
mekte ve bazı halleri özellikle sayarak, bu hallerin varlığı halinde rücu yolu-
na gidilebileceğini belirtmektedir. Sayılan haller arasında, “taşımacının yet-
ki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla taşıma yapılması”, “Karayolu Taşıma
Kanunu’nda yasaklanan haller”, sigorta ettirenin Karayolu Taşıma Kanunu
ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesi” de mevcuttur.
Sigorta ettirene rücu istisnai nitelik taşımalıdır. Üçüncü kişiye tazminat öde-
nen hallerin çoğunluğunda sigorta ettirene rücu edilebilirse, o sigorta, sigor-
ta ettireni gereği gibi korumuş olmaz.

Zorunlu sorumluluk sigortalarında ilke olarak yer verilen “sigortalının
sulh olma, borç ikrarında bulunma ve tazminat ödeme yasağı” bu sigortada
da öngörülmüştür. Mali, sonuçlara sigortacı katlanacak olduğu için, sigorta
ettiren aleyhindeki davanın takibi ve bu amaçla görevlendirilecek avukatın
seçimi sigortacıya bırakılmıştır (ZTaşımacılıkMSGŞ B. 1 fk.2 ve B.4 fk.2).

ZTaşımacılıkMSGŞ C.4, sigortalının değişmesi halinde, poliçeden do-
ğan hak ve borçların yeni sigortalıya geçeceğini öngörmüştür.

II) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
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Karayolu Taşıma Yönetmeliği m. 64, yetki belgesi sahiplerinin (taşımacı-
ların) yürürlükte olan “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Ka-
za Sigortası”nı yaptırmakla yükümlü olduklarını hükme bağlamaktadır. Bu
sigortanın kanunla değil de Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Yönetmelik ara-
cılığı ile öngörülmesinin geçerliliği tartışmalıdır.

Mezkûr sigortaya ilişkin olarak belirtilmesi gereken en önemli husus, bu
sigortanın hukuken hangi tür sigorta olduğudur.

Bir “kaza” sigortası olduğu ve kaza niteliğindeki bir olaydan dolayı temi-
nat verdiği açıktır. Ancak, kaza sigortası, meblâğ sigortası şeklinde yapıla-
bildiği gibi, bir kazadan doğan zararların karşılanması veya kazadan dolayı
sorumluluğa karşı zarar sigortası şeklinde de yapılabilmektedir (TTK m.
1335). Bu açıdan zorunlu koltuk sigortasının meblâğ sigortası mı yoksa za-
rar sigortası mı olduğunun saptanması gerekir.

A.3.1 maddesi uyarınca ölüm teminatı tutarının tamamı, sigortalı yolcu-
nun yardımından yoksun kalan hak sahiplerine ödenecektir. Bu da, sigorta-
nın zarar sigortası olarak tasarlandığını göstermektedir. Tedavi masrafları
teminatının da zarar sigortası kurallarına tabi olduğu şüphesizdir. Sadece
sakatlık halinde meblâğ sigortasına özgü bir uygulama söz konusu olacak-
tır.

B.3 maddesinin son fıkrası da esas olarak zarar sigortasına ilişkin bir dü-
zenlemedir. Bu hüküm, ödenecek tutarın sigortalı yolcunun kusuru oranın-
da indirime tabi tutulacağını öngörmektedir.

Kanımızca, zorunlu koltuk sigortası kapsamında yapılacak ödemelerin,
sigorta ettirenin sorumluluğunu aynı oranda azaltması gerekir. Başka bir an-
latışla, zorunlu koltuk sigortası, bütün yönleri itibariyle sorumluluk sigortası
olarak öngörülmelidir.

Oysa, durumun farklı olduğu ve zorunlu koltuk sigortası kapsamında si-
gortalı yolculara veya yakınlarına ödenen tutarlar için bazı hallerde sigorta
ettirene rücu edilebileceği gözlenmektedir. A. 7 maddesinde, tıpkı zorunlu
trafik sigortasında olduğu gibi, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğün-
den tamamen veya kısmen kurtulmasına imkan veren kanun veya sözleş-
me hükümlerinin sigortalı yolculara veya hak sahiplerine karşı ileri sürüle-
meyeceği; fakat sigortacının onlara ödemek zorunda kalacağı tutarları da-
ha sonra sigorta ettirenden talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Buradan
anlaşılıyor ki, sigorta ettiren, sigorta sayesinde sorumluluktan kurtulmak bir
yana, tam tersine ilave sorumluluklar altına girmektedir. Şöyle ki, eğer sa-
katlık teminatı meblâğ sigortası hükümlerine tabi bir grup kaza sigortası ola-
rak kabul edilirse, sigorta ettiren taşımacının

• sakat kalan yolcuya karşı sorumluluğu zorunlu koltuk si-
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gortasının varlığına rağmen aynen devam edecek
• daha vahim olmak üzere, zorunlu koltuk sigortacısı da

zarar görene ek olarak sigorta ettirenden talepte buluna-
bilecektir.

Kanımızca, zorunlu koltuk sigortacısının sigorta ettirene rücu etmesi ha-
linde, sigorta ettirenin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortası
ve zorunlu taşımacılık sigortası devreye girmezler.

