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GGÜÜVVEENNCCEE  HHEESSAABBII

A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü

aha önceki bir yaz›m›zda yabanc› pla-
kal› araçlar›n Türkiye'ye girifllerinde ulus-

lararas› geçerli olan bir sigortan›n olmas› ge-
rekti¤i ve bu sigortan›n bulunmamas› halinde,
s›n›rda 2918 Say›l› Karayolu Trafik Kanunu'nun
91'inci maddesinin son f›kras›nda aç›kland›¤›
üzere Karayollar› Motorlu Araçlara Zorunlu Ma-
li Sorumluluk Sigortas›'n›n (Trafik Sigortas›) yapt›-
r›lmas› gerekti¤ini ve Türkiye s›n›rlar› içerisinde
meydana gelen zararlar›n ne flekilde karfl›lana-
ca¤›n› aç›klam›flt›k. Bu defa daha özel bir ko-
nudan, yabanc› plakal› araçlar›n Türkiye'ye gi-
riflleri s›ras›nda Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Ma-
li Sorumluluk Sigortas› (Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigor-
tas›)  ve Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› (Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortas›) yapt›rma zorunlulu¤u bulunup
bulunmad›¤›ndan bahsedece¤iz. 

10.07.2003 tarihli ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanunu'nun 17'nci maddesi gere¤i, flehirleraras›
ve uluslararas› yolcu tafl›mac›l›¤› yapan tafl›mac›-
lar›n, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun
kalk›fl noktas›ndan, var›fl noktas›na kadar geçe-
cek süre içinde meydana gelecek bir kaza nede-
niyle yolcunun ölümü, yaralanmas› ya da eflyas›-
n›n zarara u¤ramas›ndan dolay› sorumlu oldu¤u
aç›klanm›fl ve ayn› Kanun'un 18'inci maddesiyle
de tafl›mac›lar›n, yolcuya gelebilecek bedeni za-
rarlar için Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorum-
luluk Sigortas› yapt›rmas› zorunlu tutulmufltur.

Poliçede kay›tl› tafl›mac›n›n, 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu'na istinaden verilen tafl›mac› yetki
belgesine sahip olmas›; yolcu tafl›mac›l›¤›n›n zo-
runlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesin-
de yap›lmas› ve tafl›man›n yap›ld›¤› arac›n poliçe-
de kay›tl› olmas› zorunludur.

Di¤er taraftan, 25.02.2004 tarihli ve 25384 say›l› Res-
mi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
2004/6789 no'lu Bakanlar Kurulu karar›yla;
10.07.2003 tarihli ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde yolcu tafl›mac›l›¤›
yapan tafl›mac›lar, yurtiçi ve uluslararas› yolcu ta-
fl›malar›nda görevlendirecekleri sürücüler ile bun-
lar›n yard›mc›lar› ve tafl›yacaklar› yolcular için "Ka-
rayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortas›" yapt›rmalar› zorunlu hale getirilmifltir.

Çok k›sa aral›klarla yürürlü¤e giren bu iki sigortan›n
kapsam aç›s›ndan ortak yönleri bulunmaktad›r.
Örne¤in her iki sigortan›n da kapsam› flehirleraras›
ve uluslararas› olarak belirlenmifltir ve her iki sigor-
ta da araçta seyahat eden yolculara gelecek
bedeni zararlar› kapsamaktad›r. 

Yolcu tafl›mac›l›¤› yapan yabanc› plakal› araçla-
r›n Türkiye'ye giriflleri s›ras›nda hangi sigortalar ya-
p›lacakt›r? Bu araçlar›n s›n›rdan giriflleri s›ras›nda
Zorunlu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› ve Zo-
runlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›rmalar› zo-
runlu mudur?

