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ZORUNLU SİGORTALARDA GÜVENCE TUTARLARI 
 
 1- Zarar gören kişilere sigortacının ödeyeceği tazminatın tutarı (poliçe limitleri), KTK. 
m. 93/1’e göre Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça saptanır ve Resmi 
Gazete’de yayınlanır. Bakanlık yeni bir karar alıncaya kadar, sigortacı, poliçelerde yazılı 
limitle sınırlı olarak ödeme yapar.  
 
 2- Sigorta limitleri Bakanlıkça artırılıp Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, sigorta 
ettiren ek poliçe yaptırmamış ve ek ücret ödememiş olsa dahi, sigortacı “yeni limitlere göre” 
tazminat ödemek zorundadır.  Çünkü KTK. m.95/1’e ve m. 111/1’e göre, sigortacı ile sigortalı 
arasındaki anlaşmazlıklar ve prim borçları, zarar gören üçüncü kişilere karşı olan 
sorumlulukları ortadan kaldırmaz.  
 
 3- Sigorta şirketleri, önceleri, sigorta limitleri artırıldıktan sonra, sigorta ettiren “ek 
prim” ödememiş ve “ek poliçe-zeylname” düzenlenmemiş ise,  (Yasa’nın emredici 
hükümlerine ve Yargıtay’ın bu konudaki kararlarına karşın), yeni limitler üzerinden tazminat 
ödemeyi reddetmekte idiler. Yargıtay da, zaman zaman yanılgıya düşerek, yerleşik kararlarına 
aykırı  kararlar vermekte idi. Bu husus, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe konulan yeni 
Tarife ve Talimatla kesinlik kazanmış  ve şu açıklama yapılmıştır:  
 
   Yeni teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim 
alınmaksızın uygulanır. 
  Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne “Sözleşme süresi içinde 
Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından teminat tutarları artırıldığı 
takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek 
prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur! İbaresini yazmak zorundadır”  
 
 4- Zarar gören üçüncü kişilere yeni limitler üzerinden ödeme yapmakla yükümlü olan 
sigortacı, ek sözleşmesini (zeyilnamesini) vaktinde yaptırmayan araç sahibinden veya 
işletenden fazla ödediği miktarı (rücuen) geri isteme hakkına sahiptir. (KTK. m. 95/2) 
 

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN “POLİÇEDEKİ” RAKAMLARA GÖRE DEĞİL 
BAKANLIKÇA ARTIRILAN LİMİTLERE GÖRE 

TAZMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARINA İLİŞKİN 
YARGITAY KARARLARI 

 
  Bakanlar Kurulu Kararı ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tazminat hadleri, 
olaydan önce artırılmış bulunmasına,  sigorta  şirketinin  eksik prim ödendiği  yolundaki 
savunmasının KTK. m. 95/1 hükmü uyarınca zarar gören ve üçüncü kişi durumunda olan 
davacılar yönünden dikkate alınması mümkün bulunmamasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 
tespit edilen miktara göre değil de, poliçedeki miktara göre hüküm kurulması isabetsizdir, 
  (11.H.D.17.09.1980,  3901-3976)   
 
   KTK.m.95’e göre, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerini yükselten Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girmesinden sonra olayın vuku bulması durumunda davacıların 
Kararname’den yararlanmaları gerekir.   
  (11.HD.27.03.1980, 1124-1554) 
 
  Poliçe limitinin artması halinde, sigorta ettiren, sigorta limitini yeni tarifeye göre 
arttırmak ve zeyilname almakla yükümlü olup, bu yasal zorunluluğu yerine getirmemesi, 
kazada zarar gören üçüncü kişi aleyhine yorumlanamaz; sigorta yeni tarifedeki limitle 
sorumludur.  (11.HD.27.09.1999, 5384-7217)   
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