Zorunlu Koltuk Sigortası Genel Şartları, tedavi masraftları ile ilgili olarak
“öncelik” ilkesine yer vermektedir. Buna göre, tedavi giderleri başka sigorta
sözleşmeleri ile de teminat altına alınmışsa, bu giderler öncelikle zorunlu
koltuk sigortasından karşılanacaktır. Tedavi giderleri aşağıdaki sigortaların
kapsamında olabilir:

- Zorunlu Trafik Sigortası
- İMM Sigortası
- Zorunlu Karayolu MM Sigortası
- Zorunlu Koltuk Sigortası
- Varsa tedavi görecek yolcuya ait sağlık sigortası
- Varsa tedavi görecek yolcuya ait ferdi (veya grup) kaza sigortası
Kanımızca, burada öngörülen “öncelik”, tedavi gideri teminatı vermiş

olan diğer sigortacılara “sorumluluktan kurtulma” hakkını bahşetmemelidir.
Diğer bir anlatışla, tedavi gideri teminatı vermiş olan sigortacı, kendi sözleş-
mesine göre sigorta ettirene/sigortalıya karşı koruma sağlama yükümlülüğü
doğmuş ise, bu edimini, talep halinde, zorunlu koltuk sigortası yokmuş gibi
yerine getirmelidir. Zorunlu koltuk sigortasında öngörülen kural, sigortacılar
arasında tedavi giderlerinin kendi aralarında evvela hangi sigortacı tarafın-
dan üstlenilmesi gerektiğine (sigortacıların birbirlerine rücu etmesine) ilişkin
sayılmalıdır.

Zorunlu Koltuk Sigortası Genel Şartları C. 1 maddesi, primin taksitlendi-
rilebileceğini ve prim borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar kanu-
nu hükümlerinin uygulanması gerektiğini hükme bağlamaktadır. Burada ka-
nımızca BK m.107’nin değil, fakat BK m.106’nın uygulanması gerekir. BK
m. 107 sigortacılıkta yerleşmiş uygulamalarla bağdaşan bir hüküm değildir.
Sigortacılıkta prim için “kesin vade” öngörülmesi ve bu vade geçirildiği tak-
dirde artık ödemenin kabul edilmeyeceği şeklinde katı bir uygulama hiç bir
zaman söz konusu olmamıştır. Tam tersine, -riziko gerçekleşmiş olmamak
şartıyla- gecikmeye düşen sigorta ettirenin edimini yerine getirmek isteme-
si halinde buna cevaz verilmesi ve sözleşmenin bu şekilde devam ettirilme-
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si esastır. Kaldı ki, eğer BK m. 107 uyarınca derhal feshin, temerrüt olgu-
suyla kendiliğinden gerçekleşmemesi, sigortacının ihtarda bulunması ge-
rektiği kabul edilirse, ihtarın ulaşmasına kadar sözleşme hüküm doğurma-
ya devam edecektir. Türk Ticaret Kanunu m. 1297 fk.2’de evvelce yer alan
ve temerrüt üzerine 15 gün sonra teminatın duracağını, ikinci 15 gün içinde
de prim ödenmemişse sözleşmenin münfesih hale geleceğini öngören dü-
zenlemeyi sigorta ettirenlerin aleyhine bulan ve bunun iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvuran Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin, sigorta ettirenin
daha da aleyhine bir çözüme yeşil ışık yakması beklenemez. BK m. 107 uy-
gulaması, temerrüdün gerçekleştiği gün (ihtar göndererek veya ihtara gerek
olmayan hallerde derhal) sigorta ilişkisinin sona ermesine imkan veren bir
uygulamadır. Bu yönüyle de, sigorta ettirenler bakımından, sigortacının so-
rumluluğunun hiç değilse 15 gün boyunca devam edeceğini öngören eski
(iptale konu olmuş) TTK m. 1297 fk.2’den daha ağır ve aleyhedir.
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PANEL 
İKİNCİ TUR

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Teşekkür ederim sayın Ünan. Bu suretle panelimizin birinci turunu ta-

mamlamış bulunuyoruz. Şimdi sorular için söz vereceğim. Yalnız söz ver-
meden önce birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, soru so-
racak kişinin sorusu da kitapta yer alacağı için deşifre edilebilmesi bakımın-
dan adını soyadını ve sıfatını önce vermesini rica edeceğim. Sonra soruyu
kime yönelttiğini de belirtmesini rica edeceğim. Bir de geçenlerde benimde
katıldığım bir panelde oturum başkanının kullandığı bir tanım oldu; çok ho-
şuma gitti, burada tekrarlamak istiyorum. Dedi ki lütfen soru soranlar korsan
tebliğ vermesin dedi. Ben de aynı ricada bulunacağım. Evet bu çerçevede
soru sormak isteyen kim var? Bir dakika mikrofonu bekleyelim lütfen. 

AYŞE TAYLAN:
AYŞE TAYLAN. Sedat beyin eğitimle ilgili söylediklerine bir iki cümle sarf

etmek istiyorum. Zannediyorum 5 yıl kadar önce birlikte eğitim komitesi ola-
rak Zihni Bey hatırlayacaktır, Milli Eğitim Bakanlığına sigortacılık konusunun
genel olarak ilk öğretimden başlayarak orta okul ve liselerde okutulmasıyla
ilgili çok ciddi bir çalışma yapmıştık. Ben de şahsen çok emek vermiştim.
Çünkü bütün sorunların temelinde eğitim yattığına inanıyorum ve sigortacı-
lığın da bundan büyük pay alacağına inanıyorum. O çalışmayı Milli Eğitim
Bakanlığına gönderdik. Ses çıkmadı, Zihni Bey hatırlıyorsunuz, tekrar yaz-
dık. Sonunda talim ve terbiye kurulundan yararlı çalışmanız için çok teşek-
kür ederiz diye bir not gelmişti. Ben de merak ediyorum doğrusu o konuda
herhangi bir gelişme oldu mu birlikte bakanlıkla ilgili yoksa o çalışma raflar-
da benzeri çalışmalar gibi duruyor mu? Belki bir irdelenmesinde yarar görü-
rüm teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Efendim cevaplar en sonda üçüncü turda evet lütfen. Evet başka soru

sormak isteyen?
MEHMET AYDOĞDU: 
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Ali Bey’e bir sualim var. Yanlış da algılamış olabilirim. Deminki gösteri-
len istatistiklerde ödenen hasar derken bunların içerisinde muallak hasarlar
da var mı maliyet hesaplamalarında? Onu merak ettim doğrusu. Bir de Ah-
met Bey’e var. Kaskoyla ilgili düşüncelerine teşekkür ederim kendi adıma
tabii çok yanlış da anlaşılabilir ama sektördeki arkadaşlar tarafından yani bu
tip tedbirleri veya müdahaleleri ne zaman yapmayı düşünüyorlar? Teşekkür
ederim. 

