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A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü

925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu
kapsam›nda flehirleraras› veya ulus-

lararas› yolcu tafl›mac›l›¤› yapan tafl›mac›lar,
Kanunun 17' nci maddesi gere¤i durakla-
malar dahil olmak üzere yolcunun kalk›fl nok-
tas›ndan var›fl noktas›na kadar geçecek süre
içerisinde meydana gelecek kazalar
nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanmas› ya
da eflyas›n›n zarara u¤ramas›ndan dolay›
sorumludurlar. 

Tafl›mac›lar kendilerine yüklenen bu sorumlu-
luklar› karfl›lamak üzere, ayn› Kanunun 18' inci
maddesiyle yolculara gelecek bedeni zarar-
lar için Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali
Sorumluluk Sigortas›n› (Zorunlu Tafl›mac›l›k
Sigortas›) yapt›rmak zorundad›rlar.

Tafl›mac›lar ayr›ca yolcular›n kendilerine ve
eflyalar›na, karfl› araçlara, karfl› araçlardaki
yolculara veya di¤er fleylere gelebilecek
maddi ve bedeni zararlara karfl› sorumluluk-
lar›n› karfl›lamak üzere ayr›ca Karayollar› Trafik
Kanununun 91' inci maddesinde öngörülen
Karayollar› Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortas›n› (Trafik Sigortas›) da
yapt›rmak zorundad›rlar.

Yolcu tafl›mac›l›¤› yapanlar›n
sorumluluklar›ndan kaynaklanan gerek maddi

ve gerekse bedeni zararlar› karfl›lamak üzere
yukar›da aç›klanan her iki poliçeyi de ayn›
zamanda yapt›rmalar› zorunludur. Yapt›r›lan
bu iki sorumluluk poliçesinin aç›klamalardan
da anlafl›laca¤› gibi bedeni zararlar karfl›s›nda
çak›flan yönleri bulunmaktad›r. Zira her ikisi de
sorumluluk poliçesidir ve her iki poliçede de
tafl›y›c›n›n sorumlulu¤undan kaynaklanan
bedeni zararlar›n karfl›lanmas› söz konusudur.

Bu durumda zarar, öncelikle hangi poliçeden
karfl›lanacakt›r?
Veya bu poliçelerden zararlar ne flekilde
karfl›lanacakt›r?  

Sorular› gündeme gelmektedir.

4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu'nun 18'
inci maddesi, bu Kanun kapsam›ndaki
tafl›mac›lar›n yapt›rmas› gereken sorumluluk
sigortalar›n› belirlemekte ve ayn› Kanunun
19' uncu maddesi ile de meydana gelen
zarar›n öncelikle tafl›mac›n›n sorumluluk sigor-
tas›ndan karfl›lanaca¤›, bu sorumluluk sigor-
tas› ile karfl›lanamayan zararlar için 2918 Say›l›
Karayollar› Trafik Kanununa göre yap›lmas›
zorunlu olan malî sorumluluk sigortas›na müra-
caat edilece¤i  aç›klanm›flt›r. 

Bu maddeye paralel olarak Zorunlu Karayolu
Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› Genel
fiartlar›n›n B.8 maddesi de “Meydana gelen
zarar öncelikle bu sigortadan karfl›lan›r.
Sigorta sözleflmesinin hiç yap›lmam›fl olmas›,
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yap›lm›fl fakat geçersiz hale gelmifl olmas›,
süresinin bitmifl olmas› veya meydana gelen
zarar›n bu sigorta teminatlar›n›n üzerinde
bulunmas› halinde teminatlar›n üzerinde
kalan k›s›m için; s›ras›yla 13/10/1983 tarih ve
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununa göre
yap›lmas› zorunlu olan mali sorumluluk sigor-
tas›na ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigor-
tas›na baflvurulur” fleklinde düzenlenmifltir.

Genel flartlar›n bu maddesinde her ne kadar

sözleflmenin hiç yap›lmam›fl olmas›, geçersiz
olmas› veya süresinin bitmifl olmas› halleri
ifade edilmifl olsa dahi, esas olarak cümlenin
“meydana gelen zarar›n bu sigorta teminat-
lar›n›n üzerinde bulunmas› halinde teminat-
lar›n üzerinde kalan k›s›m için 2918 Say›l› KTK
göre yap›lmas› zorunlu olan Trafik Sigortas›na
veya varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortas›na
baflvurulur” fleklindeki tan›m›yla zarar›n
sadece teminat› aflan k›sm› için bu sigorta-
lara gidilebilece¤i, aksi halde bu sigortalara



GGÜÜVVEENNCCEE  HHEESSAABBII

50

gidilemeyece¤i aç›kça ifade edilmifltir. 

