
 

İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 22.09.2011 Tarihli, 2011/144 Esas Numaralı ve 2011/408 
Numaralı Kararında; 

Davacılar, kaza sırasında hayatını kaybeden davacıların murisleridir. Olay ise, ferdi kaza koltuk 
sigortası olmayan bir minibüs içindeki taşıma kaynaklı kazadır. Taşıma, Ordu ilinin Ulubey ilçesi ile 
Gölköy Damarlı beldesi arasında yapılmaktadır. Mahkeme bu olayda, kazanın meydana geldiği 
25.07.2007 tarihi itibariyle il içinde taşıma işi yapan minibüslerin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 
kapsam başlıklı 2. Maddesinin değişik 3. Fıkrası ile il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 
km.ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlenmesinin ilgili Valiliklere bırakıldığı, Ordu 
Valiliği tarafından yazılan müzekkereye istinaden verilen cevapta söz konusu aracın ticari vasıflı 
olduğu, ancak ticari araçların 4925 sayılı Kanunun emredici hükümleri gereğince şehirlerarası yolcu 
taşıma yetki belgesine sahip olması için belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre tespit edilmiş bir 
güzergahta önceden açıklanmış yerleşme arasında düzenli seferler yapanlar için verilen Yolcu 
Taşımacılığı Belgesine sahip olmadığının anlaşıldığı, bu çerçevede yolcu taşıma ruhsatı olmayan bir 
araçta zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası da yaptırmasının zorunlu olmadığı bu halde 5684 sayılı 
Kanunun 14.maddesine göre ferdi kaza koltuk sigortasını yaptırmanın zorunlu olmadığı hallerde 
Güvence Hesabına da başvurulamayacağına karar verilmiş ve davacının davası reddedilmiştir. 

İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 12.10.2011 Tarihli, 2010/316 Esas Numaralı ve 2011/433 

Numaralı Kararında; 

Bu davada Antalya Valiliği’nce yayınlanan 100 km.ye kadar Şehirlerarası ve İl-İl içi Yolcu Taşımaları 
Hakkında Yönergenin 14.1. maddesi gereğince aracın ticari olarak yolcu taşıma faaliyetinde 
bulunamayacak bir araç olduğu ve yine aynı yönetmelik gereği yetki belgesi verilemeyeceği, yolcu 
taşıma kapasitesi ve yetki belgesi almayan araç maliklerinin zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası 
yaptırma mecburiyetinin bulunmadığı bu nedenle davalı Güvence Hesabının tazminat ödeme 
sorumluluğunun olmadığı kanaati açıklanmıştır. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 19.12.2011 Tarihli, 2011/14525 Esas Numaralı ve 2011/17268 Numaralı 
Kararında; 

Van Bahçesaray ile Bitlis ili Hizan ilçesi arasında yapılan taşımada meydana gelen zarar için mesafenin 
100 km altında olması (67,1 km) ve ilçeler arası taşıma olması ayrıca ferdi kaza sigortasının eksik 

limitlerde yapılması nedenlerine dayanarak tazminat ödemeyi reddeden Güvence Hesabını haksız 
bulan ilk derece mahkemesinin kararı onanmıştır. Yargıya ve TBMM Dilekçe Komisyonuna intikal 
eden bu olaylarda temel hukuki sorun, zorunlu sigortalarda Valiliklerin yetkisinin ne olduğu, 100 km. 
altı taşımalarda ferdi kaza koltuk sigortasının zorunluluğu ve nihayet bu sigortaların yokluğunda 
Güvence Hesabının ödeme yapıp yapmayacağıdır. 

 


