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Tiirkiye cumhuriyeti 2003 yrhnda "Karayolu Taqrma Kanunu" adrm taqryan 4925 sayrh yasayr kabul etmiqtir (RG. 19 remmuz 2009/2sr7}).
Bu kanun (lnsaca KTaqK), bir qekilde karayolu ile ilgisi bulunan gok sayrda meslek sahibi hakkrnda htikiimler getirmiqtir. KTaqK'nun 2. maddesi
uyarrnca "kamuya agrk karayolunda motorlu taqrtlarla yaprlan yolcu ve egya taqrmalarr, tagrmacrlar, taqrma acenteleri, taqrma iqleri komisyonculan,
nakliyat amban igletmecileri, kargo igletmecileri, tagrma iqlerinde gahqanlar, taqrmalarda yararlamlan her ttirlii taqrt, arag, gereg,yaprlar ve benzerleri" kanunun kapsamrnda bulunmaktadrr.
Kapsam drqrnda kalan haller ise 2. maddenin 2inci frkrasrnda qu gekilde htikme baflanmrgtrr:
-

ozel otomobillerle veya bunlarrn riimorklanyla yaprlan taqrmalar

-

Genel ve katma biitgeli dairelere, il rjzel idarelerine, belediyelere,iiniversitelere ve kamu iktisadi teqebbtislerineait otomobillerle yaprlan taqrmalar

-

Tiirk silahh Kuwetlerine ait motorlu taqrt ve bu taqrtlarrn r<imorklanyla yaprlan taqrmalar

-

Lastik tekerlekli traktdrlerle gekilen riimorklarla yaprlan tagrmalar
Ote yandan, bazr taqrmalarrn KTaqK kapsamrndan grkartrlmasr imkam
iingiiriilmiiqtiir. KTaqK m.2 fk.3 uyannca
- il srmrlan iqindeki tagrmalar iI ve ilge trafik komisyonlan ile
iqbirlipi yaprlarak valiliklere
x
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Ytiz kilometreye kadar olan qehirlerarasr taqrmalann dtizenlenmesi
yine il ve ilge trafik komisyonlan ile iqbirligt yaprlarak valiliklere
Belediye srmrlan igindeki qehir igi taqrmalar ise belediyelere

brrakrlabilecektir. Burada bahsi gegen valiliklere veya belediyelere brrakma "KTaqI(na gdre diizenlenecek yiinetmelik esaslan dahilinde miimkiin olabilecektir.
KTaqK htikiimleri, uluslararasr anlaqma hiiktimleri ile savaq, srkryiinetim, olapaniistti hal ve dolal afet durumlarrna iliqkin hiiktimlerin uygulanmasrm engellemez(KTaqK m.2 fk.4).
KTaqKmn igerdi[i birgok hiikiim ve KTagK uyarrnca grkarrlan KarayoYiinetmelifi'nde getirilen dtizenleme, hukuka aykrrr veya yanhq
Tagrma
lu
tercihlerin tiriiniidtr. Aqa$rda bunlardan eqya taqrma, taqrma acentelifli, taqrma iqleri komisyonculuf"u ve sigortaya iliqkin bazrlanna definecefiz.

Acnnrpsiun, tagnul igr.nni
TASIMACT
TAgn{ASrNA,
r. ESYA
yunr,nnficisixr vE zoRuNLusiconrave,iliEriN nazr
YANLr$o0zrrvr,nnarcr,nn
1- Yetki Belgesi Alma Zorunlulufu
KTagK m.5 uyartnca tagtmacthk, acentelih,tagtma igleri komisyonculu'
pu, nahliyat ambart igletmecilipi uekargo iEletmecili$iyaptlabilrnesi igin Ba'
h,anltktan (UlaEttrma B ahanltfi r,)y etki belgesi ah'nmast'zorunludur
Yetki belgesi allna.bilmesi ise "meslehi saygtnh,k", "mali yeterlilik" ue
"mesleki yeterlilik" kogullannt'n yerine getirilmesine ba$h'dt'r (KTagK m.5
fh.2).
Bir meslefe giriq koqullanm belirlemek, gahqma tizgiirlii$iine miidahale anlamrm tagrr. Qahqma dzgiirltfri Anayasa'mn giivencesi altrnda olan
bir iizgiirliiktiir. Anayasa m.48 fk.1 uyannca herkes diledi[i alanda gahqma
ve siizleqme htirriyetine sahiptir; tizel tegebbiisler kurmak serbesttir.
Bu iizgiirliise yaprlacak miidahalelerin mutlaka kanunla gergeklegtirilmesi ve aynca bu gibi bir mtidahalede kamu yarartmn mevcut olmasr gereklidir.
Devletin "mesleki saygrnhk", "mali yeterlilik" ve "mesleki yeterlilik" gibi koqullar iingdrmesi kamu giivenliiini yakrndan ilgilendiren frili tagrmacr1s11(baqka bir anlatrqla iqlettikleri araglarla taqrmayr gergeklegtiren tagrmacrlar) bakrmrndan uygun diiqebilir. Belirli bir iilgtide taqrma iqleri komis1

Kanunda kullanrlan deyimlere sadrk kalarak "taqrmact" deyimini aynen muhafaza etmekteyiz. Ancak, Tiirk Ticaret Kanunu'nda karada eqyataqrmayr ristlenenler iqin "tagryrcr"denmiq oldu!"gnu ve KTagK metninde de uygulamada yerleqti!{ gdrtiilen taEryrcrdeyimi tercih
edilmiq olsaydr, daha dofru olacafrm belirtelim.
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yoncusu (taqrma iqleri yiiklenicisi)2 bakrmrndan da mali yeterlilik 6nem taqryabilir. Qiinkti, belirli koqullar altrnda o da tagrmacr srfatryla sorumlu olacaktrr. Buna karqr[k, taqrmacr acentesi olarak giirev yapan kiqiler bakrmrndan mali yeterlilik koqulu tamam.en gereksizdir. Stinkii acente sadece aracrdrr. Kendi adrna iqlem yapmaz. Onemli olan acentenin temsil ettif'i kiginin
(tagrmacrmn) mali yeterlilifidir.
Di!'er taraftan, mali yeterlilik, mesleki saygrn[k ve mesleki yeterlilik
konusunda ilngiirtilen koqullarrn dengeli ve makul olmasr gerekir. Bu koqullannYdnetmelik ile belirlenmesi kammca hukuken doiru de[ildir. Bunlann
genel qergevesinin kanunla gizilmig olmasr ldzrmdrr. Kanun yalnrz hangi
yiinden koqul getirilecefiini beyan etmekle yetinir'*e higbir gerqeveting6rmeksizin iqi Ytinetime brrakrrsa, bu, hukuka uygun bir yetki dewi sayrlmamahdrr. Kogullarrn btitiiniiyle Ytinetim tarafrndan saptamp dayatrlmasr,
Anayasa'mn benimsedifi "fizgiirltifitin sadece kanunla srmrlanabilece$ " ilkesini dolanmak anlamrna gelir. Koqullarrn Yiinetmelik ile belirlenmesi bir
an igin mtimktin ve hukuka uygun sayrlsa dahi, makul olma slmfinl agan
kogullann yiinetsel yargrda iptali sailanabilmelidir. Ozellikle, mali yeterlilik alamnda qu anda acentelik veya tagrma igleri yiiklenicili$ faaliyetini ytirtitmekte olanlann gtiglerini aqan ve onlan "sahadan silme" sonucunu doiuracak olan koqullar getirilmesi "iq yapmaktan yasaklama" ile birdir'
Difier taraftan, Ydnetimin yetki belgesi iicretlerini "astronomik" miktarlar tizerinden saptamasr hukukun en temel ilkelerine aykrndrr. Yetki belgesi verilmesi karphfrnda iidenmesi gerekebilecek ticret sadecebu belgenin
maliyeti kadar olmahdrr. Bu da beq-onYllinl aqmaz.Buna karqrhk L00.000
YTL ve daha iizerinde belge ticreti belirlenmesi, Yiinetimin "sahayr temizleme" (qu anda sahada olanlan tribiine hatta stadrn drqrna grkarma) kararhh[rna sahip olduiunu veya -amacln sadecegelir elde etmek oldulu bir an
igin varsayrlsa dahi- iideme giiciine sahip olmayan vatandaqlarr mali ytik aItrnda brrakmaktan qekinmedi$ni giisterir. Bir Ytinetim, vatandaqlanna higbir agrklamasr olmayan yiiksek tutarlan tideme yiikiimltiliilii getirir ve "ya
tide ya terk et" derse, bunun hukukta yeri olamaz (eskiden Osmanh Devleti'nde bu gibi uygulamalar "zultm" kavramr altrnda de!'erlendirilmekte idi).
2- Tagrma Hizmeti
KTaqK m.5 lk.6 uyannc& "Tagtmactlar,tagtma hizmetlerini habul edilebilir bir neden olmahstztn ueyazorunlu haller dtgtnda yapmahtan kagtnamazlar ue taEtma hizmetind.en herhesin her za,man yararlanmastru, saPlamah zorundadtrlar.
2