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Başka soru sormak isteyen? Evet daha sonra size söz vereceğim. Bu-

yurun Zihni Bey. Sesiniz gelmiyor. Tamam. 
ZİHNİ METEZADE:
Motorlu taşıt bürosuyla, biliyorsunuz şimdi motorlu taşıt bürosu 11 üye-

den müteşekkil. Bu motorlu taşıt bürosuna üyelerin kaydolma zorunluluğu
var mı? eğer kaydolma zorunluluğu yoksa bu 11 üye de bu işi yapmayacak
olursa ne olacak? Birinci konu bu. İkinci konu, denetimle trafik sigortaların-
da cezalar yetersiz denildi. Cezaların yetersiz olduğunu pek anlayamadım.
Aynı zamanda da garanti fonunun veyahutta hesabın desteği tamamlayıcı
olmadığı söylenildi ve Avrupa sözleşmelerinde benim bildiğim bedeni zarar-
lardır, ancak maddi zararlar iflas halinde veya şirketin daha doğrusu zaafi-
yeti halinde söz konusudur. Bunu da pek, açıklanmasını isteyecektim.
Üçüncü bir husus da, desteklemeyle ilgili, destekten mahrumiyetle ilgili hu-
suslar. Tamamen eksperler değil aktüeller tarafından yapılır. Bu aktüeller ta-
rafından yapılırken de bunda şahsın durumu, ölenin durumu, geriye kalan-
ların durumu dikkate alınarak yapılır. Bunun için acaba bir standart aktüel
raporu da tespit etmek mümkün müdür? Teşekkür ederim. 

ŞÜKRÜ ÖZÜNTAŞ:
Avukat Şükrü Özüntaş, İhlas Sigorta. Gerçi Zihni Bey biraz değindi ama

bu destekten yoksun kalma tazminatını Ali Bey’e bir sorum olacaktı. Uygu-
lamada bizim de çok karşılaştığımız ve bizimde şikayetçi olduğumuz bir ha-
dise. Ama aktüeller yapıyor bunu. Aktüelden aktüele fark ediyor. Yargıtay bir
şekilde buna bir standart getirmeye çalışıyor............. ama mahkemelerdeki
.................. de yine bir farklı hesaplamalar çıkıyor. Bu hususta müsteşarlık
bir çalışma yapıyor diye bir not almışım, bu konuda bilgi verilirse sevinirim.
Bir de Ahmet Genç bey’e, bu fark zeyilnameleriyle alakalı zeyilnamelerin
kaldırılmasındaki amaç işlem maliyetini ortadan kaldırmaktır şeklinde eğer
yanlış not almadıysam bir ifadesi oldu. Şimdi ben şöyle bir şey sormak isti-
yorum; sözleşme .............. değil mi? Sözleşme kurulduktan sonra bir tara-
fın lehine fakat diğer tarafında aleyhine bir yükümlülük getirmiyor mu? Te-
şekkür ederim. 
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BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Başka soru sormak isteyen? Evet üçüncü tura geçmeden müsaade

ederseniz ben de oturum başkanlığı imtiyazını kullanarak, iki soru yönelt-
mek istiyorum. Yalnız hemen vurgulayayım ben bu konunun uzmanı deği-
lim. Dolayısıyla sayın hocam Mustafa Aysan’ın ilk oturumda söylediği gibi
bir tüketici sıfatıyla iki soru yönelteceğim. Bunlar da zannediyorum sayın
Ünan’a yöneltmem gerekiyor, Zihni Bey’e de yöneltmiş olabilirim. Prim öde-
melerini senetten bahsedildi. Şu anda zannediyorum çok yaygın bir ödeme
şekli kredi kartıyla ödeme. Kredi kartında da taksitlendirme yapılıyor. Bu
kredi kartıyla ödeme hangi şekilde yorumlanıyor? Senet midir değildir, çek
midir değildir? Dolayısıyla bunda durum nedir? Bir de merak ettiğim bir hu-
sus var, çok basit trafik kazalarında yani maddi hasar çamurluk sürtmesi fa-
lan gibi olaylarda da saatlerce hepimiz yaşıyoruz polis bekleniyor. Trafik tı-
kanıyor, halbuki Avrupa’da tarafların poliçelerinin arkasında ......... denilen
zabıt mazbataları var, karşılıklı bunları doldurup imzalıyorlar. Bir nüshasını
biri diğer nüshasını diğeri kendi sigortasına gönderiyor ve iş 5 dakikada hal-
lediliyor. Hem polis beklenmiyor hem de trafik tıkanmıyor. Bu Türkiye’de yok
bildiğim kadarıyla yine uzman değilim. Ama bir tüketici olarak bildiğim kada-
rıyla yok, niye yok? Olamaz mı? Türk insanının böyle bir kullanımda bulu-
namayacağı kanaatimi var? Yarın öbür gün AB bunları zorunlu hale getirdi-
ğinde ne olacak? Evet bu soruda Zihni Beye de soru yöneltilmemişti,kendi-
si de cevap vermek isterse kürsüden cevap veyahutta mikrofonla cevap ve-
rebilirler.