Genel olarak bu sorunun cevab›, yap›lmas› gere-
ken sigorta uluslararas› geçerli olan Yeflil Kart Si-
gortas›'d›r. 2918 say›l› Karayolu Trafik Kanunu'nun
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Yolcu tafl›yan yabanc›
plakal› araçlarda 
sigorta zorunlulu¤u…



91'inci maddesinin son f›kras›nda, yabanc› plakal›
tafl›tlar›n Türkiye'de giriflleri s›ras›nda geçerli sigor-
talar› olmamalar› halinde, bunlar için zorunlu mali
sorumluluk sigortas›n›n (Trafik Sigortas›) Türkiye'ye
giriflleri s›ras›nda s›n›rlarda yap›lmas› öngörülmüfl-
tür. Bu uygulamada herhangi bir tereddüt bulun-
mamaktad›r. Ancak bu konuda farkl› bir görüfl ve
farkl› bir uygulama nedeniyle Güvence Hesa-
b›'nda bir olay yaflanm›flt›r.

‹ran'dan Türkiye'ye yolcu tafl›mac›l›¤› yapan ‹ran
tesciline kay›tl› ve ‹ran plakal› bir arac›n Türkiye s›-
n›rlar› içerisinde tek tarafl› olarak sebebiyet verdi¤i
kazada 4 ‹ran uyruklu kifli hayat›n› kaybetmifltir. Ha-
yat›n› kaybedenlerin deste¤inden yoksun kalanlar
arac›n Türkiye s›n›rlar› içerisinde Zorunlu Yolcu Tafl›-
mac›l›¤› Mali Sorumluluk ve Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortalar›’na tabi oldu¤u ve bu sigortalar›n
bulunmamas› nedeniyle tazminat talebiyle Gü-
vence Hesab›'na baflvuruda bulunmufllard›r.

4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu'nun 5'inci
maddesinde;  Türkiye'de yolcu tafl›mac›l›¤› yapa-
caklar›n Bakanl›ktan Yetki Belgesi almak zorunda
oldu¤u, bu Kanuna dayal› olarak ç›kar›lan
25.02.2004 tarihli Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i'nin
11'inci maddesi ile de tafl›mac›lar›n yapt›klar› ifllere
göre Yetki Belgesi almas› gerekti¤i, bu tan›mlara
göre ticari amaçla belirli bir ücret ve zaman tari-
fesine göre otobüs ile uluslararas› yolcu tafl›mac›l›-
¤› yapacak gerçek ve tüzel kifliler “B1” tipi Yetki
Belgesi almak zorunda oldu¤u ve Yönetmeli¤in
11'inci maddesinde aç›klanm›fl Yetki Belgesine sa-
hip tafl›mac›lar Tafl›ma Kanunu'nun 17'nci madde-
sinde belirlenen sorumluluklar›n› yerine getirmek
üzere yine Kanun'un 18'inci maddesinde belirtilen

Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigor-
tas›'n› yapt›rmak zorunda oldu¤u, oysa kazaya ka-
r›flan ‹ran plakal› araç için Yetki Belgesi de¤il, sa-
dece “‹kili ‹zin Belgesi”  verilmifl oldu¤u ve karfl›l›kl›
iki ülkenin tafl›ma firmalar› için verilen bu izin belge-
sinde görülece¤i üzere yabanc› tamam› araçlar-
la ve ‹ran uyruklu kiflilere ait otobüsler ile tafl›mac›-
l›k yap›lmak üzere verildi¤i ve bu belgeye dayal›
olarak Zorunlu Yolcu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Si-
gortas› ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›'n›n
yapt›r›lmas›n›n zorunlu olmad›¤› aç›klanm›fl ve bu
gerekçelerle yap›lan baflvurunun müspet olarak
sonuçland›r›lmas› mümkün olamam›flt›r.