Ancak, Genel fiartlar›n bu maddesi yaz›ld›¤›
tarihte Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas› Güvence
Hesab›n›n kapsam›nda bulunmuyordu.
Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas›, Sigortac›l›k
Kanununun yay›m tarihi olan 14 Haziran 2007
tarihinden itibaren Güvence Hesab› kap-
sam›na dâhil edilmifltir. O tarihten evvel bura-
da ki bofllu¤un nas›l doldurulaca¤›, teminata
kadar olan zararlar›n sigorta aç›ndan ne
flekilde ödenece¤i tam olarak belli de¤ildi.
Bu tür zararlar ço¤unlukla trafik sigortas›ndan
ödenmifltir.

❖ Bugün Trafik Sigortas› bulunan ancak
Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas› bulunmayan
araçlarda meydana gelen ve teminat›n
alt›nda kalan bedeni zararlar nas›l
karfl›lanacakt›r? 
❖ Trafik Sigortas› bu tür tafl›mac›l›k yapan
araçlarda sadece teminat›n üzerinde mi
geçerli olacakt›r?

‹flte konunun en can al›c› sorular› bunlard›r..

Öncelikle burada Trafik Sigortas›n›n teminat›n
üzerinde geçerli olaca¤› muhakkakt›r. Bu
flekilde yap›lm›fl olan trafik poliçelerinde
daha az hasar isabet edece¤i de
muhakkakt›r. Çünkü burada trafik poliçesine
hasar isabet etmesi için zarar›n mutlaka
geçerli teminat›n üzerinde olmas› gerekmek-
tedir. Zaten bu durum düflünülerek
Bakanl›kça yürürlü¤e konulan Karayollar›
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas›nda Tarife Uygulama Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik'in 9' uncu maddesinin 2
'nci f›kras› ile 4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanununa tabi flehirleraras› ve uluslar aras›
yolcu tafl›mac›l›k sigortas› yapt›rd›klar›n› bel-
gelemeleri durumunda, trafik sigortas› 
priminde yüzde 20 oran›nda indirim yap›lmas›
hükme ba¤lanm›flt›r. Böylece daha hasar isa-
bet etme olas›l›¤› bulunan trafik sigortas›nda
gereksiz prim tahsilinin önüne geçilmesi
amaçlanm›flt›r.

Sorunun ikinci cevab›n› ise, Güvence
Hesab›'n›n kapsam›n› tan›mlayan 5684 Say›l›
Sigortac›l›k Kanunun 14'üncü maddesinin (c)
f›kras› ile vermek mümkündür. F›krada riziko-
nun meydana geldi¤i tarihte geçerli olan
teminat tutarlar› dahilinde sigortas›n›
yapt›rmam›fl olanlar›n neden olduklar›
bedensel zararlar Güvence Hesab›'ndan
karfl›lanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Zorunlu
Tafl›mac›l›k Sigortas› da Güvence Hesab› kap-
sam›nda bulundu¤una göre,  bu sorunun da
cevab› Güvence Hesab› olmaktad›r.

Sonuç olarak rizikonun meydana geldi¤i 
tarihte geçerli poliçenin olmamas›, hiç
yap›lmam›fl olmas›, geçersiz olmas› veya
süresinin bitmifl olmas› gibi nedenlerle Zorunlu
Tafl›mac›l›k Sigortas› ile karfl›lanamayan ve
teminat s›n›rlar› içinde kalan bedeni zararlar
için Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas› kapsam›nda
teminat sa¤lama zorunlulu¤u bulunan
Güvence Hesab›na baflvurulmas›
mümkündür.

Zarar miktar› kaza tarihindeki geçerli temi-
nat›n üzerinde ise, teminat›n üzerinde kalan
k›s›m için varsa arac›n Trafik Sigortas›ndan
karfl›lanmas› gerekecektir. fiayet Trafik
Sigortas› da bulunmuyor ise, bu takdirde 
teminat›n üzerinde kalan k›s›m için de yine
Trafik Sigortas› kapsam›nda teminat sa¤lama
zorunlulu¤u bulunan Güvence Hesab›na
baflvurulmas› mümkündür.

Yolcu tafl›mac›l›¤› ifli ile u¤raflanlar›n yine
bedeni tazminatlara iliflkin bir de Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›rma
mecburiyetinde olduklar›n› hat›rlat›rsak, 
tazimat ödemelerinde öncelik s›ras›n›n biraz
daha kar›flaca¤› muhakkakt›r. Ayr›ca bütün
bu poliçeleri yapt›rma zorunlulu¤u bulunan
tafl›mac›lar›n ve poliçeleri yapan
sigortac›lar›n ifllerini biraz daha kolaylaflt›rmas›
aç›s›ndan temennimiz, bu tür ifller için bütün
teminatlar› kapsayan ve öncelik s›ras›n›n söz
konusu olmad›¤› tek bir poliçenin uygula-
maya konulmas›d›r. ■