Şimdi sorulara cevap aynı zamanda panelimizin son turu olacak. Dola-
yısıyla panelde ve ondan evvel tebliğde söz alma sırasına yine riayet ede-
ceğim. Sorulara cevap, ilave etmek istenilen hususlar veyahutta konuşma-
cıların birbirlerinin sözlerinden elde ettikleri bazı bilgilere yorumlar şeklinde
olabilir. İlk sözü eğer söz almak istiyorsa, sayın Metezade’ye veriyorum. 
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PANEL
ÜÇÜNCÜ TUR

ZİHNİ METEZADE:
Ben son sorunuzla ilgili olarak cevaplandırayım. Öbür cevabı sayın ho-

cam verir daha olmazsa ben de katılırım. Şimdi biraz önce değindiğiniz gi-
bi burada hep trafik kanunundaki değişiklikten bahsettik ve bu değişiklikle
Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğine bir görev verileceğini söyledik. Fakat
maddenin tabii ben konuşma fırsatı bulamadım. Maddenin arkasında ikinci
bir cümle var. İkinci cümle şu, tarafların aralarında anlaşma suretiyle tuta-
cakları tutanaklar da kuruluşun Türkiye sigorta reasürans şirketleri birliğinin,
mensuplarının veya, yapacağı şey tutulan tutanakların yerine geçer. Bu şu
demek yani biz Türkiye sigorta reasürans şirketleri birliğini organizasyonu
yapmamak suretiyle ama biraz önce değindiğimiz Avrupa’da ....................
dedikleri tarafların sulh yoluyla anlaşması yolunu eğer tutacak olursak ihti-
yari edecek olursak o birinci yoldan bir sayfa karşı tarafa veriliri bir sayfa
kendisinde kalır, bir sayfa da sigorta şirketine yollanır. Biraz daha bu sayfa-
yı açayım, sayfanın ortasında kusurlu haller vardır, 1 den 10 a kadar gelir
ve burada arabanın nereden geldiği yan spottan gelmiştir arkadan çarpmış-
tır yandan çarpmıştır. Burada kusurlu haller olan 10 hal belirtilmiştir. Sayfa-
nın bir tarafında çarpanla ilgili bilgiler vardır, arabanın numarası adı soyadı
bu trafik sigortası vs..si. öbür tarafında da çarpılanla ilgili bilgiler vardır. Ve
altta da bir şekil vardır. Bu şekilde hangi aracın neresine arka tarafına ne-
resine çarpıldığı belirtilir işaretlenir tıpkı fotoğrafının çekildiği gibi her iki ta-
raf bu zaptı imzalar. Bu zaptı imzaladıktan sonra bu tutar imzanın işte şim-
di yeni trafik kanunu bu imkanı getiriyor. Biz bu imkanı senelerce de emni-
yet de bunu getirmek istiyordu buna karşı çıkıyorduk. Çünkü bizim genel
şartlarda bir hüküm vardı, sigortalı daha doğrusu zarara uğrayan kimse ve-
yahutta sigorta ettiren, sigorta şirketinin muvafakatını almadan karşı tarafla
anlaşamaz diye, yani her halükarda sigortacı bu suiistimallere mucip olabi-
lir diye Türk toplumunda buna taraftar olmamıştır. Ama AB ye girme aşama-
sında bu %100 bu gelecektir. Binaenaleyh ........................... taktirde sigor-
talılar ve mağdur olanlar kolayca bu mağduriyetlerini bildirebilecekler, bir

157



başka bir şey daha var bu bir yenilik olarak yani Avrupa’da uygulamada, za-
rara uğrayan zararı yapan fail bu ben X kimseye çarptım diye bu zaptı ora-
ya verebileceği gibi zarara uğrayan kimse de kendi şirketine bu zaptı vere-
biliyor ve şirketler arası anlaşmalar dolayısıyla kendi şirketi fail olan failin
bulunduğu şirkete takas yoluyla bu zaptı yolluyor ve takas odası yoluyla taz-
minatı böylece taraflar arasında ödeniyor ki gelecekte bu yol ihtiyar edile-
cektir bu yol yerleşecektir diye düşünüyorum. Olacaktır. 

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Yani Türkiye’de bu da olabilecek diyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben bir

şey de ilave etmek istiyorum. AB den çok bahsediyoruz. Biliyorsunuz AB
anayasası imza edildi. tabii ki yürürlüğe girmesi parlamentoların onayına
bağlı olacak ama eninde sonunda bu AB anayasasına alışmamız gereke-
cek eğer Türkiye’de bu kervana 17 Aralık da katılabilirse. Şimdi orada bir
hüküm var buna dikkat çekmek isterim, AB anayasasının 116.maddesi di-
yor ki, AB nin yasa gücündeki tasarrufları ulusal mevzuatlar ahenkleştirilme-
den de uygulanabilir. Yani bir üye ülke AB’nin kabul etmiş olduğu bir yasa
gücündeki tasarrufa, benim mevzuatım buna uygun değildir definde buluna-
mayacak bu özellikle ileride bürokrasinin mevzuata aykırı defini ortadan kal-
dıracak nitelikte bir husus. Dolayısıyla bu konuda da hazırlıklarımız ne yön-
de bunu da sayın Ali Bey’e yöneltmek istiyorum. Evet yine aynı sırayı ben-
de söz hakkımı fazla suiistimal etmeden aynı sırayı takip ederek eğer ilave
etmek istedikleri bir hususlar varsa sayın Tayfun Ertekin’e sözü veriyorum. 