Bu eskimig deyim yerine artrk modern e['ilim ve anlayrglara uygun olarak "tagrma iqleri iirgtitleyicisi" veya biraz daha fazla oranda Frenkge igeren bir anlatrmla "tagrma iEleri organizatiirti" veya Ttirk Ticaret Kanunu Tasansr'ndaki tercih doirultusunda "taqrma iqleri
yriklenicisi" demek lazrmdrr.
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Srizleqmeyapma tizgtirlii!'ii de Anayasa'mn teminatr altrndadrr. Buna
ra$rnen bazr hallerde kamu yararr giizetilerek bu tizgiirliiie miidahalede bulunulmasr imkan dahilindedir.
insan taqrma sijz konusu oldulunda tagrmacrlann siizleqme tizgtirltigiine bazr srmrlamalar getirmek makul karqrlanmahdrr. 0zellikle, taksilerin
boq olmalanna raimen mtiqteri kabul etmemeleri veya taqrma tinerisini gidilecek yiin yahut giizergdh agrsrndangeri gevirmeleri hakh tepkilere yol agmaktadrr.
Eqya tagrmasr alamnda sdzleqmeyapma zorunluluiu getirilmesi, insan
tagrmaya oranla daha zor benimsenecek bir giiztimdtir. Egya taqrma kural
olarak taraflann isteline ba!'h kalmahdrr.
Tagrma iqleri Yiiklenicisinin eqya taqrma edimini tagrmacr srfatryla tistIenme konusunda higbir zorunluluk altrnda olmamasr gerekir. Qtinkii, Tagrma igleri Yiiklenicisi, kural olarak taqrmacr srfatryla taqrmayr tistlenebilece$ grbi esyayr baqka tagryrcrmn taqrmasrm saplamakla da yetinebilir (6762
sayrh Tiirk ficaret Kanunu m. 814). Yiik ilgilisi, yapacalr beyanla Taqrma
iqleri Yiiklenicisini nzasr drqrnda taqrmacr haline getirememelidir.
Kanunda dngiiriilen "tagrma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasrm saplamak" yiiktimliiltisii gok geniqtir. Bunun mutlaka srmrlanmasr
gerekir. Herhangi bir taqrmacr, herhangi bir giinderenin siiz geliqi 1000 km.
uza$a herhangi bir yiikiinii mutlaka taqrmak gibi bir zorunluluk karqrsrnda
brra}damaz.
3- Tagrmacrmn Sorumlulufu
KTaqK m.6 fk.l ve 2 aynen qiiyledir:
"Yolcu ue egya tagtrnalan, kanunlara ue tagttnact ile yolcu ue gi5nderen
arasr,ndahi sdzlegmelereuygun olarah yapth.n Yolcu tastm.alart biletsiz ueya
tagtnna.sdzlegmesiz,egya tagtmalart tagtma senetsizyaptlarnaz".
acentesinin acentelih st'fatryIaya.pmt7oldupu bu Kanun kap'
"Ta.grnLact,
samtndaki faaliyet ue iglemlerinden milteselsilen sorumludur"
Eqya taqrmalarrmn kanun ve sdzlegmehiikiimlerine giire yaprlmasr gerektipi hususunu kanunda ayrrca ve tizel olarak belirtmeye liizum yoktur.
Bu, temel ve tartrqmaya gereksinim brrakmayacak kadar agrk bir ilkedir.
Uyulmasr zorunlu kanun hiikiimleri esasen bailayrcrdrr. Taqrma siizleqmesinden kaynaklanan borglann yerine getirilmesi icap etti[ini de aynca hiikme baflamaya gerek yoktur. Biittin stizleqmeler gibi tagrma sdzleqmesi de
taraflar arasrnda kanun niteligindedir. Eper taqrma siizleqmesi tigiincii kiqi
lehine yaprlmrqsa o iigiincti kiqinin de lehine dog'anhaklan borglu taqrmacrya kargr kullanabileceffi kuqkusuz ve tartrqmasrzdrr. Yasada incelemekte olduiumuz bu htiktim hig yer almasaydr, hukuki sonugta higbir de[iqiklik
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meydana gelmezdi. Fayda :ueyazararr olmayan hiiktimlere kanunda yer vermek ise, hukukta anlamr olmayan bir uygulamadrr.
Egya taqrma siizlegmelerinin "taqrma senetsiz yaprlamayaca[r" kurah
da liizumsuzdan 6762 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu'nun 768inci maddesinde
(fk.1 ctimle 1) tagrma senedinin dtizenlenmesi gdnderenin tercihine brrakrlmrqtrr. Taqrma senedi diizenletme imkamm, taqrma senedi diizenletme (ta$rmacr agrsrndan senedi diizenleme) zorupluluiuna diintiqtiirmeye gereksinim duyulmasrm gerektiren temel bir sebebin mevcut olmadrfr kamsrndayrz.
Tagrmacrmn, acentesi tarafindan gergeklegtirilen (KTaqK kapsamrndaki) faaliyet ve iqlemlerden acente ile birlikte miiteselsilen sorumlu olacalr
hiikmii KTaqK kapsamrnda yer almasr gerekmeyen bir hiiktimdtir. Kaldr ki,
bu htiktim hukuken do!-ru da delildir.
Efer acente sahip oldu$u (kendisine usuliine uygun qekilde verilmiq
olan) "temsilen iqlem yapma" yetkisini kullanarak iqlem yapmrgsa, bunun
sonuglanmn temsile iliqkin genel ilkeler uyannca acenteye temsil yetkisi
vermig olan taqrmacryr baSlayacaf,raqrktrr. Buna karqrhk, acente temsil yetkisi olmaksrzrn veya yetkisini aqarak iqlem yapmrgsa, taqtmacrmn bu iqlemle baflr olmasr igin sebep yoktur (Bununla beraber, kanun bu halde dahi
onun bazr gartlar altrnda baph olaca[rm dngiirmiiq ise, taqrmacr acentenin
iqlemiyle baph hale gelebilecektir. Meseld 6762 sayrh T'TK m. 122 gerefince, taqrmacr acentenin yetkisi olmadan veya yetkisini aqarak iglem yaptrfrm haber almrq olmasrna raimen, bu iglemle bap'h olmayacalrm derhal bildirmemiqse, iqlem tagrmacr igin ba$Iayrcrhk kazamr).
Di$er taraftan, tagrmacrmn sadece acente tarafrndan gergekleqtirilen
iqlemlerle de[il, fakat acentenin (kanun kapsamrndaki) bttiin faaliyetlerinin (eylemlerinin) sonuglarrndan sorumlu olacafrna dair kural, adalete aykrndrr. Acentenin eylemleri, onu istihdam etmeyen taqrmacryr -bu eylemlerin culpa in contrahendo kapsamrnda de$erlendirilmeleri miimkiin depilse
veya acente taqrmacr tarafrndan tistlenilen bir borcun ifasrnda gtirev alan
yardrmcr gahrs srfatryla hareket etmemigse- ba{lamaz.
4- Tagrmacrnrn Yiikiimltiliilti
KTaqK m. 7'de "Taqrmacrmn Ytikiimliiltiiii"

baqhfr altrnda

-

Tagtmactnln ..... yolcu ue egyay taahhilt etti$i yere kadar gdtilrmekIe yiikiimlii olduEu (fk.I)

-

TaEtmacrntn....beklenmeyensebeplerl,eilgili olarak ortaya gtkan ue
tagtmantn deuamtna engel olan sebeplerin belirsiz bir behlemeyim.ecburi ktlmasr ueya.uartg nohtastna had,argerehli zanlanrn bir hahndan daha fazla behlemeyi gerehtirmesi halinde, imhan oldugu tak-
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tamamlamast,gerekti$i
dirde baEka bir gtizergdh izleyerek taEr,mayr,
aksi halde eyyayt,hareket noktasr,nageri getirmekle yiikitmlii olaca$r,
Bu gibi hallerde e1yasahibinin btitiin haklarlnln sakh,oldu{u ue taFtrn&ctwrrherhangi bir ek 6demetalep ederneyecegi
Egyo igin tagtma senedindekihiiktimlerin uygulanaca{t
htikme baplanmrqtrr.
Her geyden tince "tagrmactmn....... eqyayr taahhiit ettifii yere kadar giitii'rmekle yiii<iirnlti olaca$", taqrma sdzlegmesihukukunun temel bir ilkesidir. Bunun diizenlenme yeri I{TaqK deiil, tagrma siizleqmesine iligkin diizenlemenin yer aldrlr Ttirk Ticaret Kanunu'dur.
Beklenmeyen qekilde ortaya grkan taqrmamn devamrm engelleyici nitelikteki sebeplerle eper belirsiz bir stire bo5runcabekleme zorunluluiu meydana gelmiqse veya vang noktasrna kadar gerekli zamamn bir katrndan daha uzun bir bekleme stiz konusu olacaksa, taqrmacr, imkdn olmak kaydryla
- bagka bir gtizergdh izleyerek taqrmayt tamamlamakla, veya
- esyayr hareket noktasrna geri getirmekle
yiikiimlti

krhnmrq bulunmaktadrr.

