
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 31 Mart 2008 
tarihli Kırkdokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Motorlu 
Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasası” Anayasanın 94’ünciâ 
maddesinin ( l) ’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan 
olunur.

Sayı: 19/2008
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Fasıl 333 
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MOTORLU ARAÇLAR (ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİGORTASI)
(DEĞİŞİKLİK) YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki 
Yasayı yapar:

1. Bu Yasa, Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasası 
olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Motorlu Araçlar 
(Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın 
2 ’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi

(1) Esas Yasa, 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (b) 
bendinin (iii) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
(iii) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir:

“(iii) Tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir 
kaza veya zincirleme kazalar için 50.000.- YTL 
(Elli Bin Yeni Türk Lirası) üstündeki mal 
zararlarına ilişkin yükümlülükleri;”

(2) Esas Yasa, 4 ’üncü maddesinin ( l ) ’inci fıkrasının (b) 
bendinin (vii) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
(vii) ve (viii) alt bendleri konmak suretiyle değiştirilir:
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“(vii) (aa) Yolcu taşıyan toplu taşıma araçları minibüs 
ve otobüslerde, tek bir olay sonucu meydana 
gelen her bir kaza veya zincirleme kazalar 
için olay başma 5.000.000 Euro (Beş Milyon 
Euro) üstündeki, kişilerin ölümü veya
bedensel zarara uğraması ile ilgili
yükümlülükleri;

(bb) Yukarıdaki (aa) alt bendi dışında kalan 
araçlarda ise tek bir olay sonucu meydana 
gelen her bir kaza veya zincirleme kazalar 
için olay başma 2.000.000- Euro (iki Milyon 
Euro) üstündeki, kişilerin ölümü veya
bedensel zarara uğraması ile ilgili
yükümlülükleri;

Ancak yukarıdaki 2.000.000- Euro (İki 
Milyon Euro) miktarı, 1.1.2010 tarihinden 
itibaren 3.000.000 Euro (Üç Milyon Euro); 
1.1.2013 tarihinden itibaren ise 5.000.000- 
Euro (Beş Milyon Euro) olarak uygulanır,

(viii) Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğü 
kapsaması istenmez.

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı 
bir Tüzükle yukarıdaki (b) bendinin (iii) alt bendinde 
öngörülen 50,000 YTL (Elli Bin Yeni Türk Lirası) miktarı, 
her yıl, bir önceki yılın %50’sini aşmamak koşuluyla on 
katına ulaşıncaya kadar artırabilir.”

(3) Esas Yasa, 4 ’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve 
yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle
değiştirilir:

“(2) Bir yol üzerinde bir motorlu taşıt aracının
kullanılmasından ötürü herhangi bir kişinin ölümü 
veya bedensel zarara uğraması ile ilgili olarak bu 
Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir poliçe uyarınca 
veya poliçeden ötürü, bir sigortacı tarafından 
yükümlülük kabul edilerek veya edilmeyerek 
herhangi bir para miktarının ödendiği ve bu 
şekilde ölen veya bedensel zarara uğrayan kişinin de 
sigortacının bilgisine göre uğradığı bedensel zararla 
ilgili olarak bir hastahanede yataklı veya ayakta 
tedavi görmüş olduğu durumlarda, böyle bir tedavi 
için hastahane tarafından makûl olarak yapılan 
masraflar, söz konusu tedavi için hastahanenin 
spesifik bir masraf karşılığı fiilen aldığı paralar 
çıkarıldıktan sonra, sigortacı tarafından hastahaneye 
ödenir.
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Ancak, sigortacı tarafından ödenecek para 
miktarı hastahanede yataklı tedavi gören her kişi 
için 2,000.-YTL (İki Bin Yeni Türk Lirası)’dan, 
ayakta tedavi gören her kişi için ise 5Û0.-YTL (Beş 
Yüz Yeni Türk Lirası)’dan fazla olamaz.

32/1998 Bu fıkra amaçlan bakımından, hastahane;
38/2002 herhangi bir Devlet Hastahanesini veya Özel

Hastahane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel 
Muayenehaneler (Denetim) Yasası kuralları 
uyarınca kayıtlı herhangi bir özel hastahaneyi 
anlatır.

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de
yayımlayacağı bir Tüzükle bu fıkrada öngörülen 
tedavi tutarı limitlerini, her yıl, bir önceki yılın 
%50’sini aşmamak koşuluyla beş katına ulaşıncaya 
kadar artırabilir.”

Geçici Madde 1. Bu (Değişiklik) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilen
Koruma poliçeler, poliçelerde öngörülen süre sonuna kadar geçerliliklerini korurlar

ve süreleri sona erdikten sonra bu Yasa kurallarına uygun olarak yeniden 
düzenlenirler.

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer.