TAYFUN ERTEKİN:
Teşekkürler. Sayın Metezade’nin sorusuna yanıt vereyim ben. Konuş-

mam oldukça detaylıydı ama zaman yeterli olmadığı için çok fazla da deta-
ya giremedim. Türkiye’deki bütün sigorta şirketlerinin ...... e üye olması di-
ye bir şart söz konusu değil. Türkiye sigorta Türkiye yeşil kart reasürans
....... ana sözleşmesine göre sadece ve sadece yeşil kart poliçesi yazan ....
kurulmuş ve bu .... ün ana sözleşmesine göre de sadece yeşil kart sigorta
poliçesi yazan sigorta şirketleri .... e üye olmak durumundalar. Yeşil kart si-
gortasıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan sigorta şirketlerinde ... e ve dolayısıy-
la motorlu taşıt bürosuna üye olması diye bir şey söz konusu değil. Ancak
yurt dışındaki uygulamalar bizden biraz daha farklı. Oralarda böyle bir ......
sistemi yok. Her sigorta şirketi kendi hasarını kendisi tedbir ediyor. Ancak o
sigorta şirketinin hasardan doğan sorumluluklarını yerine getirememesi ha-
linde otomatik olarak büro devreye giriyor ve büroların hiçbir şekilde kapa-
tılması söz konusu değil, konuşmamda da söylediğim gibi sigorta şirketinin
iflas etmiş olması halinde dahi o yeşil karttan tazminatını ödeme mükellefi-
yeti sadece ve sadece büroya ait. Böyle bir şey söz konusu değil. Başka si-
gorta şirket buyurun efendim, fon topluyorlar efendim, satılan yeşil kartlar-
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dan bir fon topluyorlar. Her sigorta şirketi o fona büroya bir miktar komisyon
ya da primden bir pay veriyor. Hatta bazı ülkelerde garanti fonlarının yöne-
timi mesela Almanya’da garanti fonunun yönetimi Alman bürosunun sorum-
luluğu altında fon toplanıyor. 

ZİHNİ METEZADE:
Sayın başkan, bu suali mahsus sormuştum. Çünkü sigorta şirketlerinin

on bir şirkete çekilirse ne olacak dedim. Motorlu taşıt bürosu var, sigorta şir-
keti var, bu onun için dışarıda da bu böyledir. Hazırlanan 7397 sayılı kanu-
na da bir hüküm konması lazım diye bu branşla uğraşan sigorta şirketleri
büroya üye olmak zorundadır. Üye olunmadığı taktirde 10,9,8,7,3,1.....

TAYFUN ERTEKİN:
Evet zaten ............ regulations un maddelerinden bir tanesi de kurulacak

büroya o ülkedeki sigorta şirketleri üyedir diye bir hüküm var. Ya da o sigor-
ta şirketlerinin üye olduğu bürolar kurulur diye. Teşekkürler.

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Evet, teşekkür ederim sayın Ertekin. Şimdi üçüncü turda sözü sayın

Genç’e veriyorum. 
AHMET GENÇ: 
Teşekkür ediyorum sayın başkan. Ben önce kısa açıklamalar yapmak is-

tiyorum. Kaçaklar konusu çok fazla vurgulandı. Hakikaten kaçaklar konusu-
nun artık öneminin daha azaldığını düşünüyorum ben. TRAMER verilerinin
gösterdiğine göre işte tahmini bir hesap yapılmıştı, 2003 yılı için. Eğer bü-
tün kaçakları havuza soktuğumuz zaman 140 trilyon prim elde tahmini he-
sap bu tabii 4.basamaktan varsayım ile. Ama tarifeyi doğru uygularsak ge-
lecek olan prim 400 trilyon. Yani tarifenin hatalı uygulanması doğru tarifenin
uygulanmaması çok daha tahrip edici bir özellik gösteriyor. Nitekim TRA-
MER in 5 aylık gidişatında bir önceki yıla göre 1,2,3.basamaklarda grafiksel
olarak yükselmeler ortaya çıktı. 

İkinci konu, rücular. Ali Bey’in sunumunda da vardı. Hakikaten TRAMER
yönetmeliğinde bir takas merkezi kurulması hükmü var zaten TRAMER in
görevleri arasında. Rücuları şirketlerin kendi aralarında zaten şirketler gay-
rı resmi olarak da bunu yapmaya çalışmışlar, yapıyorlar da kısmi olarak.
Daha düzenli biçimde bunu zaten TRAMER yönetmeliğinde bir görev ola-
rak verilmiş. Ama TRAMER tabii şimdi o devasa veri tabanıyla uğraşmak-
tan bu işlerle uğraşmaya vakti olmadı. Onu da yapacak. 

Garanti hesabının yapılanmasıyla ilgili, garanti hesabı tabii şunu da iyi
bilmek lazım, 2002 den önce garanti hesabından iflaslar bağlamında hiçbir
ödeme yoktu zaten. Böyle bir uygulama yok zaten. Neredeyse hukuku da
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biz kendimiz yaptık. Eminim ki çok hatalar da var yani. Tebliğler var, yönet-
melikler var vs... yani bunun tabii sil baştan yeniden ele alınması lazım ama
hayatın gerçekleri bizi hukuk arkadan geldi uygulama önden gitti falan yani
orada açık bunu itiraf etmek lazım. Apar topar devreye girdi. Binlerce mağ-
dur insan, telefonlar, dilekçeler falan derken biz orada tebliğ, genelge vs..
bu şekilde başlandı. Ama şu anda garanti hesabının bilgi işlem alt yapısı da
fena değil bildiğim kadarıyla ve şu anda ayda 4 bin ödeme yapabiliyor. 22
gün çalıştığını düşünün bu insanın bu insanların 4 bin bölü 22, günde ne ka-
dar dosya çıkarıyorlar bir hesaba varılabilir. Bu da fena değil bence yani
dünyanın her yerinde de şirket iflasları olur ve çok da çabuk ödemeler oldu-
ğunu zannetmiyorum yani bu iflas eden bir şirketin mağduru iseniz orada da
bir mağduriyet muhakkak olur ama gene de yani hızlı bir şekilde çözümlen-
meye çalışılıyor. 