Bu hiikiiim, belki yolcu ve esyamn ortada kalmamasr igin iyiniyetle 6ngiirtilmtiqtiir. Ancak, uygulamada manaslz sonuglara yol agabilecektir. Mesela, 1000 km. iiteye yaprlan bir tagrmada varma yerine 25 km. kala heyelan sebebiyle yolun kapandr[rm ve alternatif bir giizerg6hrn da bulunmadrfrnr varsayahm. Bu gergeveiginde vanq noktasrna kadar gerekli zaman(25
km.nin katedilmesi igin icap eden siirye)en fazla bir saatten ibarettir. Efer
yol vanq yerine ulaqrlmasr igin gerekli zamanln bir katrndan daha ewel (iki
saatten iince) yeniden trafi$e agrlamayacaksa(misalimizde agrlamayacafr.m
kabul edelim), taqrmacrmn e$yayr 950 km. geriye giittirmesi gerekecektir.
Eqya geri gotiirrildtifitinde ilgililerin bu geri diiniiqe gok sevinecekleri ve bu
gdzrimti iireten ve benimseyenlere tivgtilerde bulunacaklan diiqiiniilmiiq olmahdrr.
KTaqK m. 7 fk.5'teki "egya igin tagrma senedindeki htiktimler uygulamr" hiikmiintin amag ve anlamr tamamen belirsizdir. Karayolu Taqrma Kanunu'nun alnacl ticari iligkileri dtizenlemek ise Tiirk Ticaret kanunu'na ne
gerek vardrr? KTaqK sadece igin kamusal yiinii ile ilgilenmeli, iizel hukuk
iliqkilerine asla el atmamahdrr. Ulaqtrrma Bakanh$'mn iizerine higbir qekilde gdrev olmayan hususlarla ilgili drizenleme getirmeye kallaqmasr makul qekilde agrklanabilecek bir giriqim deflIdir. Kaldr ki, ulaqtrrma Bakan[S'mn ticari nitelikteki diizenlemelere iliqkin herhangi bir uzmanhpr da
voktur.
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Yapanlann Sorumlulu!.u

KTagK m.9'a g6re "Acenteler ue taEnna igleri komisyonculart, bu nfatla
yapnug olduklan faaliyet ue iglemlerd.entagtmaa, ile milgtereken ue miiteselsilen sorumludurlar"
Acenteler ve taqrma iqleri ytiklenicilerinin bu srfatlarryla gergekleqtirdikleri eylem ve iqlemlerden dolayr taqrmacr ile birlikte mtiqtereken ve miiteselsilen sorumlu olacaklanna iliqkin htikiim gok talihsiz bir diizenlemedir.
Bunu acenteler ve taqrma iqleri yiiklenicileri agrsrndan aJirt ayrr de!,erlendirmek gerekir:
Acentelerin kendilerini gdrevlendiren tagrmacr ile birlikte miiteselsilen
sorumlu tutulmalarrmn altrnda yatan (yanhq) hukuki gerekge qudur: Acenteler temsilen iqlem yapmaktadrrlar. Ti.irkiye dahilinde acente aracrh[ryla
stizleqmeiliqkileri kuranlar, rizellikle acenteyi giirevlendiren taqrmacrmn yabancr bir frrma olmasr durumunda, o yabancr firmaya ulaqmakta zorluk gekmektedirler. Bazr hallerde yabancr (veya yerli) tagrmacrmn rideme gticii de
bulunmayabilmektedir. Bu sebeplerle, acentelerin sorumlu tutulmasr uygun
olur.
Yukarrda krsaca tizetledi[imiz gerekgeyeni ortaya atrlmrq deiildir. Bundan yaklaqrk yirmibeq sene kadar dnce,Yargrtay, acente aracrh[ryla kurulan
siizleqmelerde acentenin de sorumlu tutulabilecepini ve acenteyi atamrq
olan kiqiden alacakh olanlann, alacaklarrm acenteden (ona ait malvarhlr
unsurlanndan) tahsil edebileceklerini karara baplamrgtrs. Bu yeni igtihat,
birgok acentenin mapdur olmasrna yol agmrq ve krsa siire sonra yargrtay,
yanhq karanndan Prof. Dr. Tahir Qa!'a'mn ortaya koymug bulunduBu bilimsel gerekgeleri dikkate alarak ddnmiig ve btiylece hatadan vaz gegilmiqtia.
Ancak, yanhg diiqiince, kaldrnldr[r rafta sadece yirmi sene durabilmiq ve
son zamanlarda yeniden giindeme getirilmiqtir. Belirtmek gerekir ki, bu satrrlann yazarL,Adalet Bakanh[r tarafrndan olugturulan Ttirk Ticaret Kanunu Taslaprm hazrrlamakla giirevli komisyonda da, benzer bir efi'ilimin ortaya grkmrq olduS'unatamkhk etmiqtir. Bu eSilimin dni.ine set gekebilmek ancak qiddetli eleqtirilerle mtimktin olabilmiqtir. iqin iinem taqryan yam, komisyonun dahi, acenteleri "temsilci" olarak deflil, vatandaqlarr temsilci kisvesine biirtinerek yamltan ve bu sebeple de sorumlu tutulmasr gereken kiqiler olarak giirmesidir.
Acentenin kiqisel sorumlulu$unu iingtirmek, hukuken dofilu de[ildir.
Acente, temsil yetkisine sahip bulunduiu hallerde temsilci olarak iglem yapar ve bu iqlemler temsil olunan hakkrnda sonuq meydana getirir. Bu bilinen kural karqrsrnda, acente ile iqlem yapanlar, acenteyi gdrevlendiren ta3
4

