
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar:  

Madde 104 – Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, 

onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla 

kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı; işleten gibi sorumlu 

tutulur. Aracın işleteni ve araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu 

zararlardan sorumlu değildir.  

(Değişik: 17/10/1996-4199/35 md.) Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan 

motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 

Bakanlıkça tespit edilecek bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaya ve denetimlerde 

bu sigortanın yapıldığını belgelemeye mecburdurlar.  

İşletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır.  

Motorlu araçları mesleki veya ticari amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu 

araçların yönetmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler. 

 (Değişik : 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri, 108 

000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. (Ek : 17/10/1996-4199/35 md.)  

İkinci fıkrada sözü edilen sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin bu işyerleri, mahallin en 

büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.  

Yarışlar:  

Madde 105 – Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile 

gösteride kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı motorlu araç işleteninin 

sorumluluğuna ilişkin hükümler uyarınca sorumludurlar.  

Yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğrayacakları zararlarla, gösteride 

kullanılan araçların uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk genel hükümlere tabidir.  

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü 

kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları 

zorunludur. Bu gibi yarışlara izin vermeye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret 

Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarlarını belirlemekle görevlidir. Motorlu 

araçlar için yapılacak sigortalarda en az sigorta tutarları zorunlu mali sorumluluk sigortasındaki 

tutarlardan az olamaz. Bu Kanunun zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıyı dava 

edebilmesine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline 

ilişkin 96 ncı maddesi hükümleri burada da uygulanır.  

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vukubulan zararlar, zarara sebep 

olan motorlu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, 

yarış için özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi 

halinde bilebilecek olan işleten veya işletenlere rücu edebilir. 

(Değişik : 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990 - 3612/59 md.) Bu madde 

hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan veya ulaşılacak hıza göre 

değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. 

Bu hükümler, yarış güzergahının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. İçişleri 

Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 