Ben sorulara geçiyorum. Eğitim konusu tabii ders olarak koyup koyma-
ma meselesi daha önce geçmiş galiba. Ayşe hanım bahsetti ama, son ola-
rak bir broşür hazırladı birlik. Biz o broşürü kendi uygun görüşümüzle milli
eğitim bakanlığına gönderdik. MEB bunu dağıtmayı kabul etti ama kendi
eğitim açısından bir sürü düzeltimler öngördü. Şu anda o düzeltimler üze-
rinde çalışıyorlar zannediyorum birlik. O düzeltimler bittiği zaman onlar mil-
yonlarca dağıtılacak ilk okullara bildiğim kadarıyla. Yani o baya kılcal nokta-
larda düzeltimler yapmışlar. Tabii bir çocuk kitabında karikatür resimler işte
elle çizilmiş resimler şeklinde olan şeylerde ifadelere bile çok ayrıntılı eleş-
tiriler getirmişler. Hep onların düzeltilmesi gerekiyor. 

Kaskoyla ilgili önce bilgi alma yazılarını hemen göndermeyi planlıyoruz.
Yani Pazar payı büyük şirketlerden bir önce ne yapıyorsunuz ne ediyorsu-
nuz diye bir bilgi alacağız ilk önce. Daha sonra ona göre hareketimizi karar
vereceğiz. 

Fark zeyilnameleri sözleşmeye müdahale değil mi? Şimdi fark zeyilna-
meleri kaldırıldığı zaman evvelki sene biz zaten devam eden sözleşmeler
için getirmedik ki onu. Sonradan yenilenecek olan yani yeniden yapılacak
olan sözleşmelerde hüküm olarak koyun dedik. Zaten o açıdan bakarsanız
tarife talimat ve genel şartlar her zaman sözleşmeye müdahaledir yani söz-
leşmenin kurallarını belirliyor bir anlamda. Biz devam edenlere müdahale
demedik, bundan sonra yazacaklarınıza bu hükmü koyun diye bir hüküm
getirdik. Ve o senede ekstradan %5 zam verdik trafik sigortası primine ki o
farklardan gelecek şeyde kompanse etsin diye. Dolayısıyla biz onu müda-
hale olarak görmüyoruz. Sanıyorum bütün sorular cevaplandı. 

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Teşekkür ederim sayın Genç. Evet efendim söz sırası sayın Ali Karaas-

lan’da. Buyurun sayın Karaaslan. 
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ALİ KARAASLAN:
Mehmet bey muallak hasar dahil mi dedi. 2003 yılında ödenen toplam

hasarlar var burada. Aslında belki yapılması gereken şu olabilirdi, 2003 ün
muallaklarını ekleyip 2002 nin muallakını çıkarmak. Orada toplam olarak
analizle göstermek açısından ödenenler üzerinden gittik ama bir önceki yı-
lın muallakları da işin içerisinde olduğu için çok da fark edeceğini zannetmi-
yorum. Çünkü enflasyonunda çok fazla arttığı bir dönem değil.

Zihni Bey cezaların yetersizliğinden bahsetti. Bunu anlayamadığından
bahsetmişti. Burada bahsettiğimiz konu trafik poliçesi yaptırmayanlarla ilgi-
li ceza değil mi Zihni Bey? 

ZİHNİ METEZADE:
Cezalar genelde herkes para cezalarına bakıyor. Kanunda tasarısından

da bahsettim 83 milyon dedim. Bir ara bu cezalar 343 milyona kadar tuttu.
Ben para cezasının her konuda müessir bir etkin bir şey olduğuna inanmı-
yorum. Etkin olan şey bir müessesenin kapatılmasıdır. Bir müessesenin afi-
şe edilmesidir. Gazetede duyurulmasıdır. Para cezasıyla her şey kapanır.
Nitekim trafik cezasında para cezasına bakmayın. Trafik cezasının 91.mad-
desinde bir hüküm var, geçerli sigorta poliçesi olmayan trafik sigortadan
....... dir. Bundan etkin bir daha büyük ceza alamaz. 

Şimdi tabii anlatımda bunlar vardı. Ama hızlı geçebilmek açısından bu
bölümü atladım ama arkasından şunu söylüyordum, uygulamada bağlanan
araç hemen hemen yoktur. Yani fiilen bu uygulanmıyor. Ne diyor polis, gidin
diyor 41 milyon küsur cezasını yazar, yazar mı o da ayrı mesele, yazmaz-
sa başka türlü halledilir. Gidin poliçenizi kesin aracınız gitsin der. Uygulama-
da bu. Ama şu olursa cezalar yükseltilirse dediğim gibi bir de TRAMER ile
emniyetin kayıtları bağlantılı olup da otomatikman poliçesi bitip de işte bel-
li bir süre konulur 3 gün 5 gün neyse, bu süre içerisinde eğer poliçe kesil-
memişse evine otomatikman ceza giderse ki biraz da miktar yüksekse en
azından o poliçe tutarından da yüksekse o zaman bu caydırıcı olacaktır.
Bence böyle bir sistemin uygulanması gerekir. Ben Avrupa’dan biliyorum,
poliçesi bittiği akşam ki tanıdık birisi vardı, arabasını bıraktı taksiyle eve git-
ti. Çünkü tespit ederler beni diyor, yolda durdururlar diyor. Yani bu kadar de-
netim iyi. 

Garanti fonuyla ilgili olarak da bedeni ve maddi hasarların dahil olduğu-
nu ben biliyorum. Sadece şöyle bir hüküm var, ilgili üye ülke isterse bir mu-
afiyet koyabilir diyor. Muafiyet de maksimum 500 EURO bildiğim kadarıyla.
Muafiyet konulabilir şeklinde bir hüküm yani bu hüküm ya çıkmış olması la-
zım veya çıkacak olan direk 5.direktifte olabilir yani böyle bir hüküm. 