Yargrtay 11. HD'nin 20.10.1982grin ve gg2/8727-552gsa5nhkaran
Bkz. QAGA*A'centelerAleyhine Miivekkillerine izafetenAglan Davalarda Sadrr
Olan Ilamlann icrasr- Ticaret Hukuku ve yargrtay Kararlarr sempozyumu I, Ankara rgg4,
s. B v.d.
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Srmacrmn iideme gticiinden veya siizleqmeselytikiimliiliiklerini yerine getirip getirmeyece!'inden kugku duyduklan takdirde, ya iliqkiye girmekten kagrnmah ya da iince giivence elde ederek iliqkiye girmelidirler.
Acentenin kiqisel sorumluluiu Borglar Kanunu m.32 uyannca ancak
temsilen iqlem yaptrErm bildirmig olmadr[r zaman veya temsil yetkisi olmadr[r halde iglem yapmrq bulundu!"u takdirde sOzkonusu olacaktrr. Kaldr ki,
acente temsilen iglem yaptrlrm bildirmiq olmasa dahi, e$er bir temsil iliqkisinin varhpr mevcut kogullardan anlaqrlabilmekte ise veya giinderen bakrmrndan acente yahut onu gtirevlendiren taqrmacr ile siizlegme yapmak arasrnda herhangi bir fark yoksa, acente yine iglemden dolayr sorumluluk altrna girmeyecek, hukuki iliqki taqrmacr ile kurulmuq sayrlacaktrr.
6- Tagrma Yasa$
KTaqK m.10 fk.1ve 2 uyannca
"Acentelik ue tagtma igleri komisyonculu$u yetki belgesinesahip olanlar
tagtmacr.yetki belgesi almadan kerudi nam ve hesaplartna tagtma ya.panxdz
ueyapttramazlar"
"Tagtrna igleri kornisyonculart nt n kendi namla,rrna egya tapttab ilmeleri
igin bu tagr,malan.bir miiuekkil hesa.bmayaptrmalart. zorunludur".
Acentelerin taqrmacr yetki belgesi almadan kendi adlarrna ve hesaplanna
- taqrma yapamayacaklarr ve
- taqrma yaptrramayacaklan
kurah yanhqtrr.
Oncelikle "taqrma yapmak" deyiminin anlamrm airkhfa kavuqturmamrz gerekir. Taqrma yapmak, dar yorum benimsenirse taqrma edimini bizzat
yerine getirmek; geniq yorum benimsenirse taqrma taahhtidiinde bulunmak
anlamrna gelmektedir.
Acenteler her iki anlamda da kendi ad ve hesaplarrna egya tagrmazlar.
Acentelik iligkisi, baqkasr adrna iglem yapmaJr veya baqkasrmn ticari faaliyeti igin aracrhk yapmayr igerir. Bu sebeple eSer acenteler kendi ad ve hesaplanna taqrma yaparlarsa, acentelik faaliyetinde defil, taqrmacrhk faaliyetinde bulunmug olacaklardrr. Krsaca, acentelik kawamr ile taqrma edimini iistlenme veya giinderen srfatrm kazanma birbiriyle baf'daqmamaktadrr.
Ote yandan, acente, tamamen anzi olarak, arag iqletmeksizin tagrma
taahhtidtnde bulunmuq olabilir. Arag igletmeyen bir kimsenin arag iqleten
taqrmacrlarla aym koqullara tabi krhnmasr ve trpkr onlar gibi taqrmacr belgesi almak zorunda brrakrlmasr yanhqtrr.
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Tagrmacrhk sahnesindeki akttirlerin tiimtinti kayrt altrna almak gerekgesiyle; acentelerin arag iqleten taqrmacrlarla bir tutulmasr makul ve hakh
bir tercih sayrlamaz. Ticaret hayatrnda herhangi bir kiqi, diper bir kigiye
karqr taqrma taahhiidi.inde bulunabilir ve taqrma edimini iistlenmiq olabilir.
Bunun iqin onun "belge almak" zorunda brra}rlmasr kesinlikle gerekmez.
Onemli olan, taqrmamn belge sahibi bir tagrmacr tarafrndan ulaqtrrma gtivenliline uygun olarak yaprlmasrdrr. Arag iqletmeksizin taqrma taahhiidtinde bulunmuq olan kiginin, iistlendili edimi yerine getirmek iizere, belge sahibi bir taqrmacr ile anlaqmak zorunda olmasr; baqka bir anlatrqla fiili taqrmaclrun (actual carrier) belge sahibi bulunmasr yeterlidir. Ulagtrrma Bakanhs'mn yerleqtirmek durumunda oldugu do!-ru uygulama bundan ibarettir. Bu sebeple,taqrmacr belgesi sadecearaq iqleten taqrmacrlar igin zorunlu
hale getirilmelidir.
acente$u halde, acentenin kendi adrna taqrma yapmasr yasas, sadece
gtir{ilemakul
iilgiide
yiinelik
oldu$u
nin frili taqrmacr olmasrm engellemeye
srrf
(fiilen
yapmaksrzrn)
taqrma
bilir. Yoksa, acentenin arag igletmeksizin
getirbaqkasrna karqr taqrma taahhiidiinde bulunmasrna herhangi bir engel
mek mantrkh delildir.
Aym qekilde, acentenin, taqrmacr belgesi almadan kendi ad ve hesabrna
taqrma yaptrramamasr da tamamen hatah bir kuraldrr. Her ne kadar acente, iqlevi gereS baqkasr ad ve hesabrna iqlem yaparsa da, arrzi olarak kendi
adrna siizleqme akdetmesi de miimkiindiir. Acentenin kendi adrna "g0nderen" srfatryla bir taqrmacr ile siizleqme akdetmesi igin taqrmacr belgesine sahip olmasr zorunlulu['u tamamen mantrksrz ve gereksizdir. Bu kural uyannca acente, kendisine ait eqyayr taqrtmaktan dahi yasaklanmrq olmaktadrr.
Bunun miirnkiin olamayaca[r agrktrr.
Yukanda belirtilen hususlar, sonuq olarak taqrma iqleri ytklenicisi (taqrma igleri komisyoncusu) balumrndan da gegerlidir.
Taqrma iqleri ytiklenicisi, belirli koqullarla
-

taqrmayr iistlenip tagrmacr srfatrm kazanabilmekte, veya

-

taqrmayr iistlenmeyip sadecemallarrn taqrnmasrm iirgtitlemekle yetinebilmektedir.

Taqrmayr tistlendi!'i hallerde, aJrm zamanda taqrmacr srfatrm kazanan
tagrma iqleri ytiklenicisi taqrma edimini
-

ya kendi iqletmekte oldu!'u araglarla yerine getirecek (bizzat ifa hali)

-

ya da arag iqleten bir taqrmacr ile taqrma siizlegmesi akdedecek ve taqrmaJnona yaptrracaktrr (ifa yardrmcrsr kullanma hali)

Son olasrhkta, tagrma igleri yiiklenicisinden baqka bir kimse "fiili taqrmacr" konumundadrr. Yine yukarrda belirtmig olduiumuz gibi, ulaqtrrma
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gtivenlifi agrsrndan 6nem tagryan husus sadece frili taqrmacrmn belirli niteliklere sahip olmasrdrr. Bu sebeple, yalmz fiili taqrmacrmn yetki belgesi
(ruhsat) almrq olmasr yeterlidir. Fiilen taqrma yapmayanlann taqrmacr yetki belgesi almalan tamamen gereksizdir. Buna karqrhk, fiilen taqrma yapan (araq veya frlo iqleticisi) bir taqrma iqleri yiiklenicisinin yi.iriitmekte oldufu taqrmacr faaliyeti dolayrsryla belge almak zorunluluEu altrnda bulunmasr (belge alma koqullanmn makul ve mantrkh olmasr kaydryla) dofaldrr.
Tagrma iqleri yiiklenicisi; tagrma edimini tistlenmeyip sadece taqrmayr
tirgiitleme edimini tistlenmiq olmasr halinde
-

ya gdnderen ile frili taqrmacryr bir araya getirmekle srmrh hareket
edeeek (bu olasrhkta tagrma siizleqmesi doirudan dolruya fiili taqrmacr ile gtinderen arasrnda kurulacaktrr)

-

veya fiili taqryanla gdndereni temsilen taqrma siizlegmesi akdedecek

-

veyahut giinderen ile olan anlaqmasr gergevesindefiili taqrmacryla
kendi adrna fakat giinderen hesabrna tagrma siizleqmesi akdedecektir.

Ancak bu hallerin hig birinde, taqrma iqleri y{iklenicisinin "kendi adrna
ve hesabrna taqrma yaptrrmasr" stiz konusu delildir. Dolayrsryla, taqrma iqleri ytiklenicisinin taqrma edimini tistlenmiq olmadr[r ve drgritleme ile srmrh olarak hizmet verdi[i haller, KTaqK m. 10 fk.1 kapsamrnda bulunmamaktadrr.
KTaqK m. 10 fk.2'de yer alan "taqrma iqleri ytiklenicisinin kendi namrna esya tagrtabilmesi igin bu taqrmayr bir mtivekkil hesabrna yaptrrmaya
zorunlu oldu[u" kurah ise aqa[rdaki bakrmdan mantrksrzhk iqermektedir.
Taqrma iqleri yiiklenicisi, kural olarak, miiqterilerine ait eqyamn tagrnmasr konusunda hizmet verir. Bu manada bagkasr hesabrna hareket eder.
$u halde, tagrma iqleri ytklenicisinin bir taqrmacr ile grinderen srfatryla kendi adrna yapacafr taqrma ba!'lantrlan ashnda daima miiqterileri hesabrna
gergekleqtirilecektir. Buna karqrhk, taqrma iqleri yiiklenicisi kendine ait eqya igin bir tagrmacr ile taqrma stizleqmesi akdetmekte ise, sadece o halde
kendi adrna ve kendi hesabrna hareket etmiq olacaktrr ki, bu gibi haller son
derece ender olarak kargrmrza grkacaktrr. Gttriildtigii gibi KTaqK m.10 fk.2
hiikmii anlam taqryan bir diizenleme igermemektedir.
KTaqK m. L0'da yer alan -yukanda incelediiimiz- hiikiimlerin her biri,
siizlegme dzgiirlii$iine hig gerekli olmayan birer miidahale niteli[indedir.
Taqrma iqleri komisyoncusu (yiiklenicisi) aym zamanda fiili taqrmacr olmadrkqa, taqrmacr belgesi almak zorunda brrakrlmamahdrr.

