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GÜVENCE HESABI

A. Ka di r  KÜ ÇÜK
Gü ven ce He sa b› Mü dü rü

ür ki ye ’de mo tor lu araç la rın iş le til me si ve
Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu nu kap sa mın da

ya pı lan yol cu ta şı ma la rın dan do ğan so rum lu luk -
lar la il gi li aşa ğı da ki si gor ta la rın yap tı rıl ma sı zo -
run lu tu tul muş tur. Bu na gö re ;

1- 2918 sa yı lı Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu ’nun 91 in -
ci mad de si ge re ği, iş le ten le rin ay nı Ka nu n’ un 85
in ci mad de sin de açık la nan so rum lu luk la rı nın
kar şı lan ma sı nı sağ la mak üze re Ka ra yol la rı Mo -
tor lu Araç lar Zo run lu Ma li So rum lu luk Si gor ta sı nın
(Tra fik Si gor ta sı) yap tı rıl ma sı zo run lu dur.

2- 4925 sa yı lı Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu nu kap sa -
mın da ta şı ma iz ni ve yet ki bel ge si ne ha iz ta şı ma -
cı la rın Ka nu nu ’nun 17 nci mad de sin de ön gö rü -
len şe hir le ra ra sı ve ulus la ra ra sı ya pı la cak yol cu
ta şı ma la rın da, ta şı yı cı nın so rum lu lu ğu nu kar şı la -
mak üze re ay nı Ka nu n’ un 18 in ci mad de siy le Zo -
run lu Ka ra yo lu Ta şı ma cı lık Ma li So rum lu luk Si gor -
ta sı nın yap tı rıl ma sı zo run lu dur.

3- 25 Şu bat 2004 ta rih, 25384 sa yı lı Res mi Ga ze -
te ’de ya yım la nan 2004/6789 no lu Ba kan lar Ku -
ru lu Ka ra rı ile 4925 sa yı lı Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu nu
hü küm le ri çer çe ve sin de yol cu ta şı ma cı lı ğı ya -
pan ta şı ma cı la rın yur ti çi ve ulus la ra ra sı ya pa -
cak la rı yol cu ta şı ma la rın da gö rev li sü rü cü ler ile

bun la rın yar dım cı la rı ve ta şı ya cak la rı yol cu lar
için Ka ra yo lu Yol cu Ta şı ma cı lı ğı Zo run lu Kol tuk
Fer di Ka za Si gor ta sı nın yap tı rıl ma sı zo run lu dur.

Yu ka rı da ki açık la nan si gor ta lar dan Ka ra yol la rı
Mo tor lu Araç lar Zo run lu Ma li So rum lu luk Si gor ta sı
(kı sa ca Tra fik Si gor ta sı ) tra fi ğe çı ka cak bü tün mo -
tor lu araç lar için yap tı rıl ma sı zo run lu dur. Tra fik Si -
gor ta sı, mo tor lu ara cın iş le til me si sı ra sın da, bir kim -
se nin ölü mü ne ve ya ya ra lan ma sı na ve ya bir şe yin
za ra ra uğ ra ma sı na se be bi yet ver miş ol ma sın dan
do la yı, 2918 sa yı lı Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu'na gö -
re iş le te ne dü şen hu ku ki so rum lu lu ğu, ge çer li si -
gor ta li mit le ri dâ hi lin de te min eder. Tra fik Si gor ta sı
kar şı ta ra fa ait araç, eş ya ve di ğer mad di var lık la -
ra ge le cek mad di za rar lar la bir lik te yi ne üçün cü
şa hıs la ra ge le bi le cek be de ni za rar la rı po li çe de
ya zı lı si gor ta tu tar la rı na ka dar te min eder.  

Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu nu kap sa mın da şe hir le ra -
ra sı ve ulus la ra ra sı ya pı la cak yol cu ta şı ma la rın -
da ise ta şı ma cı la rın Zo run lu Ka ra yo lu Ta şı ma cı lık
Ma li So rum lu luk Si gor ta sı (kı sa ca Ta şı ma cı lık Si -
gor ta sı) yap tır ma la rı zo run lu dur. Bu si gor ta ile si -
gor ta cı, po li çe de be lir ti len mo tor lu ta şıt ta se ya -
hat eden yol cu la rın, du rak la ma lar da dâ hil ol -
mak üze re, kal kış nok ta sın dan va rış nok ta sı na
ka dar ge çe cek sü re için de mey da na ge le cek
bir ka za so nu cu be de ni za ra ra uğ ra ma sı ha lin -
de, si gor ta lı nın 4925 sa yı lı Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu -
nun dan do ğan so rum lu lu ğu nu, po li çe de ya zı lı si -
gor ta tu tar la rı na ka dar te min eder. 
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Ka ra yo lu Yol cu Ta şı ma cı lı ğı Zo run lu Kol tuk Fer di
Ka za Si gor ta sı ( kı sa ca Zo run lu Kol tuk Si gor ta sı ),
yur ti çi ve ulus la ra ra sı yol cu ta şı ma cı lı ğı kap sa mın -
da se ya hat eden yol cu la rı, sü rü cü le ri ve yar dım -
cı la rı nı, ta şı ma cı lık hiz me ti nin baş lan gı cın dan bi ti -
mi ne ka dar ge çen se ya hat sü re si için de, du rak la -
ma lar da dâ hil ol mak üze re, ma ruz ka la cak la rı
her tür lü ka za la rın ne ti ce le ri ne kar şı aşa ğı da ki
şart lar çer çe ve sin de te mi nat al tı na alır.

Po li çe de ka yıt lı ta şı ma cı nın, 4925 sa yı lı Ka ra yo lu
Ta şı ma Ka nu nu ’na is ti na den ve ri len ta şı ma cı yet -
ki bel ge si ne sa hip ol ma sı; yol cu ta şı ma cı lı ğı nın zo -
run lu hal ler ha riç, bu ka nun hü küm le ri çer çe ve sin -
de ya pıl ma sı ve ta şı ma nın ya pıl dı ğı ara cın po li çe -
de ka yıt lı ol ma sı zo run lu dur.

4925 sa yı lı Ka ra yo lu Ta şı ma Ka nu nu kap sa mın da
yol cu ta şı ma cı lı ğı ya pı lan araç lar için  Tra fik Si gor -

ta sı, Ta şı ma cı lık Si gor ta sı ve Zo run lu Kol tuk Si gor ta -
sı ol mak üze re üç si gor ta nın bir lik te ya pıl ma sı şart -
tır. Zi ra Tra fik Si gor ta sı kar şı ta raf araç la ra, eş ya ya
ve di ğer mad di var lık la ra ge le cek mad di za rar -
lar la bir lik te yi ne üçün cü şa hıs la ra ge le bi le cek
be de ni za rar la rı kar şı lar ken, Ta şı ma cı lık Si gor ta sı
sa de ce araç içer sin de yol cu luk ya pan yol cu la ra
ge le bi le cek be de ni za rar la rı iş le te ne dü şen hu ku -
ki so rum lu luk çer çe ve sin de kar şı la mak ta dır. Bun -
lar dan Zo run lu Kol tuk Si gor ta sı bir so rum lu luk si gor -
ta sı de ğil, bir meb lağ si gor ta sı dır. Bu si gor ta yı ta şı -
ma cı nın yap tır ma so rum lu ğu nun bu lun ma sı kar şın
hu ku ki so rum lu lu ğu nu kap sa ma mak ta dır. An cak
ta şı ma cı bu si gor ta yı yap tır ma ma sı du ru mun da,
bu si gor ta dan do ğan yü küm lü lük le ri kar şı la mak la
so rum lu dur.

Yu ka rı da açık la nan bu üç si gor ta nın da yap tı rıl -
ma ma sı ha lin de ise, mey da na ge le cek ka za lar -
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da ki şi le re ge len be de ni za rar lar bu si gor ta la rın
şart la rı ve te mi nat la rı dâ hi lin de ve ay rı ay rı ol mak
üze re Gü ven ce He sa bı ta ra fın dan kar şı la nır. Tra -
fik ka za la rın da mey da na ge le bi le cek be de ni za -
rar lar ge nel lik le ya ra lan ma, sa kat kal ma ve ölüm
gi bi hal ler dir. Ya ra lan ma lar so nu cu ve ri len te da -
vi hiz met be del le ri nin kar şı lan ma so rum lu lu ğu 25
Şu bat 2011 ta ri hin de ya yım la na rak yü rür lü ğe gi -
ren 6111 sa yı lı Tor ba Ya sa sı ile bir lik te Sos yal Gü -
ven lik Ku ru mu na (SGK” na ) dev re dil miş tir. Si gor ta
şir ket le ri ve Gü ven ce He sa bı SGK’ na öde ye cek -
le ri ka tı lım pa yı kar şı lı ğın da Tor ba Ya sa nın ya yım
ta ri hin den iti ba ren, bu ta rih ten ön ce ve ya son ra
mey da na gel miş tra fik ka za la rı ne de niy le ve ri le -
cek sağ lık hiz met le ri be del le ri nin kar şı lan ma so -
rum lu lu ğu SGK” ya ait ola cak tır.

