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A. Ka di r  KÜ ÇÜK
Gü ven ce He sa b› Mü dü rü

ür ki ye, coğ ra fi ko nu mu iti ba riy le Av ru -
pa kı ta sı ile As ya Kı ta sı nı ka ra yo lu ile bir -

bi ri ne bağ la yan önem li ko num da bir ül ke ol du -
ğun dan her gün yüz ler ce, bin ler ce araç Tür ki -
ye ’den gi riş, çı kış yap mak ta dır. Bu araç la rın
ba zı la rı tu ris tik amaç lı ola rak bel li sü re ler de Tür -
ki ye ’de kal mak ta, ba zı la rı ise tran sit ola rak ge -
çiş yap mak ta dır.

İs ter Tür ki ye ’de tu ris tik amaç lı do laş sın, is ter
tran sit ge çiş yap sın, Tür ki ye ’ye gi ren her mo tor -
lu araç için Tür ki ye sı nır la rı içe ri sin de se bep ola -
ca ğı ka za lar dan do ğa cak za rar la rı kar şı la mak
üze re ulus la ra ra sı ge çer li ma li so rum lu luk si gor -
ta sı nın yap tı rıl mış ol ma sı ge re kir. 

Ye şil Kart Si gor ta sı, Tür ki ye ’nin de dâ hil ol du ğu
1959 ta ri hin de Straz bur g’ da im za la nan an laş -
ma ile ka bul edi len ulus la ra ra sı ge çer li bir ma li
so rum lu luk si gor ta sı dır.

Tür ki ye ’ye gi riş ya pan tüm ya ban cı pla ka lı
araç lar da ön ce lik le ulus lar ara sı ge çer li li ği olan
Ye şil Kart Si gor ta sı aran mak ta dır. Ye şil Kart Si -
gor ta sı olan araç la rın Tür ki ye sı nır la rı içer sin de
so rum lu ola rak ve re ce ği za rar la rın bu si gor ta -
dan kar şı lan ma sı müm kün dür. An cak Ye şil Kart
Si gor ta sı ol ma yan ve ya Ye şil Kart an laş ma sı na
dâ hil ol ma yan ül ke le rin araç la rı Tür ki ye ’ye na -
sıl gi riş ya pa cak lar dır? 

İş te bu so ru nun ce va bı 2918 sa yı lı Ka ra yo lu
Tra fik Ka nu nu ’nun 91 in ci mad de si nin son fık ra -
sı ile dü zen len miş tir. Mad de nin son fık ra sın da,
ya ban cı pla ka lı ta şıt la rın Tür ki ye ’de gi riş le ri sı ra -
sın da ge çer li si gor ta la rı ol ma ma la rı ha lin de,
bun lar için zo run lu ma li so rum lu luk si gor ta sı nın (
Tra fik Si gor ta sı nın) Tür ki ye ’ye gi riş le ri sı ra sın da sı -
nır lar da ya pıl ma sı ön gö rül müş tür. Do la yı sıy la sı -
nır da ara cın tü rü ne gö re ma li so rum lu luk si gor -
ta sı dü zen len dik ten son ra ara cın Tür ki ye ’ye gi -
ri şi ne izin ve ril mek te dir. Ak si hal de si gor ta sız
araç la rın Tür ki ye ’ye gir me si ne izin ve ril mez.

Yurt dı şı na gi de cek olan Türk pla ka lı araç lar için
de yurt dı şı na çık ma dan ön ce Ye şil Kart Si gor ta -
sı nın yap tı rıl ma sı ge re kir. Ye şil Kart Si gor ta sı, ya -
pıl dı ğı ül ke için de ge çer li de ğil dir. Ör ne ğin Tür ki -
ye ’den yurt dı şı na gi de cek bir araç için Ye şil
Kart Si gor ta sı ya pıl mış ol sa da hi, bu ara cın Tür ki -
ye sı nır la rı içer sin de ve re ce ği za rar lar, bu si gor -
ta nın kap sa mı na gir me mek te dir. Bu za rar la rın
kar şı lan ma sı için Tür ki ye ’de ge çer li olan Ka ra yo -
lu Mo tor lu Araç lar Zo run lu Ma li So rum lu luk Si gor -
ta sı nın (Tra fik Si gor ta sı nın) yap tı rıl ma sı ge re kir.

Ara cın Tür ki ye sı nır la rı içer sin de 3’ün cü ki şi le re
ve re ce ği za rar lar an cak Tra fik Si gor ta sın dan
kar şı lan ma sı müm kün dür. Ara cın yurt dı şı na
çık tık tan son ra ve re ce ği za rar lar ise Ye şil Kart
Si gor ta sın dan kar şı la na cak tır.

