
4.12.2021 11:08 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/12/20211204-7.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/12/20211204-7.htm 1/4

4 Aralık 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31679

TEBLİĞ

S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR

 
MADDE 1 – 14/5/2015 tar�hl� ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar

Zorunlu Mal� Sorumluluk S�gortası Genel Şartlarına A.1 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde
eklenm�şt�r.

“A.1/A DAYANAK
Bu Genel Şartlar, 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (ç) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (f) bend�n�n (��) numaralı alt bend�nde yer alan “(Bu parçaların, söz konusu aracın
montajında kullanılan parçalarla aynı kal�tede olduğunun ve araç üret�c�s� tarafından get�r�len ölçütlere ve üret�m
standartlarına göre üret�ld�ğ�n�n Haz�ne Müsteşarlığınca bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde belgelend�r�lmes�
hal�nde, belge konusu parçaların aks� �dd�a sah�b�nce kanıtlanana kadar or�j�nal yedek parça olduğu varsayılır.)”
�bares� yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“a) S�gortalı: Pol�çe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Kanunun 91 �nc� maddes� uyarınca zorunlu mal�
sorumluluk s�gortası yaptırmak zorunda olan �şletenler�,”

“ç) İşlet�lme Hal�: Motorlu aracın mekan�k aksamının çalışmasını mekan�k aksamı çalışmasa b�le motorlu
aracın kend�l�ğ�nden de olsa hareket hal�ne geçmes�n�,”

“ı) Kurum: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
�) Kurul Raporu: Usulüne uygun olarak tanz�m ed�len, 20/2/2019 tar�hl� ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k ve Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m
Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�ğe göre düzenlenen, sakatlık oranını, geç�c� �ş göremezl�k süres�n� ve bakıcı
�ht�yacını göster�r kurul raporunu,”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların A.3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“s�gorta” �bares�nden sonra gelmek üzere “tem�nat” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların A.5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “genel şart” �bares� “Genel
Şartlar” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (a) bend�n�n b�r�nc� cümles�nde yer alan “Şartta” �bares� “Şartlarda” olarak
değ�şt�r�lm�ş, aynı bend�n �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (c) bend�nde yer alan “Sürekl�
Sakatlık Tem�natı:” �bares� “Sakatlanma Tem�natı:” olarak değ�şt�r�lm�ş, “Genel Şart ek�nde yer alan esaslara göre
bel�rlenecek tem�nattır.” �bares� “Genel Şartların Ek-2’s�nde yer alan esaslara göre bel�rlenen tazm�natları �çeren
tem�nattır.” olarak değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� ve üçüncü cümleler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, dördüncü ve beş�nc�
cümleler� yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümles�nde yer alan “sağlık h�zmet sunucularınca” �bares� “kurum ve
kuruluşlarca” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı bende aşağıdak� cümleler eklenm�ş ve aynı fıkranın (ç) bend�nde yer alan
“genel şart ek�nde yer alan esaslara göre bel�rlenecek tazm�nattır” �bares� “Genel Şartların Ek-3’ünde yer alan esaslara
göre bel�rlenen tazm�natları �çeren tem�nattır” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
“Değer kaybı, talep ed�lmes� hal�nde, Kurum tarafından bel�rlenecek usul ve esaslara göre atanacak s�gorta eksper�
tarafından bu Genel Şartların Ek-1’�nde yer alan esaslara göre tesp�t ed�l�r.”
“Traf�k kazası neden�yle mağdurun geç�c� �ş göremezl�ğ� ve sürekl� sakatlığı bu tem�nattan karşılanır. Mağdurun tedav�
sürec�n�n tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geç�c� �ş göremezl�k süres�n�n bel�rlenmes�nde, Kurul Raporu
d�kkate alınır.”
“Geç�c� �ş göremezl�k süres� ve sürekl� sakatlık oranının bel�rlenmes�nden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekl� olan
sürekl� bakıcı g�derler� de bu tem�nat kapsamındadır. Söz konusu tazm�nat m�ktarlarının tesp�t�nde sakat kalan k�ş�
esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların A.6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) ve (�) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (o) bend�nde yer alan “Şart” �bares� “Şartlar” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak�
bent eklenm�ş ve aynı madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan “paragrafının” �bares� “fıkrasının” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Destekten yoksun kalan hak sah�b�n�n, destek şahsının kusuruna denk gelen tazm�nat talepler�,”
“�) 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındak� terör eylemler�nde ve bu

eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Kanuna göre s�gortalının sorumluluk
r�sk� kapsamında olmayan tazm�nat talepler� �le aracın terör eylemler�nde kullanıldığını veya kullanılacağını b�lerek
b�nen k�ş�ler�n zarara uğramaları neden�yle �ler� sürecekler� talepler, terör ve buna bağlı sabotaj eylemler�nde yer alan
k�ş�ler�n uğradıkları zararlara �l�şk�n talepler�,”
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“ö) Hasar sebeb�yle traf�kten çekme veya hurdaya çıkarılma �şlem� görmüş araçların değer kaybı tazm�natı
talepler�.”