Sağ lık gi der le ri nin SGK” ya dev re dil me siy le
bir lik te Si gor ta şir ket le ri ve Gü ven ce He sa bı -

’nın tra fik ka za la rıy la il gi li ola rak öde mek le
so rum lu ol du ğu be de ni za rar lar ola rak ge ri ye
sa kat kal ma ve ölüm taz mi nat la rı kal mak ta -
dır. Sa kat kal ma taz mi na tı, ki şi nin tra fik ka za -
sın dan kay nak la nan sa kat lı ğı nın sü rek li ve
ka lı cı ol ma sı du ru mun da öde nir. Bu taz mi nat,
ki şi nin res mi has ta ne ler den ala ca ğı Sağ lık
Ku ru lu Ra po run da be lir ti len sü rek li sa kat lık
ora nı ile bir lik te sa kat ka lan ki şi nin yaş, ge lir
du rum la rı da dik ka te alın mak su re tiy le ak tü -
er ler ta ra fın dan he sap la nır.  He sap la nan taz -
mi nat var sa ku sur du rum la rı da dik ka te alın -
mak su re tiy le hak sa hip le ri ne öde nir.

Ki şi nin tra fik ka za sın da öl me si du rum da ise, öle nin
des te ğin den yok sun ka lan la ra Des tek ten Yok sun
Kal ma taz mi na tı öde nir. Bu taz mi nat, yi ne ölen ki -
şi nin yaş ve ge lir du rum la rı ile des tek ola cak kim se -
le re ve re ce ği des te ğin sü re le ri de dik ka te alın mak
su re tiy le ak tü er ler ta ra fın dan he sap la nır. He sap la -
nan taz mi nat var sa ku sur du rum la rı da dik ka te
alın mak su re tiy le hak sa hip le ri ne öde nir. Des tek -
ten yok sun kal ma taz mi na tı mi ras hu ku ku na gö re
mi ras çı la ra de ğil, öle nin des te ğin den fii len yok sun
ka lan la ra ya pı lır. Bu ki şi ler ge nel lik le eş ler, 18 ya şın -
dan kü çük ve ya tah sil de ve ya sa kat olan ço cuk -
lar ile ölen ki şi nin an ne ve ba ba sı ol mak ta dır. 

Sa kat kal ma ve ölüm taz mi nat la rı Tra fik ve Ta -
şı ma cı lık si gor ta la rı çer çe ve sin de ve her iki si -
gor ta için de he sap lan mak su re tiy le öde nir.
Zo run lu Kol tuk Si gor ta sın da ise ölüm taz mi na tı
hiç bir he sap la ma ya pıl ma dan ve öle nin ge lir,
yaş ve ku sur du rum la rı na ba kıl ma dan ka za ta -
ri hin de ge çer li olan te mi na tın ta ma mı mi ras
hu ku ku çer çe ve sin de mi ras çı la ra öde nir. Sa kat
kal ma taz mi na tı ise ki şi nin sa kat lık ora nı na gö -
re, ön ce den tab lo ha lin de be lir len miş oran lar
dâ hi lin de hak sa hip le ri ne öden mek te dir.

Sa kat kal ma ve ölüm taz mi nat la rı her üç si gor ta -
nın da te mi nat la rın da mev cut ol du ğu na gö re,
ay nı ka za da bu üç si gor ta nın bir ara da bu lun ma -
sı ha lin de öde me ler na sıl ola cak tır?  Ki şi ler her üç
si gor ta dan da ay nı za man da taz mi nat ala bi lir ler
mi? Bu si gor ta la rın uy gu la ma la rın da kar şı la şı lan
so run lar ne dir?  Bu so ru ve so run la ra iliş kin ce vap -
la rı son ra ki ya zı la rı mız da açık la ma ya ça lı şa ca ğız.
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