ZİNHNİ METEZADE: 
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-......aksine Avrupa otomobil sorumluluk sigortalarıyla bir sözleşmemiz
var. Bu sözleşmeye Türkiye’de katılıyor. Burada tamamen bedeni bazı ülke-
ler mali bünye halinde mali bünyenin bozukluğu halinde maddiyi de verebi-
lirler diyor sözleşmenin hükmü böyle. 

-ona bakardık ama bizde de.............
BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Pardon, pardon bir dakika. Zihni Bey’in sorusu kayda alınamadığı için

soruyu siz tekrarlayıp cevap verebilir misiniz? 
ALİ KARAASLAN:
Şimdi, Zihni Bey, AB de garanti fonunda bedeni hasarların dahil olup

maddi hasarların dahil olmadığından bahsetti. Ben de dahil olduğunu söy-
ledim. Belli bir tutarda muafiyet konulabileceğini, muafiyete ilişkin hüküm çı-
kacağını söyledi.

Şimdi benim söylediğim şu, Avrupa’da sigorta otomobil sigortalarıyla il-
gili sözleşme yaptık. Bu sözleşmede ödemeler tamamen bedeni. Şirketlerin
zaafiyeti halinde isteyen ülkeler maddiyi de koyabilirler diyor. Biz Ahmet
Genç Bey de bilir, bunu mecliste de tartıştık, mecliste hatta ben iflasın nor-
mal olarak olmaması gerektiğini, hele mali bünye dolayısıyla getirilmemesi
gerektiğini söyledim, bunun uymayacağını söyledim fakat ortada mevcut bir
para var. Değil mi Ahmet Bey? Mevcut bir para var, ortada mağdur olan kim-
seler var. Mağdur olanların sayısı çok , ............. intikal edenlerin sayısı bi-
raz önce değindiği gibi 85 bin dosya ve bunlar ayyuka çıkmış her gün ba-
kanlığı sıkıştırıyorlar. Kanun maddesinde de emin olun bu insani düşünce-
lerle veya vicdani düşüncelerle o hükümler girdi. 

Şu anda yeni düzenlemede maddi hasarlar dahil ediliyor. Bunu söylüyor-
sunuz. Yani sonuç olarak fon sigortalıdan kesilen bir paradan oluşan bir fon.
%1 ve %2 ler. Bu anlamda biriken para Ahmet Bey de bahsetti belli tarihe
kadar hiçbir şekilde oradan hasar alınmadı. Bu sistemin sorunu varsa bu
sorunu tamamlayıcı nitelikte bir fonun oluşturulması da normal, buradan bu-
nun bedeni ve maddi karşılanması da normal. Bu anlamda da bence bu
maddenin konulması da yerinde bir hüküm. 

Destekten yoksun kalmadan Zihni Bey bahsetti. Avukat Şükrü Bey aynı
zamanda bahsettiler. Şimdi burada uzun bir konuydu. Nasıl hesaplanır? İş-
te ölen kişinin maddi durumu, yaşı dikkate alınarak geride kalanlara ne ka-
dar maddi menfaat sağlayacaktır, bu düşünülür hesaplanır işte kaç kişi kal-
dıysa bunların yaşları dikkate alınır, kaç yaşına kadar yaşayacakları dikka-
te alınır eğer kızsa kaç yaşında evlenecek yani maddi destekten ne kadar
yararlanacak bu dikkate alınır ve buna göre hesaplama yapılır. Şimdi he-
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saplamada aktüeller yapar, doğrudur ki mahkemeye intikal ettiği zaman ak-
tüel olmayan kişilere de gönderiliyor, o anlamda yapılıyor. Bir dönem şirket-
ler denetim yaparken bu tür tutanakları topladım ben. Epey bir miktarını top-
ladım sonuç olarak aktüel arkadaşlara verdim. Gerçekten çok farlılıklar var.
Yani bir aktüelin hazırlamış olduğu bir olayla diğer olay birbirinden farklı. Ya-
ni aktüelin kendi yaptığı hesaplama arasında bile fark var. Bu konuyla ilgili
olarak kurulumuzda biliyorsunuz aktüel sayımız yeterli. Bu anlamda bir ko-
mite kuruldu. Buna ilişkin bir arkadaş çalışma yaptı, bu anlamda bir standart
sağlamak üzere de işte komite üzerinden tartışılacak görüşülecek bir stan-
dart sağlanacak. Bundan sonra da müsteşarlığımıza bunu şirketlere duyu-
rup bu konuda bir tebliğ veya genelgeyle standartı sağlamak kalıyor. Yani
bu çalışma yapılıyor. 