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların A.7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “, aks� kararlaştırılmadıkça,”
�bares� “ve pol�çede bel�rt�len saatlerde başlar ve sona erer. Pol�çede başlama ve sona erme saat�n�n yer almaması
hal�nde s�gorta,” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Haz�ne Müsteşarlığınca” �bares�
“Kurum tarafından” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Genel Şartların “B.1. HASAR VE TAZMİNAT” maddes�n�n başlığı “B.1. RİZİKONUN
GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Genel Şartların “B.1.1. R�z�konun Gerçekleşmes� Hal�nde S�gortalı ve/veya S�gorta
Ett�ren�n Yükümlülükler�” madde başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Genel Şartların B.2 nc� maddes�n�n 2.1 �nc� fıkrasının b�r�nc� paragrafının b�r�nc�
cümles�nde yer alan “Şartlar ek�nde” �bares� “Şartların Ek-6’sında” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın �k�nc� ve üçüncü
paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n 2.2 nc� fıkrasında yer alan “bu madde uyarınca Haz�ne
Müsteşarlığınca bel�rlenen ölçütler� karşılayan,” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

“Hasar hal�nde, hasar gören or�j�nal parça, onarımı mümkün değ�lse or�j�nal parça �le değ�şt�r�l�r. Ancak, hak
sah�b�n�n onayının alınması veya hasar gören parçanın or�j�nal parça �le değ�şt�r�lmes�ne �mkân olmaması hal�nde
hasar gören parça, eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça �le değ�şt�r�l�r. Bu fıkra kapsamında hak sah�b�nden onay
alındığını veya hasar gören parçanın or�j�nal parça �le değ�şt�r�lmes�ne �mkan olmadığını �spat yükü s�gortacıya a�tt�r.
Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta b�r kıymet artışı meydana gelse dah� bu fark tazm�nat m�ktarından �nd�r�lemez.

Hasar gören parçanın or�j�nal olmaması hal�nde �se eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça �le değ�şt�r�l�r.
Ancak, hasar gören parçanın eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça �le değ�şt�r�lmes�ne �mkân olmaması hal�nde
or�j�nal parça �le değ�şt�r�l�r. Eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça �le değ�ş�m �mkânı olduğu halde or�j�nal parça
�le onarım sağlanır �se s�gortacının sorumluluğu, s�gortacının kaza tar�h� �t�barıyla benzer hasarlardak� onarım
uygulamasına göre, eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça bedel� �le sınırlıdır. Eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r
parça �le değ�ş�m �mkânı olduğunu �spat yükü s�gortacıya a�tt�r. Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta b�r kıymet
artışı meydana gelse dah� bu fark tazm�nat m�ktarından �nd�r�lemez.”

MADDE 10 – Aynı Genel Şartların C.3 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “genel şartlar” �bares�
“Genel Şartlar” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Genel Şartların C.7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Ek: 6’da” �bares� “bu
Genel Şartların Ek-6’sında” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Genel Şartların C.9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “genel şartlara” �bares�
“Genel Şartlara” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13 Aynı Genel Şartların C.11 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Bu Genel Şartların yürürlük tar�h�nden sonra yapılan değ�ş�kl�kler, söz konusu değ�ş�kl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�hten sonra akded�len sözleşmelere uygulanır.”
MADDE 14 – Aynı Genel Şartların C.13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Haz�ne Müsteşarlığının

bağlı olduğu Bakan” �bares� “S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15 – Aynı Genel Şartların Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ü ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 16 – Aynı Genel Şartların Ek-6’sının 1 �nc� maddes�nden önce gelmek üzere aşağıdak� paragraf

eklenm�ş, aynı madden�n “A) Araç Hasarları” bölümünde yer alan “araç res�mler�” �bares� “araca ve kaza yer�ne a�t
fotoğraf ve görüntüler” olarak değ�şt�r�lm�ş, 2 nc� maddes�n�n “A) Sürekl� Sakatlık” bölüm başlığı “A) Sakatlık”
olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı bölümde yer alan “Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k ve
Çocuklar İç�n Özel Gereks�n�m Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu
raporu” �bares� “Kurul Raporu (artan sakatlık oranına bağlı tazm�nat talepler�nde �lk ödemeye esas alınan Yönetmel�ğe
göre düzenlenen rapor)” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı bölümde yer alan “son gel�r durum belges�” �bares�nden sonra
gelmek üzere “(Bordro, Gel�r Verg� Beyannames� vb.) ve güncel SGK h�zmet dökümü belges� �le varsa hesap tar�h�
�t�barıyla son gel�r durum belges�” �bares� eklenm�ş, aynı madden�n “B) Ölüm” bölümünde yer alan “Veraset �lamı”
�bares�nden sonra gelmek üzere “veya destekl�k �l�şk�s�n� ortaya koyan d�ğer belgeler” �bares� eklenm�ş, “Anne ve
baba” �bares�nden önce gelmek üzere “Destek şahsının” �bares� eklenm�ş, “Ölen k�ş�ye” �bares� “Destek şahsına”
olarak değ�şt�r�lm�ş, “son gel�r durum belges�” �bares�nden sonra gelmek üzere “(Bordro, Gel�r Verg� Beyannames�
vb.) �le SGK h�zmet dökümü belges�” �bares� eklenm�ş, aynı bölüme aşağıdak� bent eklenm�ş ve 3 üncü maddes�ne
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“Tazm�nat başvurusunda bulunan hak sah�pler� tarafından 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununun 99 uncu
maddes� uyarınca �lg�s�ne göre aşağıdak� belgeler eks�ks�z olarak sunulur.”

“• Çocuk ölümünde destekten yoksun kalan ebeveynler�n güncel SGK h�zmet dökümü belges�.”
“• Yabancılarda: Nüfus cüzdanı veya k�ml�k b�lg�s� �çer�r d�ğer belgeler �le Türk�ye’ye g�r�ş�ne da�r resmî

evrak.”
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MADDE 17 – Aynı Genel Şartlara ekte yer alan Ek-7 eklenm�şt�r.
MADDE 18 – Bu Genel Şartlar yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 19 – Bu Genel Şartları S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı

yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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