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Kadir KÜÇÜK
Garanti Sigorta Hesab› Müdürü

Haziran 2007 tarihinde yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k

Kanunu ile Garanti Sigortas› Hesab›’n›n yerini,
kapsam› daha da geniflletilmifl olan Güvence
Hesab› alm›flt›r.Güvence Hesab›na  mevcut
Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›na
ilaveten  bundan önceki yaz›m›zda bahsetti¤i-
miz dört yeni branfl daha ilave edilmifl ve ayr›-
ca yeflil kart ödemeleri de Hesap kapsam›na
dahil edilmifltir.

Güvence Hesab›’na dahil edilen sigorta
branfllar›n› ve bu sigortalar›n, kapsamlar›n›,
özelliklerini ve  Güvence Hesab› ile olan iliflkile-
rini buradan aç›klamaya çal›flaca¤›z. 

Güvence Hesab› kapsam›na dahil edilen
branfllardan Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k  Mali
Sorumluluk Sigortas›, (K›saca Zorunlu Tafl›mac›-
l›k Sigortas›) 10 Temmuz 2003 tarihinde yay›m-
lanarak yürürlü¤e giren 4925 say›l› Karayolu Ta-
fl›ma Kanunu’nun 18 inci maddesi ile tafl›mac›
firmalara yapt›r›lmas› zorunlu tutulmufltur. 

Karayolu Tafl›ma Kanunu’nun 17 inci mad-
desiyle flehirleraras› ve uluslararas› yolcu tafl›-
mac›lar›, duraklamalar dahil olmak üzere yol-
cunun kalk›fl noktas›ndan var›fl noktas›na ka-
dar geçecek süre içinde meydana gelecek
bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralan-
mas› ve sakat kalmas› halinde ya da eflyas›n›n
zarara u¤ramas›ndan dolay› sorumlu tutulmufl-
tur. 18 inci madde ile de tafl›mac›lara, eflyaya
gelen zararlar hariç yolculara gelebilecek her

nevi bedeni zararlar için Zorunlu Tafl›mac›l›k  Si-
gortas› yapt›rma zorunlulu¤u getirilmifltir. 

ZORUNLU TAfiIMACILIK S‹GORTASI
Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i ile faaliyetin

kapsam›, “kamuya aç›k karayolunda motorlu
tafl›tlarla yap›lan yolcu ve eflya tafl›malar›n›, ta-
fl›mac›, acente, tafl›ma iflleri komisyonculu¤u,
nakliyat ambar› iflletmecili¤i, kargo iflletmecili-
¤i, lojistik iflletmecili¤i, tafl›ma iflleri organizatör-
lü¤ü, terminal iflletmecili¤i, oto kiralama iflle-
mecili¤i, da¤›t›c›l›k ve benzeri faaliyet yapan-
lar ile tafl›ma ifllerinde çal›flanlar, tafl›malarda
yararlan›lan her türlü tafl›t, araç, gereç yap›lan
ve benzerlerini kapsar” fleklinde çok genifl ola-
rak tan›mlanm›flt›r. 

Ancak, özel otomobillerle ve bunlar›n rö-
morklar›yla yap›lan tafl›malar, genel ve katma
bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler,
üniversiteler ve kamu iktisadi teflebbüslerine ait
tafl›tlarla yap›lan ticari olmayan tafl›malar, Türk
Silahl› Kuvvetlerine ait motorlu tafl›t ve bunlar›n
römorklar› ile yap›lan tafl›malar, lastik tekerlekli
traktörlerle çekilen römorklarla yap›lan tafl›ma-
lar bu Yönetmelik kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

Karayolu Tafl›ma Kanunu’nun kapsam›nda
da belirtildi¤i gibi Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas›,
Türkiye’de faaliyet gösteren ve Kanunun 5. inci
maddesine göre yetki belgesi alm›fl tafl›mac›la-
r›n yolcu tafl›mac›l›¤› faaliyetlerinde kulland›klar›
araçlar için yapt›r›lmas› zorunlu bir sigortad›r.
Yetki Belgesi alman›n flartlar› K.Tafl›ma Yönetme-
li¤i’nin 12 inci maddesinde aç›klanm›flt›r. Mad-
denin (a) ve (b) bendlerine göre  tafl›mac›l›k ya-
pacaklar›n;  a) Gerçek kifli olmalar› halinde  Tür-
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kiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmalar›, b) Tüzel
kifli olmalar› halinde  Türkiye Cumhuriyeti kanun-
lar›na göre kurulmufl ve  Türk Ticaret Siciline tes-
cil edilmifl olmalar› esast›r.