DoQ.Dn MehmtetSomet'inAruslna Armafian

393

rr- Z,ORUNLUsicoRTAyA it igxiN yaM,r$ nuznNLEMELER
l) Zorunlu Sigorta Konusu Sorumluluk
Karayollan Taqrma Kanunu, l-8. maddesinde, yolcuya gelebilecekbedeni
zaratlar igin sorumluluk sigortasr yaptrnlmasr zorunlulu!.'unu ringiirmiiqtiir.
sigorta konusu sorumluluk KTagK m.l?'de dtizenlenen "gehirlerarasr
ve uluslar arasr yolcu taqrmacrlarrmn; duraklamalar dahil olmak iizere yolcunun kalluq noktasrndan vang noktasrna kadar gegeceksiire iginde meydana gelecek bir kaza sebebiyle yolcunun tiliimii veya yaralanmasrndan dolayr
sorumlulufu"dur.
KTaqK m.3'teki tamm uyarrnca "taqrmacr yetki belgesine sahip olan ve
kendi nam ve hesabrna taqrmayr bir iicret kargrhlr iistlenen gergek veya trizel kiqiler" taqrmacr sayrlmaktadrrlar. Burada rizellikle belirtmemiz gerekir
ki, taqrmacrhk yapan bir kiqinin belgesi yoksa veya htikiimsiiz hale gelmiqse, o kiqinin taqrmacr sayrlmayacaSrve taqrmacr hak}anda kanunda iingtiriilen sorumluluklardan kurtulmuq olacalr dtiqtiniilmemelidir. Belgesi olmayan kigi, fiilen taqrmacrhk yaptrfr takdirde taqrmacr hakkrndaki dtizenlemeye tabi olmah ve o diizenleme uyarrnca sorumlu tutulmahdrr. Kammrzca
KraqKndaki "taqrmacr" tammrnda yer alan "kendi nam ve hesabrna taqrmayr iistlenme" olgusu, sadecedo!'rudan do!"ruya yolcuya karqr taqrma taahhtidiinde bulunulmasr halinde de[il; fakat aynr zamanda bagka bir kimseye
karqr taqrmamn taahhiit edilmiq olmasr halinde de gergekleqmiq sayrlmahdrr. Mesela, bir turist grubunu Ankara'dan urgtip'e kadar taqrmayr yerel seyahat acentesine karqr taahhiit eden taqrmacr,turistlerin her birine karqr da
"taqrmacr" sayrlmah ve bu srfatla sorumlu tutulabilmelidir.
Diier taraft,an, KTaqK m.5 uyannca taqrmacr yetki belgesini alabilmek
igin "mesleki saygnhk", "mali yeterlilik" ve "mesleki yeterlilik" koqullarrm
yerine getirmek lazrmdrr. Kanun bunlara iliqkin usul ve esaslann y6netmelikte belirlenece[ini hrikme ba!'layarak Yiinetim'e bu konuda tamamen boq
bir alan brrakmrgtrr. Bunun hukuken yerinde olmadrfrm yukanda belirtmiqtik (bkz. yukanda I-1 biiltimri).
K.TagK. m.17-18, sorumluluk haklunda qu temel ilkeleri tingdrmiiqttir:
- $ehirlerarasr ve uluslararasr yolcu tagrmacrlan; duraklamalar
dahil olmak iizere yolcunun kallaq noktasrndan vanq noktasrna kadar gegecek
siire iginde meydana gelebilecekbir kaza nedeniyle ciliimii, yaralanmasr veya eqyasrmn zarata uiramasrndan dolayr sorumludurlar
- Taqrmacr,kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutuldulu
kiqilerin
kusuru bulunmaksrzrn ve aragtaki bir bozukruk kazayn etkilemiq olmaksrzrn, kazamn miicbir sebeptenveya hak sahibinin yahut iigtincii
bir kiqinin a[rr kusurundan ileri geldilini karutlarsa sorumluluktan
kurtulur.
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-

Sorumluluktan kurtulamayan taqrmacr, kazamn olugunda zalrar gorenin kusurunun bulundu!'unu ispat ederse, durum ve qartlara giire
tazminattan indirim yaprlabilir.

Bu temel ilkeler gergevesindetaqrmacr, iizen iidevinin ihlali esasr uyannca deiil, alrrlagtrnlmrq objektif sorumluluk esasrna gtire sorumlu tutulmuq olmaktadrr. Tagrmacrnrn,gereken tizeni gtisterdifini (kazamn meydana
gelmemesi igin gereken dikkati sarf etti[ini ve tinlemleri aldrErm) kamtlayarak sorumluluktan kurtulmasr miimkiin bulunmamaktadrrs. Btiylece en
sert sorumluluk rejimi benimsenmiqtir. Bu, karayolunda yolcu taqrmacrh$
faaliyetinin igerdipi yiiksek tehlikenin sonucudur.
Kanunda yer alan "duraklamalar dahil olmak iizere" ifadesi, yolcunun
duraklama srrasrnda maruz kalaca[r her kazadan taqrmacrmn sorumlu olaca$ anlamrna gelmez. Biittin sorumluluk gegitleri igin gerekli olan "nedensellik ba[r" unsuru, burada da aranacaktrr. Dolayrsryla, tagrmacrmn gergekleqmesine yol agmadrlr sebeplerden sorumluluk altrna girmesi siiz konusu
defildir. Bu bal:rmdan, mesela yolcunun duraklama srrasrnda bir teriir saldrrrsrnda yaralanmasr, taqrmacrmn sorumlulufunu gerektirmeyecektir.
KTaqKnda yer alan yolcu taqrmacrsrmn sorumluluiu hakkrndaki dtizenlemenin stizlegmesel sorumlulupa mr yoksa siizleqme drgr sorumlulupa
mr iliqkin bulunduiu kanunda agrk bir qekilde hiikme baSlanmamrqtrr. Taqrmacuun siizleqmesel sorumlulu!"u 6762 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'nda
'Yolcu Taqrma Mukavelesi" baqh$ altrnda TTK m.1LL9 v.d.'nda dtzenlenmiqtir. Di!'er taraftan, motorlu arag iqletenin siizleqme drqr sorumlulufuna
ait htikiimler de Karayollarr Tbafik Kanunu'nda (KTlafikK m.85 v.d.) bulunmaktadr. Mevzuatta hem siizlegmeselsorumluluk hem de stizleqmedrqr sorumluluk hakkrnda htiktirnler mevcutken, KTaql(ndaki diizenlemeye neden
gereksinim duyuldu!'u meqhuldtir. Eper KTagKndaki diizenleme sadece
arag iqleten taqrmacrmn s6zleqmedrqr sorumlulu$una iliqkin ise gereksizdir.
Qiinkii KTbafikK htiktitnleri bu hususta 6zel ve aqa$ yukarr aym do!-rultuKTaqKnda benimsenen sorumluluk rejimi, alrrlagtrnlmrg objektif sorumluluk ise de, Kanunun 7. maddesinde bazr bakrmlardan tagrmacrmn iizen gdsterme yiiklimltiluEti altrnda
olduiu htikme baplanmrqtrr. KTagK m.? fk.2 ve son frkra uyannca, taqrmacr aga$daki hu. suslarda iizen ve duyarhhk giistermek zorundadrr:
- Mevzuat htiktimlerine uygun bir tagrtr nitelikli qtiftir ve hizmetli personelle sefere giindermek
- $dliirlerin stiriicti belgelerinin olup olmadr$m araqtrrmak
- Tleknik gartlara uJ[nayan tagrtlann trafipe gkmasrna engel olmak
- GiizergAh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar qiiftir bulundurmak
- I(IagI.Jnda iingiiriilen sorumluluk sigortasr bulunmayan tagrtlan trafr[e grkarmamak
- Altrgar ayhk siire ile yrlda en az iki kez giiftirlerinin ceza puam durumunu Emniyet Genel
6srenmek ve ceza puam yiiksek olan gtiftirlerle ilgili olarak e['itim ve ig ileMiidiirltif{fnden
netim ydniinden gerekli tedbirleri almak
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da olan bir diizenleme getirmiq bulunmaktadrr. Eper sdz konusu diizenleme,
o
arag sahibi olmayan taqrmacrmn siizleqmesel sorumluluiuna iliqkinse,
takdirde TTK hiikiimleri ile farkhhk nasrl agrklanacaktrr?
2) Sigorta YaPma ZorunluluSu
KTaqK sigortacr igin sigorta yapma zorunluluiunu dolayh bir qekilde,
ceza yaptrtmrna yer vererek iingiirmtiqtiir' KTaqK m'26 r) bendi uyarrnca
*KTaiKm.l8 htikmtine giire sorumluluk sigortasr yapmaktan kagrnan sigorpara ceta qirletlerine iidenmesi gereken sigorta priminin on katr tutarrnda
kanuniince,
qeyden
Her
zasr verilecektir". Bu diizenleme yanhq ve eksiktir.
ruh,,karayolu
alamnda
motorlu araglar zorunlu sorumluluk sigortasr"
da,
olduksatr bulunan sigorta qirketierinin sigorta siizlegmesiyapmak zorunda
ceza
lan htikme ballanmahdrro. Ondan sonra da, bu zorunlulupun ihltli
getiril'
ceza
olmadan
zorunluluk
kanunda
an
yaptrrrmrna ba[{anmahdrr. $u
giivenLiiti". Oysa, stizleqmeyapma veya yapmama iizgiirltiitiAnayasa'mn
gegerbiitiintiyle
siirece
cesi altrndadrr. Bu tizgiirttik kanunla srmrlanmadrfr
aykrndrr'
hukuka
ise
kullanan bir kiqiye ceza verilmesi
iiJi* O"gtirftftnii
3) Sigortaya itiqkin