Baflvuranlar dava yolunu seçmifl ve Güvence He-
sab› aleyhine üç ayr› mahkemede üç ayr› dava
aç›lm›flt›r. Yap›lan yarg›lamalar sonucunda iki
mahkeme,  Beyo¤lu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
ve Beyo¤lu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi,  ‹ran
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda
12.12.1995 tarihinde imzalanan Uluslararas› Kara-
yolu Tafl›mac›l›¤› Anlaflmas›'na göre “akit taraftan
birinin ülkesine tescil edilmifl bir tafl›t ile di¤er akit
taraf ülkesine veya ülkesinden yap›lacak turist ta-
fl›mac›l›¤› ve mekik servis izin belgesine tabi de¤il-
dir.”  Anlaflman›n 20/a maddesinde “üçüncü fla-
h›slar›n u¤rayaca¤› zararlar yönünden her iki akit
tarafa da kanunlar› uyar›nca yabanc› araca si-
gorta yap›labilece¤i”  ve 20/b maddesinde “yol-
cular›n tafl›t›n tescil edildi¤i akit taraf topraklar›nda
yürürlükte olan kanun ve nizamlara uygun her-
hangi bir sigortan›n uygulanaca¤›” kararlaflt›r›lm›fl
oldu¤u aç›klamalar›ndan hareketle davaya konu
otobüsün ‹ran'da tesciline kay›tl› olmas› nedeniyle,
yolcular için Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali So-
rumluluk Sigorta Poliçesi yapt›r›lmas›na gerek ol-
mad›¤› ve bu sigortan›n olmamas›ndan dolay›
Güvence Hesab›'n›n sorumlu olmad›¤› görüflüyle
Güvence Hesab› lehine davan›n reddine karar
verirmifltir. Üçüncü davan›n aç›ld›¤› fiiflli 1. Asliye Ti-
caret Mahkemesi ise, ayn› anlaflman›n ayn› mad-
delerini gerekçe göstererek dava konusu araç
için Zorunlu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› ve
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›'n›n yapt›r›lmas›-
n›n zorunlu oldu¤u görüflüyle aleyhte karar vermifl-
tir. Her üç mahkeme anlaflman›n maddesini farkl›
yorumlam›fllar ve farkl› sonuçlara varm›fllard›r. Ya-
p›lan temyiz sonucu aleyhte verilen karar Yarg›tay
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‹ran plakal› arac›n neden oldu¤u
kazadan dolay› tazminat talebiyle
ilgili karar Güvence Hesab› 
aleyhine sonuçlan›rken, yine ayn›
flekilde, bir baflka ‹ran plakal› bir
arac›n 08.09.2008 tarihinde A¤r› il
s›n›rlar› içerisinde kar›flt›¤› kaza 
sonucu vefat eden kiflilerle ilgili
dava farkl› bir flekilde sonuçlanm›flt›r.



11. Hukuk Dairesi'nce onanm›fl ve bu görüfl do¤rul-
tusunda lehte verilen iki karar da bozularak iade
edilmifltir. Yap›lan karar düzeltme taleplerinden de
bir sonuç al›namam›fl, kararlar kesinleflmifl ve tazmi-
natlar ödenmek zorunda kal›nm›flt›r.

Bu karar, Güvence Hesab› aç›s›ndan son derece
önem arz etmektedir. Zira bu karar, Türkiye ile ikili
anlaflmas› bulunan bütün ülkelerin yolcu tafl›mac›l›-
¤› yapan araçlar› için emsal teflkil edecektir. Önce-
likle böyle bir uygulamadan ne yabanc› uyruklu ta-
fl›y›c›lar›n, ne gümrük yetkililerinin, ne de sigorta flir-
ketlerinin haberi vard›r. Hemen hemen hiçbir araç-
ta bu sigortalar olmad›¤›ndan, bu araçlar›n kar›fla-
ca¤› kazalarda meydana gelen bütün bedeni za-
rarlar›n Güvence Hesab›'ndan karfl›lanmas› söz ko-
nusu olacakt›r. Bu durumda hiçbir katk› pay› alma-
dan, zararlar› karfl›lamak yükümlülü¤ü ile karfl› karfl›-
ya kalan Güvence Hesab›'n› mali aç›dan zor du-
rumda b›rakacakt›r. 