Takip eden  maddelerde aranacak di¤er
flartlar belirlenmifltir.

YÖNETMEL‹K KAPSAMI DIfiINDAK‹ KONULAR
Yurt içinde yap›lacak yolcu tafl›mac›l›¤›nda,

tafl›ma mesafesine bak›lmaks›z›n il s›n›rlar› için-
de yap›lan yolcu tafl›malar›, 100 kilometreye
kadar olan flehirleraras› yolcu tafl›malar› ile be-
lediye s›n›rlar› ile mücavir alan› içindeki flehiriçi
tafl›malar, bu Yönetmeli¤in kapsam› d›fl›nda tu-
tulmufltur. Bunlar için Bakanl›kça ç›kar›lacak
Yönetmelik yürürlü¤e konuluncaya kadar, il s›-
n›rlar› içinde yap›lan yolcu tafl›malar› ile 100 ki-

lometreye kadar olan flehirleraras› yolcu tafl›-
malar› il ve ilçe trafik komisyonlar› ile iflbirli¤i ya-
p›lmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye s›n›rla-
r› ile mücavir alan› içindeki flehiriçi tafl›malar il
ve ilçe trafik komisyonlar› ile iflbirli¤i yap›lmak
suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeli¤in
tafl›mac›lar için getirdi¤i sorumluluk ve yüküm-
lülükler dikkate al›narak düzenleme yap›l›r.

Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas›nda, di¤er zorunlu
sorumluluk sigortalar›nda oldu¤u gibi sigortal›
taraf›ndan ileri sürülecek talepler  kapsam d›fl›n-
da tutulmufltur. Sürücü, hizmetliler ve sigortal›n›n
eylemlerinden sorumlu oldu¤u di¤er kifliler ile il-
gili talepler de kapsam d›fl›na  dahil edilmifltir.

Biletsiz yolcu talepleri ile yolcular›n berabe-
rinde, tafl›tta veya çekilen romorklarda  tafl›-
nan eflyalara gelebilecek  zararlara iliflkin ta-
lepler kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. 

MANEV‹ TAZM‹NAT TALEPLER‹
Her nevi manevi tazminat talepleri, çal›nma

veya gasbedilme olaylar›nda tafl›t›n çal›nd›¤›n›
veya gasbedildi¤ini bilerek tafl›ta binen kiflilerin
u¤rayacaklar› zararlar nedeniyle ileri sürecek-
leri talepler kapsam d›fl›nda kalmaktad›r. 

Savafl hali, nükleer, biyolojik, kimyasal riziko-
lar›n meydana getirdi¤i zararlar, grev, lokavt
hallerinde meydana gelecek zararlar, terör,
cinayet ve cürüm gibi olaylar sonucu meyda-
na gelecek zararlar, deprem, yanarda¤ püs-
kürmesi, sel ve su bask›nlar›, yer kaymas› ve f›r-
t›na gibi do¤al afetler neticesi meydana ge-
lecek zararlar, tehlikede bulunan flah›s ve mal-
lar› kurtarmak için bile bile tehlikeye maruz ka-
l›nmas› sonucu meydana gelecek zararlar ile
dolayl› flekilde u¤ran›lan zararlardan dolay›
yöneltilecek tazminat talepleri kapsam d›fl›n-
da tutulmufltur. 

Sonuç olarak, yukar›da kapsam› aç›klanan
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan araçlar için
tafl›mac›lar›n Zorunlu Tafl›mac›l›k  Sigortas› yap-
t›rma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu kapsama
girdi¤i halde sigortas› yapt›r›lmam›fl araçlar ile
seyahat esnas›nda   meydana gelen  kazalar-
da bedeni zararlara iliflkin talepler, yeni Sigor-
tac›l›k Kanunu ile birlikte 14 Haziran 2007 Tari-
hinden itibaren Güvence Hesab›’ ndan kar-
fl›lanacakt›r. ■