Diizenleme

sigortaya iliqkin olarak kanunda iingtiriilen diizenleme qu qekildedir:
a) sorumluluk sigortasrna iliqkin genel qartlar Hazine Miisteqarh$'nca
onaylamr. tarife ve Talimatlar ise Hazine Miisteqarh$'mn baph bulundu!.u Devlet Bakanh[r tarafindan saptamr ve Resmi Gazete'de
yayrnlamr (I(IaqK m.18 fk.4).
Kanun, genel qartlann onaylanmasrndan bahsetmekte ise de, Devlet
bunlan bizzal diizenleme yoluna gtmiq ve Zorunlu Karayolu Taqrmacrhk
konMali sorumluluk sigortasr Genel $artlarr olugturularak uygulamaya
mugtur.
b) Hak sahiplerinin toplam tazminat alacaklan sigorta siizleqmesinde
iingiiriiLlenteminat limitinin tizerinde ise, her birinin tazminat talebi
(teminat limitinin tazminat alacaklarr toplamrna olan oram kadar)
indirilir. Ancak e['er sigortacr baqka tazminat alacakhlanmn mevcut
olduiunu bilmeksizin hak sahiplerinden birine veya birkagrna, onlara diiqecek olandan fazla ddeme yaparsa, bu iideme oramnda difer
hak sahiplerine karqr da borgtan kurtulur (KTaqK m.19 fk.1 ve 2).
Bu dtizenleme kural olarak yerindedir. Ancak, uygulamada yakrn zayarar
manlara kadar giizlemlenen bir aksakhia burada krsaca deiinmekte
6

bu sigorKTaqK m.18 son frkra, "zorunluluktan" bahsetmemekte sadecehangi qirketlerin
iligkin hiiliirn getirmektedir. Amlan htiktim uyarlntay, yapmaya "yetkili'sayrlacaklanna
,,i"iayolo tagrmacrlft sorumluluk sigortasr, karayolu motorlu araglar zorunlu sorumluca
luk sigortasr brangrnda ruhsatr bulunan sigorta girketleri tarafrndan yaprlrr".
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giirmekteyiz. Eldeki belgelere (meselA kazaya iligkin tutanaklara) grire birden fazla tazminat alacakhsr meveut ve bu alacakhlarrn hepsi (hentiz) talepte bulunmamrg olduklan takdirde; sigorta qirketleri, talep sahiplerine iideme yapmak tizere zamanagrmr tarihine kadar beklenmesi gerekti[ini dne
srirmekte ve mahkemeler de bu savunmayr olumlu karqrlamakta idiler7. Zamanaqrmr tarihine kadar beklenmesi, talepte bulunmasr miimkiin -fakat
heniiz talepte bulunmamrq- alacakhlann hesaba katrhp katrlmayacaklan
hususundaki belirsizlikten iler gelmekteydi. Talepte bulunmamrq alacakhlann durumu, zamanaqrmr dolana kadar askrda kalmakta ve ancak zamanaqrmrnrn dolmasr tizerine kesinlik kazanmakta idi. En fazla zamanaqrmrna
kadar devam edens bu bekleme siiresi iginde, sigortacrmn tidemesi gereken
tutar belirli hale gelmiq olmadr$ igin, sigortacrmn tementit faizi tidemekle
de yiikiimlii olmayacalr sonucuna vanhyor ve bu da iizellikle enflasyonun
yriksek olduflu ddnemlerde, (tazminat talebinde bulunmuq) zarar giirenlerin
aleyhine oluyordu. Son zamanlarda, bu hakkaniyete uygun dtiqmeyen uygulamamn deSiqmesigerekti['i diiqiincesi alrrhk kazanmaya baqlamrqtrre.Kanmlzca, sigortacrmn parayr depo ederek nemalandrrmasr gerektiii kabul
edilmelidir. Bir di!'er giiztim de, bilinen hak sahiplerine talepte bulunup bulunmayacaklannn sorulmasr veya onlara talepte bulunmalarr igin siire verilmesidir. Bu hususta ilan yoluna baqvurulmasr da diiqiintilebilir.
c) Meydana gelen zarar iince taqrmacrmn sorumluluk sigortasrndan
karqrlamr. Bu sigorta ile karqrlanmayan zararlar igin KTlafrkK uyannca yaptrnlmasr zorunlu olan sorumluluk sigortasrna baqvurulur
(I(tagK m. 19 fk.3).
Kanunun hiikme baf'ladrfr iinemli bir husus, karayolu taqrmasr srrasrnda yolcunun rilmesi, yaralanmasl veya sakat kalmasr halinde, mevcut sigortalardan hangisinin iince gelece[idir. Kural, ilk olarak zorunlu taqrmacr sorumluluiu sigortasrndan iideme yaprlmasrdrr. Bu sigorta ile karqrlanmayan
zararlar igin trafik sorumluluiu sigortasr devreye girecektir. Kanundaki "bu
sigorta ile karqrlanmayan zaraf ifadesi aqrklanmaya muhtagtrr. Taqrmacr
sorumlulufu sigortasr hig yaptrnlm:rmq veya qeqitli sebeplerle son bulmuq
olabilir. Bu durumlarda trafik sorumlulufu sigortasrmn "srfirdan itibaren"
iqlemesi gerekir. Yoksa, taqrmacr sorumlulupu sigortasr limitleri dahilinde
kalan zararlann teminat drqrnda brrakrlmasr stiz konusu olamaz. Baqka bir
anlatrqla, "bu sigorta ile karqrlanmayan zararlar" deyimi, "bu sigorta yaptrBkz. Yargtay 11. HD, 12.6.1990gtin ve 1990/4081-4892(ULA$, Uygulamah Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortalan, 4. baskr, Ankata 2005, s. 772),
E[er zarar giiren bir alacakh zamana$rmrdolmadan ewel talepte bulunursa, o alacakh bakrmrndan zamanagrmr sonuna kadar beklemek gereii ortadan kalkmrg olur.
Bkz. UI"A$, a.g.e.s.?73 ve orada zikredilen Yargrtay 19. HD'nin 5.2.1996 gdn ve 1-996/6601937 sayrh karan. Bu karara konu oluqturan olayda sigorta qirketi kazadan 1,5 yrl sonra
6deme yapmrg idi. 19 HD, iki yrllrk zamana$rmr stiresi beklenmeden, fakat kazadan uzunca bir siire sonra yaprlan bu iidemede bir usulstizliik olmadrlrna htikmetmiqtir.
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qeknlarak ve yiiriirliikte tutularak karqrlanmrq olmasr gereken_zararlar"
karqrlanmaile
sigorta
bu
Iinde degili"herhangi bir sebepleeylemsel olarak
mrq bulrina n zar arlar" qeklinde anlaqrlmahdrr'
d) zarar giiren iigiincii kiqinin teminat limitleri iqinde do["rudan dolruya sigortacryr dava etmek hakkr mevcuttur (I(TaqK m'21)'
Hukukumuzda bugiin Yargrtay tarafrndan, higbir yasal dayanak olma.
sigortalannda zarar gtiren iigiincti kiqiye do[drpr halde, biitiin.o"o*llrlok
doiruya sigortacryr dava etmek hakkr tamnmaktadrrl0' Yeni Tiirk Tigiizii"od"n
caret Kanunu Tasansr da, bu uygUlamayr kanunlaqtrrmak iizere, aym
kakonusu
stjz
gartlan,
Yarptay'rn
genel
-fi U*rri*.emigtir11. Bazr sigorta
dava
dof'ruya
do!"rudan
gergevesinde
ranndan tince de siizleqme hukuku
gibi,
hakkrm tammaktaydrrz. KTa$K m. 21, trplo KTYafikK m.97'de oldufu
kahakkrm
dava
do[ru bir diizenleme yiintemi izlemiq ve do!-rudan doiruya
nun hiikmii sevkederek iingiirmiiqtiir.
-sigorta sdzleqmesine
e) sigorta ettirene karqr ileri siiriilmesi miirnkiin
dosan ve
sozleqmesinden
sigorta
iliqkin kanun htiktimlerinden veya
kalkmaortadan
krsmen
veya
tamamen
tazminat yiikiimltilii$iiniin
Ancak,
siirtilemez.
ileri
gdrene
karqr
srna yol agan- sayunmalar zarar.
siizleqmeye
bu
veya
iidemede bulunan sigortacr, sigorta siizleqmesine
iliqkin kanun hiikiimlerine giire tazminatrn kaldrnlmasrm veya azaltrlmasrm sa!'layabilece$ oranda sigorta ettiren tagrmacrya riicu edebilir (KTagK m.20 fk.1-2).
zarar giirene dos-rudan dolruya sigortacrya karqr dava agma hakkr tamnmasrndan sonra en iinemli sorun, bu davada sigortacrmn hangr savunmalardan yararlanabilecefinin saptanmasrdrr. KTaqK, bu konu da KTrafikK
diizenlemesini izlemiq ve tamamen benzer htikiimlere yer vermiqtir.
f) sorumluluk sigortasr kapsamrnda tazminat ijdenmesine yol agabilecek olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafrndan, iiffrenmeden itibaren hesaplanacak 30 ig gtinii (yurt drqrnda meydana gelmiqse 60 iq
gtinii) iginde sigorta qirketine ihbar edilir (KTaqK m.22 fk.l).
10 yargrtay, yangrn dolayrsryla sorumluluk sigortasrna iligkin iizel hiikmii genellegtirerek btidofrudan dava hakkrmn dayanafr olarak gtistermiqtir. Oysa, tam tersine;
tiin;ig;;alarda
sigortaya iligkin olarak dngiiriildii ise, sadeceo sigortaya uygulanmahangi
tizel diizenleme
h&r. Kaldr ki, kanun agrkqacevazvermedifii halde "igtihat" yoluyla dava hakkl tamnmasrhususlarda bkz'
nrn hukuka uygunluirrve geqerlilili de tartrgmaya son derece "g+ttll:
iki Yargrtay Kaile
llgli
Konumu
Kiqinin
Uqtincii
Giiren
UNAN, CMR-Sigo*aitnda2irat
ttirt
ranmn Deferlendirilme"i, Sigorta Hukuku Dergisi Yrl 1998 Sayr 1, s. 61 v.d'; UNAN,
Dtiqinceler,
Hakkrnda
Kitabr
BaqhkhAltrncr
Hukuku"
"Sigorta
ficaret Kanunu Taslafr'mn
v.d'
Sigorta Hukuku Oergisi Ytl ZOOS,ftirt< Ticaret Kanunu Taslafr Ozel Sayrsr, s. 163
11 Ttirk Ticaret Kanunu Taslalr m. L478.
12 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasr Genel $artlan m.!2;lipgaz
rumluluk Sigortasr Genel $artlan m. 12