Yukar›da bahsedilen ‹ran plakal› arac›n neden ol-
du¤u kazadan dolay› tazminat talebiyle ilgili karar
Güvence Hesab› aleyhine sonuçlan›rken, yine ay-
n› flekilde, bir baflka ‹ran plakal› bir arac›n
08.09.2008 tarihinde A¤r› il s›n›rlar› içerisinde kar›flt›-
¤› kaza sonucu vefat eden kiflilerle ilgili dava fark-
l› bir flekilde sonuçlanm›flt›r. Bu kazada vefat eden
‹ran vatandafl› için Güvence Hesab› aleyhine Zo-
runlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› kapsam›nda aç›-
lan dava, fiiflli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2009/103 E. 2011/28 K. ve 01.02.2011 tarihli karar›y-
la yine reddedilmifltir. Yerel Mahkemenin karar
gerekçesinde; “Türkiye ile ‹ran aras›nda imzala-
nan Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Anlaflma-
s›'n›n 20/b maddesi uyar›nca yolcular›, tafl›t›n tes-
cilli oldu¤u ülkenin kanun ve nizamlar›na göre si-
gortaya tabi tutulaca¤›n›n ifade edildi¤i, böylece
‹ran tescilli araç nedeniyle yolculara koruma geti-
ren Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas›
ve Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Si-
gortas› yapt›rma zorunlulu¤u bulunmad›¤›ndan
daval› Güvence Hesab›'n›n 5684 say›l› Sigortac›l›k
Kanunu uyar›nca sorumlulu¤unun do¤du¤unu
söyleyebilme olana¤› yoktur” denilmektedir.

Yerel Mahkeme karar› davac› taraf›ndan temyiz
edilmifltir. Temyiz edilen karar, Yarg›tay 11. Hukuk

Dairesi’nin 2011/9687 E. ve 2012/18176 say›l› kara-
r›yla, daha önceki kararlar›ndaki gerekçeler ileri
sürülerek yine bozulmufltur. Tekrar karar düzeltme
istenmifl ve karar düzeltme talebi üzerine Yarg›tay
11. Hukuk Dairesi 2013/4613 E. ve 2013/9478 kara-
r›yla, tam aksi yönde karar vermifl ve bu kez Yerel
Mahkeme’nin karar› hakk›nda verdi¤i bozma ka-
rar›n› kald›r›larak onama karar› vermifltir. Yarg›tay
Dairesi önceki kararlar›n›n aksine, anlaflman›n
20/b maddesine dayanm›fl ve  “yolcular için ara-
c›n tescil edildi¤i ülke olan ‹ran'da yürürlükte olan
kanun ve nizamlara uygun olarak sigorta düzen-
lenebilece¤i, dava konusu can sigortas› ile ilgili
olarak ‹ran'da geçeli olan sigortalar›n uygulanabi-
lece¤i, sorumluluk sigortas› aç›s›ndan ise yabanc›
plakal› araçlar›n KTK 91. maddesi uyar›nca güm-
rükte Karayollar› Motorlu Araçlar Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortas› (Trafik Sigortas›)  d›fl›nda bir sigor-
ta yapt›rma zorunlulu¤u bulunmad›¤›ndan Gü-
vence Hesab›'n›n dava konusu istemden sorumlu
olmad›¤›n›” yönünde görüfl bildirmifl ve Yerel
Mahkeme’nin karar›n› onam›flt›r. 

Yarg›tay bu karar›yla, Güvence Hesab›'n›n ya-
banc› plakal› araçlar nedeniyle Trafik Sigortas› d›-
fl›nda bir sorumlulu¤unun bulunmad›¤› sonucuna
varmakla ayn› zamanda yolcu tafl›mac›l›¤› ya-
pan yabanc› plakal› araçlar›n Türkiye'ye giriflleri
s›ras›nda Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali So-
rumluluk Sigortas› ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Si-
gortas› yapt›rma zorunlulu¤u bulunmad›¤› görü-
flünü de ortaya koymufltur.

Türkiye mevzuat›nda yabanc› araçlar için Türki-
ye'de giriflleri s›ras›nda uluslararas› geçerli bir si-
gortas›n›n olmas› halinde Trafik Sigortas› d›fl›nda
bir sigorta yapt›rma zorunlulu¤u getiren bir hü-
küm bulunmamaktad›r.

Sonuç olarak Yarg›tay'›n yeni görüflü de dikkate
al›nd›¤›nda,  yabanc› plakal› araçlar›n Türkiye'ye
giriflleri s›ras›nda uluslararas› geçerlili¤i olan sigor-
tan›n bulunmamas› halinde, 2918 Say›l› Karayolu
Trafik Kanunu'nun 91'inci maddesinin son f›kras›n-
da aç›kland›¤› üzere Karayollar› Motorlu Araçla-
ra Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›'n›n (Trafik Si-
gortas›) d›fl›nda,  herhangi bir sigorta yapt›rma
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
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