Bu zabıtlarla ilgili Kısmet Bey’in sorusu vardı, Zihni Bey de aktardı on-
dan da yeni yasada bir düzenleme var, dediğim gibi yani bölümün içerisin-
de vardı ama hızlı geçmem nedeniyle bahsedemedim. Eğer kişiler anlaşa-
mazlarsa bu durumda tutanak tutma görevi birliğe veriliyor. İşte ondan son-
ra problem olur mu olmaz mı? ben İngiltere’deki uygulamayı anlatayım.
Orada ilgili kişiler genelde dediğim gibi burada en fazla çıkacak problem,
Türk insanının uzlaşmaya yatkın olmaması. Herkesin kendini haklı görme-
si. Bu anlamda %90 ı emin olun tutanak tutturmak zorunda kalacak yani an-
laşamayacaklardır. Bu anlamda evet yani şimdi İngiltere’de şu yapılıyor, ge-
nel olarak zaten insanlar anlaşıyorlar. Anlaşamazlarsa polis geliyor tutana-
ğını sadece kişilerin söylediği itibariyle olayı anlattığı şekilde tutuyor, olay
mahkemeye intikal ediyor ama mahkemede 1 ay içerisinde sonuçlanıyor ve
1 ay içerisinde şirket de parasını ödemiş oluyor. Belki bizde böyle bir sistem
kursanız anlaşamazlarsa bir kamu görevlisi gelir durumu anlatır mahkeme
gider derseniz bu bizde belki 1 yıl sürer. O anlamda bize uygun değil. Tabii
burada böyle bir madde henüz daha geçmedi, geçtikten sonra da birliğe bü-
yük işler düşüyor. İnşaallah bunun altından birlik kalkabilir diye düşünüyo-
rum. Çünkü gerçekten büyük bir sorumluluk o anlamda. Onun dışında AB
ile ilgili mevzuatın uygulanmasıyla ilgili olarak biraz önce kanunla ilgili deği-
şikliklerden bahsettik, epey bir değişiklik yapılıyor gerçekten AB mevzuatı-
na uymak üzere. Onun dışında parlamento kararları da siz de söylediniz za-
ten otomatikman uygulanıyor. AB ye girdiğiniz anda sizi bağlıyor, direktifler
varsa burada öneriler ilgili ülkelerin bu öneriye uyup uymamasına bağlı ola-
rak hazırlanıyor. Tavsiye kararları da yine bu şekilde ama karar verilmişse
uyulması gereken kararlar, bu da belli bir süre içerisinde o ülkenin kendi hu-
kukunu uydurması gerekiyor. Bu anlamda problem olmayacaktır. Teşekkür-
ler.

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Teşekkür ederim sayın Karaaslan. Evet söz sırası sayın Özatalay’da. İla-
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ve etmek istediğiniz husus var mı? 
SEDAT ÖZATALAY:
Yok sayın başkanım. 
BAŞKAN KISMET ERKİNER:
O halde sözü sayın Samim Ünan’a veriyorum. 
SAMİM ÜNAN:
Sayın başkan bana yöneltilmiş olan soru, kredi kartıyla ödeme. Bunun

kanunda ayrıca düzenlenmesi lazım. Bildiğim kadar sigorta şirketlerinin ge-
nel uygulaması, şirketin serbest hesaplarına intikal anını esas alıyor. Yani
kredi kartıyla bir ödeme alındığı zaman, kredi kartından slipin çekildiği an
değil fakat şirketin hesabına fiilen o paranın geçip şirketin onu serbestçe
kullanmaya başladığı zamanı esas alıyorlar. Şimdi bu ne kadar uygundur,
tüketiciyi korur yani tüketici derken aslında tüketici kanununda kesinlikle uy-
gulanmaması gerektiği fikrindeyim parantez içinde onu belirtmiş olayım
çünkü murakebe kanunu zaten tüketicinin korunması amaçlı bir kanun. Ha-
ni ekstradan başka kanunlara genel kanunlara gerek olmadığını düşünüyo-
rum. Bunun bizde kredi kartıyla ödeme durumunda ne olacağının en doğru-
su, kanunda açık bir düzenlemeye kavuşturulması. Ama bu yapılana kadar
sigorta sözleşmesinde hüküm genellikle konmuyor. Bir ara çözüm o olabilir
hani sözleşmeye koyacağınız düzenleme geçerli olabilirdi, hiçbir hüküm
konmadığı taktirde sigorta ettirenlerin lehine yoruma gidilecektir yani iş
mahkemeye intikal ettiğinde ödendi mi ödenmedi mi? Ödenmiş sayılmalı
mı? değil mi? Tartışması ortaya çıktığında yani benim tahminim mahkeme-
ler buna eğer bir çözüm getirmeye mecbur kaldıkları taktirde daha ziyade
sigortalıları koruyucu onların lehine yorumlara gidecekleridir. O şekilde ka-
rara bağlayacaklardır diye düşünmekteyim. Bir hususu ilave etmek istiyo-
rum, ilave bu konuşulanlarla ilgili soru değil de, o da şu; destekten yoksun
kalma tazminatı hesaplayan bazı kişilere aktüel olmadıkları halde mahke-
melerin görev verdiğini söyledi sayın Karaaslan. Çok doğru. O kişilerin esas
kendilerini aktüel olarak tanımlaması durumu da var. Yani bunlar kendileri-
ni mahkemeye biz aktüeliz şeklinde beyan ediyorlar veya aktüelya uzmanı
olduklarını söylüyorlar. Halbuki bildiğim kadarıyla çok az sayıda Türkiye’de
aktüel mevcut. Yani gerçek aktüeller ne kadar devrededir o çok karanlıkta
kalan bir husus. Ama anlıyoruz ki gerçek aktüeller arasında da esasen bir
birlik kolay kolay sağlanamıyor. Çünkü hakiki aktüellere yaptırdığınız he-
saplarında çok farklı çıktığını söylüyorsunuz. Bir yerde artık durumu kabul-
lenmekten başka çare yok. Çünkü destekten yoksun kalma tazminatı öyle
bir tazminat ki bir çok varsayıma dayanıyor. Bu varsayımlardan birini farklı
aldığınız zaman bütün hesap değişebiliyor. Yani o itibarla burada temel
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prensipleri tespit ettikten sonra artık hesabı yapan aktüele biraz serbestlik
tanımaktan başka çare kalmıyor. Evet teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN KISMET ERKİNER:
Ben teşekkür ederim. Efendim böylece panelimizi de tamamlamış

bulunuyoruz. Ben oturumu kapatmadan önce sayın tebliğ sahibine, sayın
panelistlere, oturum başkanlarına ve özellikle bizi bu mükemmel ortamda
ağırlayan Güneş Sigorta yöneticilerine başta sayın Genel Müdürleri olmak
üzere şahsım ve vakfımız adına teşekkür ederim. Şimdi zannediyorum bu
mükemmel ağırlamanın bir devamı olarak bir kokteyl var. Hepinizi oraya
bekliyoruz. Çok teşekkürler. 
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