Zorunlu So-
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Sigorta ettirene yiiklenecek "rizikonun gergeklegti$ini bildirme' gtirevinin diizenlenme yeri I(IaqK deflildir. Bu hususun sigorta stizleqmelerine
iligkin dtizenleme iqinde yer almasr icap eder. Difer taraftan, burada hak
sahibine giirev yiiklenmesi de do[ru giiriinmemektedir. Bildirim giirevinin
varhk sebebi, sigortacrya, en erken aqamada deweye girmek ve (rizikonun
sigorta teminatr dahilinde gergekleqip gergekleqmedifine iliqkin belirlemelerin yaprlmasr; tidenmesi gerekebilecek tutarlann saptanmasr; hatta, zarann en az dizeyde tutulmasr igin iinlem ahnmasr gibi) grkarlanm koruyacak
adrmlan atmak frrsatrmn verilmesidir. Kanunda iingdriilen 30 ve 60 giinltik
srirelerin ise bu agrlardan fazlabir iinem ve anlamr yoktur. Aradan bu kadar
giin gegtikten sonra, amacrn elde edilmesi gok gtiglegmig olacaktrr.
g) Sigorta ettiren tagrmacr; kaza, zarar ve agrlacak davalarla ilgili bitgileri ve belgeleri sigortacrya vermekle yiikiimltidit (KTaqK m.22 fk.2).
Bu htiktimde aksayan ytin, "agrlacak davalarla ilgili bilgi ve belgeler"
anlatrmrdrr. Kanun, dava agrlmasrm adeta zorunlu (mutlaka gergeklegecek)
bir geliqme saymaktadrr. Oysa, aslolan gereken iidemelerin dava agrlmasrna
sebep olunmadan yapilmasrdrr. Burada do[ru ifade "....ve ileride dava agrlmasr halinde, bu davalarla ilgili belge ve bilgileri" qeklinde olmah idi.
h) Sigortac4 kaza ve zarara iligkin belgelerin kendisine verilmesinden
baqlayarak sekiz iq gtnii iginde sorumluluk sigortasr limitleri dahilinde kalan miktan hak sahibine iidemek zorundadrr (KTaqKm.22 fk.3).
Ongiiriilen sekiz giinliik stire sonunda sigortacr miitemerrit hale gelecek ve temerrtit faizi iglemeye baglayacaktrr.
i) Sigortacr "sorumluluk sigortasr belgesini" polige ile birlikte sigorta ettirene verecektir. Her arag igin ayn belge diizenlenecektir, Sorumluluk sigortasr belgesi bulunmayan araglar trafikten men edileceklerdir (KTaqK
m.ZL). Belgenin kapsam ve qekli Ulaqtrrma Bakanhflr'mn uygun gtiriiqii,
Hazine Miisteqarhfr'run bafih bulundup'u Bakanhlrn onayr ile belirlenecektir. Belgenin bastrnlmasr ise Tiirkiye Sigorta ve Reasiirans $irketleri Birlili tarafindan gergekleqtirilecektir.(KTaqK m. 23 flc.1).
"Sorumluluk Sigortasr Belgesi" diizenlenmesinden amag, yaprlacak denetimler bakrmrndan kolayhk ve agrkhk sa$lanmasrdrr. Ashnda, sigortamn
varh$nr kamtlayan belge sigorta poligesidir. Ancak, her sigortacr kendine
iizgii (diper qirketlerinkinden farkh) bir form kullandr$ndan, deliqik bigim
ve igerikteki belgeleri yorumlamak denetim iqlevini yerine getiren giirevliIer igin zorluk yaratabilecektir. Bu sebeple,tekbigim bir denetleme dayana[r olugturulmugtur. Denetimi yapacak olan aracr trafikten men etme yetkisiyle donatrlmrq kamu giirevlileridir. Dolayrsryla onlarrn bafh olduklan birime siiz hakkr tamnmasr yeterlidir. Hazine Miisteqarhpr'mn baih bulundu[u Bakanhp'a bu hususta onay yetkisi vermek gerekli bulunmamaktadrr.
Bundan baqka, Tiirkiye Sigorta ve Reastirans $irketleri Birlifii'nin masraf-
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yasagrna gilan iistlenmek zorunda brrakrlmasrmn Anayasa'daki "angarya"
husustur'
rip girmedi!'i de aragtrnlmaya defer bir
j)ZamanaqlmrKTaqKm.24,tedtizenlenmiqtir'Bunagiire
sahibisorurrluluk sigortasr siizleqmesindendolan her tiirlii talep, hak
yrl
ve her
2
itibaren
tarihten
nin zaran ve tazminat ytikiimliisiinii iiirendifi
yrl
sonra
10
itibaren
halde zarara sebep olan olayrn vuku bulduiu tarihten
zamarraqrmrnauirayacaktrr (fk. 1)
ise,
ceza Kanunu fiil igin daha uzun siireli bir zamanaqrmr iingdrmiiq
(fk'2)'
bu uzun stiLretazminat davasrna da uygulamr
qirketi
sorumlu kiqi haklondaki zamana$rmrm kesen sebepler, sigorta
kesen sehakkrnda da uygulamr. sigorta qirketi hakkrnda zamanaglmrm
(fk'3)
uygulamr
bepler sorumlu kiqi haklunda da
karqr
sorumluluk sigortasrnda tazminat ytikiimltilerinin birbirlerine
riicu
ve
getirdikleri
riicu haklarr kendi ytikiimliiliiklerini tam olarak yerine
edilecek kimseyi iiirendikleri gtinden baqlayarak iki yrlda zamanasrmrna
uirar (fk.4).
-sigorilk fit<radatci diizenleme sadece"sigorta siizleqmesinden" doian
ileri siiriitacrya yonelik- taleplerle ilgilidir. Buna karqrhk, taqrmacrya kargr
taqrmacrya
baqta
en
Iecet talepler hakkrnda htikiim getirilmemiqtir. Oysa
icap
karqr ilerfsiirtilen taleplere iliqkin zamanaSrmrmnyasada.dngtiriilmesi
hubu
yasamn
eder. Taqrmaclnn sorumluluiu hakkrnda htikiim iqeren bir
diizensusa hig de[inmemesi biiytikbir eksikliktir. Difer taraftan, mevcut
karqr
leme sadece zarar giiren t"yu oootr yerine gegen kiqilerin sigortacrya
taqrmacrmn
ettiren
Sigorta
isabetlidir.
ileri siirecekleri talepler bakrmrndan
ytinelik)
sigortacrya karqr ileri siireceS (sigorta korumasrrun iqletilmesine
Esasen,
diiqmemektedir.
uygun
taleplerr-s bahrmrndan ise bu diizenleme
hiidair
iliqkiye
arasrndaki
sigortacr
KTaql(nun sigorta ettiren taqrmacr ile
baslanmahdrr.
ktim getirmesi yanhqtrr. Bu konu TTKnda hiikme
ikinci frkra, aslnda birinci frkramn devamr niteliiindedir' Bu bakrmdan, eier sigortacrmn 6deme yapmasrna yol aqan eylem ceza mevaJatrnda