So nuç ola rak Tür ki ye ’de se ya hat ede cek ya -
ban cı pla ka lı araç lar için ya ulus la ra ra sı ge çer -
li olan Ye şil Kart Si gor ta sı yap tır ma sı ya da bu si -
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gor ta yok sa onun ye ri ne sı nır lar da tan zim edi -
le cek ma li so rum lu luk si gor ta sı nın (Tra fik Si gor -
ta sı nın) yap tı rıl ma sı ge re kir. Ara cın Tür ki ye sı nır -
la rın da bir ka za ya se be bi yet ver me si so nu cu
3’ün cü ki şi le rin za rar gör me si ha lin de bu za rar -
lar, var sa ara cın Ye şil Kart Si gor ta sın dan, bu si -
gor ta yok sa ara cın Tür ki ye ’ye gi ri şi sı ra sın da
tan zim edil miş olan ma li so rum lu luk si gor ta sın -
dan (tra fik si gor ta sın dan) kar şı la nır. Ve ri le cek
za rar la ra kar şı aza mi te mi nat li mit le ri her iki si -
gor ta için de ay nı dır. Zi ra Ye şil Kart Si gor ta sı nın
te mi nat li mit le ri, ül ke ler de ge çer li zo run lu tra fik
si gor ta sı li mit le ri dâ hi lin de uy gu lan mak ta dır.
Ör ne ğin Tür ki ye sı nır la rı içer sin de se ya hat eden
ya ban cı pla ka lı ara cın Ye şil Kart Si gor ta sı nın li -
mit le ri, Tür ki ye ’de ge çer li olan tra fik si gor ta sı te -
mi nat li mit le riy le ay nı ola rak uy gu la nır. Ye şil
Kart Si gor ta sı, Tra fik Si gor ta sın da ol du ğu gi bi
hem mad di ve hem de be de ni za rar la ra kar şı
te mi nat içer mek te dir.

Tür ki ye ”de se ya hat eden ya ban cı pla ka lı
araç ta hem Ye şil Kart Si gor ta sı ve hem de sı nır -
da ya pıl ma sı ge re ken ma li so rum lu luk si gor ta sı
yok sa du rum ne ola cak tır? 

Ya ban cı pla ka lı araç la rın gi riş le ri es na sın da Ye -
şil Kart Si gor ta sı nın ol ma ma sı ha lin de sı nır da
ma li so rum lu luk si gor ta sı nın (tra fik si gor ta sı nın)
yap tı rıl ma sı nın zo run lu ol du ğu açık lan mış tır.
An cak bü tün bu zo run lu luk la ra rağ men az sa -
yı da da ol sa, za man za man ya ban cı pla ka lı
araç la rın si gor ta sız ola rak Tür ki ye ’de se ya hat
et tik le ri ka rış tık la rı ka za lar dan an la şıl mak ta dır.
Bu du rum da, ya ban cı pla ka lı araç la rın si gor ta -
sız ola rak ka za la ra se be bi yet ver me si ve mey -
da na ge len bu ka za lar da 3’ün cü ki şi le rin be -
de ni ola rak za rar gör me si ha lin de,  olu şa cak
olan be de ni za rar lar Gü ven ce He sa bı ta ra fın -
dan kar şı la na cak tır.

Mad di za rar la rın Gü ven ce He sa bın dan kar şı -
lan ma sı mev zu at ge re ği müm kün de ğil dir.

Gü ven ce He sa bı ta ra fın dan kar şı la nan ya ban -
cı pla ka lı olup, si gor ta sı bu lun ma yan araç la rın
ver miş ol du ğu za rar lar yıl la ra gö re şöy le dir:
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Si gor ta sı bu lun ma yan ya ban cı pla ka lı araç -
lar için Gü ven ce He sa bın dan son al tı yıl da 74
baş vu ru için 763,1 Mil yon TL taz mi nat öde -
me si ya pıl mış tır. Öde me ler ya pıl dık tan son ra
du rum Güm rük Müs te şar lı ğı, Güm rük ler Kon -
trol Ge nel Mü dür lü ğü ne bil di ril mek te dir.
Güm rük Müs te şar lı ğı nın al dı ğı ted bir ler so nu -
cu, son yıl lar da si gor ta sız ya ban cı pla ka lı
araç la rın ka rış tı ğı ka za sa yı sın da önem li bir
azal ma ol du ğu gö rül mek te dir.

Gü ven ce He sa bı, yer li pla ka lı araç lar da ol -
du ğu gi bi ya ban cı pla ka lı araç lar ne de niy le

öde di ği taz mi nat lar için de ara cın iş le te ni ne,
sü rü cü sü ne ve di ğer so rum lu la rı na rü cu et -
mek du ru mun da dır. Yurt dı şın da ta kip ve
tah si lât im kân la rı zor da ol sa,  rü cu iş lem le ri
mev zu at ge re ği ya pıl mak zo run da dır.

Te men ni miz ya ban cı pla ka lı araç lar da gö -
rü len si gor ta sız lık ora nın da ki azal ma nın ta -
ma men sı fır lan ma sı ve ge rek ya ban cı pla -
ka lı ve ge rek se yer li pla ka lı araç lar da ma li
so rum lu luk kap sa mın da ya pıl ma sı ge re ken
zo run lu si gor ta la rın mev zu at la ra uy gun ve
ek sik siz ola rak ya pıl ma sı dır.