iiny.pir"r*u baglanmrq ve bu eylem igin daha uzun siireli bir zamanagrmr
talepkaynaklanan
gttrtit*iiq"", [u daha uzun stire sigorta siizleqmesinden
ter hakkinda da gegerli olacaktrr. Burada da sadecesigorta stizleqmesinden
kaynaklanan talepierle srrurh bir di.izenleme getirilmemesi; dtizenlemenin
ilkiince taqrmacrya ytineltilecek talepleri kapsamasr gerekirdi.
ugiincii frkra, sorumlu kiqiye ytineltilen talep hakkrndaki zamanaqrmretm kesen sebeplerin sigortacrya ytineltilecek talepler bakrmrndan da aym
13 Bu talepler de sigorta stizleqmesindendopmaktadrrlar. Dolayrsryla fikramn kapsamrndadrrlar.
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kiyi meydana getirecefini dngiirmektedir. Burad.a,,sorumlu kiqi,'deyimi,
l6fzen herhangi bir hiikiim uyarmca sorumlulu!'u gerqekleqmiq
olan herkesi
igermektedir. Bu agrdan, siiriicti de sorumlu kigi olabilecekiir.
Ashnda kanunun sorumluluiunu diizenlemiq oldulu taqrmacr ile srmrh
bir hiikme yer
vermesi (sadecetagrmacrya kargr KTagK uyarrnca ileri siiriilebilecek
bir iazminat talebi hakkrnda zamana$rmrmn kesilmig olmasr hati ile
srmrh bir dtizenleme getirmesi) lazrm gelirdi. qiinkti bu htitmtin amaq, sorumlulufu
sigorta edilen kigi ile sorumluruk sigortacrsrmn miimkiin
olduiunca aym hii_
krimlere tabi olmasrm saflamaktrr.
ugtincri frkramn "sigorta qirketi hakkrnda zamanasrmrm kesen
sebepler sorumlu kigi haklanda da uygulamr', qeklindeki ikinci ctimlesi
bu kanun
bakrmrndan pek uygun diiqmemektedir.
Qtinkti kanun sorumru kiqinin tabi
olaca[r zamana$rmr siiresini hig dtizenlememigtir. Dtizenlemeye
ltilum duy_
madrlr bir zamanaqrmr hakkrnda "kesilme" sonucu ringrirmesi
ise gereksiz_
dirla. Kaldr ki, burada da amag, sorumluluiu sigorta Jail"" kiqi
ile sorum_
luluk sigortacrsrmn aym htikiimlere tabi ol-"ridr.. Dolayrsryla
btitiin so_
rumlu kiqiler hakkrnda depil, sadecetaqrmacr ile srmrh bir dtizenleme
getirmek doiru olurdu.
Ddrdiincii fikra, "sorumluluk sigortasrnda tazminat yiiktimliilerinin
birbirlerine karqr riicu haklarrna uygulanacak zamanaqrmrrir',
diizenlemek_
tedir. Her qeyden ewel "sorumluluk sigortasrnda tazminatyiikrimltileri"
deyimi yanhqtrr. sorumluluk sigortasrnda tazminat yiiktimliisii
sadece sigor_
tacrdrr. Baqka kimse yiikiimlii delildir. Di$er taraftan, dijrdiincti
frkrada iingdriilen qiiztim de hatahdrr. Kanundaki hiikme giire, sorumluluk
sigortasrnda bir tazminat yiiktmliisiintin di!'er tazminat ytiktimliisiine
riicu hakkr,
kendi yiikiimliiliiklerini tam olarak yerine getirdigi ve riicu edilecek
kimseyi tiflrendi!'i gtinden baqlayarak iki yrlda zamanaqrmrna u["rar (fk.4).
sorumluluk sigortacrsr, KTaqK m.20 fk.2 uyarrnca sadecesigortl ettiren
taqrmacrya rticu edebilir. Buna karqrhk, tazminat iidemek zorunda kalan
tairmacr_
mn sigortacrya yiineltebilece!'ii talep, dncelikle sigorta stizleqmesine
dayana_
caktrr. Tagrmacrmn sigortacrya BK m.51 qergevesinderiicu etmesi
ise ialep_
lerin yangmasr ilkesi uyarrnca siiz konusu oiacak ikincil bir g<iztmdtir.
k) Yetkili mahkeme ve icra daireleri konusunda da yasal drizenleme qu
qekildedir
(KTaqK m.25):
"Sigorta s<izlegme,.indendo['an anlaqmaz[klar, tazminat ve riicu talepleri nedeni ile agrlacak davalarda ve icra takiplerinde yetkili mahkeme
veya icra daireleri; sigorta qirketinin veya qubesinin, sigorta srizleqmesini
ya_
pan acentenin, sigortahmn, hak sahibinin, rticu edilenin ikametgdhrndaki
14 Kanun, daha ilnemli bir hususta
stikut edip, daha iinemsiz bir hususu dizenlemig bulunmaktadrr.
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veyazatarayol aqan olayrn meydana geldigi yerdeki mahkeme veya icra daireleridir".
sigorta qirketine karqr agrlacak davalarda, genel yetki kurah uyannca
sigorta qirketinin merkezinin bulunduiu yer mahkemesi yetkilidir (HUMK
m.9 fk.l). Siizleqmeyearacrhk eden acentenin "miivekkiline izafeten" hasrm
gtisterilebilmesi de (acentenin usuli taraf olmasr) yerleqmiq bir yasa bir kurahdrr (TTK m.119 fk.2). HUMK m. 19, rizikonun gergekleqtifi yer mahkemesinin yetkisini htikme baplamakta ise de, bu hiikiim -ldfzen- sadeceeqya
sigortalannda uygulanmasr siiz konusu olan bir hiiktimdiir. Kaldr ki, zarara
yol agan olay (kaza) ile rizikonun gerqeklegmesiher zaman aym an ve yerde vuku bulmaz.
KTaqK m. 25 ise, aynca sigortahmn ve hak sahibinin tabi olduf"u mahkemeyi de yetkili saymaktadrr. sigortahmn (taErmacrmn) tabi olduiu mahkeme, sad.eceona kargr agrlacak riicu davasrnda yetkili giiriilebilir. Hak sahibinin tabi oldu[u mahkeme ise hig yetkili olmamahdrr.
4) Sigortaya iligkin

Diizenleme Hakkrnda

GiiriiEiimiiz

KTaqKnda dtizenlenen zorunlu sorumluluk sigortasr, kammrzca tamamen gereksizdir. fiirk hukukunda yaprlmasr gereken, zorunlu trafrk sorumluluiu limitlerinin artrnlmasr hatta limitsiz hale getirilmesinden ibarettir.
Siirekli yeni sigorta $ngdrmenin yaral ve anlamr yoktur. Nitekim,
KTagKnda diizenlenen zorunlu sigorta, Karayollan Tlafik Kanunu'nda diizenlenmiq olan zorunlu trafrk sorumluluiu sigortasr ile gok biiyiik benzerlikler giistermekte ve adeta o sigortamn devamr nitelipini taqrmaktadrr.

