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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

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 Şartlarının A.2. nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n parantez �ç�
hükmünün son cümles�, (f) bend�n�n (���) numaralı alt bend� ve (ğ) bend� yürürlükten kaldırılmış, (e) bend�nde yer alan
“Haz�ne Müsteşarlığınca” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/2 sayılı Motorlu Araç
S�gortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İl�şk�n Genelge �le” olarak değ�şt�r�lm�ş, (f) bend�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� (g) bend� eklenm�ş ve sonrak� bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“g) Yen�den Kullanılab�l�r Parça: 30/12/2009 tar�hl� ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü
Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmel�k kapsamında düzenlenen kodlandırılmış, hasarsız ve tak�p
ed�leb�l�r, araç ve can güvenl�ğ� �le çevre standartlarını karşılayan parçaları,”

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.5. �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Madd� Zararlar Tem�natı: Hak sah�b�n�n bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen
değer kaybı dah�l doğrudan malları üzer�ndek� azalmadır. Değer kaybı talep ed�lmes� hal�nde tesp�t�, bu Genel Şart
ek�nde yer alan esaslara göre S�gorta B�lg� ve Gözet�m Merkez�nde kurulacak s�stem üzer�nden sıra esasına göre
atanan �lg�l� branşta ruhsat sah�b� s�gorta eksperler� tarafından yapılır.”

“c) Sürekl� Sakatlık Tem�natı: Üçüncü k�ş�n�n sürekl� sakatlığı dolayısıyla �ler�de ekonom�k olarak uğrayacağı
madd� zararları karşılamak üzere, bu Genel Şart ek�nde yer alan esaslara göre bel�rlenecek tem�nattır. Kaza neden�yle
mağdurun tedav�s�n�n tamamlanması sonrasında yetk�l� b�r hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu �le sürekl�
sakatlık oranının bel�rlenmes�nden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekl� olan bakıcı g�derler� bu tem�nat l�m�tler� �le
sınırlı olmak koşuluyla sürekl� sakatlık tem�natı kapsamındadır. Kaza neden�yle mağdurun sürekl� �ş göremezl�ğ� bu
tem�nattan karşılanır. Söz konusu tazm�nat m�ktarının tesp�t�nde sakat kalan k�ş� esas alınır.

Sürekl� sakatlık tazm�natına �l�şk�n sakatlık oranının bel�rlenmes�nde, 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 d�kkate alınır. Tazm�nat ödemes�nde, �lg�l� sağlık h�zmet sunucularınca
tanz�m ed�lecek traf�k kazasına �l�şk�n belgelerde �ll�yet bağı �le �lg�l� tesp�t�n yer alması durumunda bu tesp�t�n aks�n�
�spat s�gorta ş�rket�ne a�tt�r. S�gortacı söz konusu rapor hakkında �lg�l� mevzuat uyarınca �t�raz usulüne başvurduğunda
mağdurun �t�raz üzer�ne yaptığı belgelenm�ş harcamalarını bu tem�nat kapsamında karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.2. nc� maddes�n�n 2.1. �nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“2.1. S�gortacı; hak sah�b�n�n, kaza veya zararın tesp�t ed�leb�lmes� �ç�n bu Genel Şartlar ek�nde yer alan

gerekl� tüm belgeler� s�gortacının merkez veya şubeler�nden b�r�ne �lett�ğ� tar�hten �t�baren sek�z �şgünü �ç�nde
tazm�natı hak sah�b�ne öder. S�gortacının kend�s�ne �let�len belgelere haklı olarak �t�raz etmes� veya kend�s�n�n hak
sah�b�nden ya da başka b�r kurumdan haklı olarak yen� b�r belge talep etmes� hal�nde söz konusu süre yen� talep ed�len
belgen�n s�gortacının merkez veya şubeler�nden b�r�ne �let�lmes�nden sonra başlar. S�gortacı hak sah�b�nden
münhasıran hak sah�b�n�n tazm�nat hakkını etk�leyen b�lg� ve belgeler� talep edeb�l�r.

Hasar hal�nde, hasar gören parça, onarımı mümkün değ�lse veya eşdeğer parça veya yen�den kullanılab�l�r
parça �le değ�ş�m�ne �mkân yok �se or�j�nal� �le değ�şt�r�l�r. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta b�r kıymet artışı
meydana gelse dah� bu fark tazm�nat m�ktarından �nd�r�lemez.

Eşdeğer veya yen�den kullanılab�l�r parça �le değ�ş�m mümkün olduğu halde, s�gortacının b�lg�s� ve onayı
dah�l�nde olmadan 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. S�gortacı
bu paragraf kapsamındak� henüz tam�re başlanmadan önce yapılan başvuru sonucu onaya �l�şk�n terc�h�n� hasar �hbar
tar�h�n� tak�p eden üç �şgünü �ç�nde onarım merkez�ne veya hak sah�b�ne b�ld�rmed�ğ� durumda onayı olduğu
varsayılır. İspat yükümlülüğü s�gortacıya a�tt�r.”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların C.7. nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“C.7. SİGORTACIYA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME
Zarar gören�n, zorunlu mal� sorumluluk s�gortasında öngörülen sınırlar �ç�nde dava yoluna g�tmeden önce Ek:

6’da bel�rt�len tazm�nat ödemeler�nde �stenecek belgeler�n tamamı �le b�rl�kte �lg�l� s�gortacıya yazılı başvuruda
bulunması gerek�r.

S�gortacının başvuru tar�h�nden �t�baren en geç onbeş gün �ç�nde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya
ver�len cevabın taleb� kısmen veya tamamen karşılamadığına �l�şk�n uyuşmazlık olması hâl�nde ya da tazm�nat
tutarında anlaşma sağlanamadığı hallerde s�gortacının merkez veya şubes�n�n veya s�gorta sözleşmes�n� yapan
acenten�n bulunduğu yer mahkemeler�nde, kazanın meydana geld�ğ� yer mahkemes�nde ya da zarar gören�n
�kametgâhının bulunduğu yer mahkemes�nde dava açılab�leceğ� g�b� uyuşmazlığın çözümü �ç�n S�gorta Tahk�m
Kom�syonuna da başvurulab�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartlara aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Genel şartların uygulanacağı sözleşmelere �l�şk�n geç�ş hükmü



GEÇİCİ MADDE 1 - Bu madden�n yürürlük tar�h�nden önce akded�lm�ş sözleşmelere sözleşmen�n
akded�lme tar�h�nde geçerl� Genel Şartlar, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra akded�len sözleşmelere �se bu
Genel Şartlar uygulanır.

Araç değer l�stes�
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu maddey� �hdas eden Genel Şartların yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl

�çer�s�nde Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� S�gorta Eksperler� İcra Kom�tes� tarafından araç değerler�ne �l�şk�n b�r
l�ste oluşturulur ve resmî �nternet s�tes�nde bu l�ste �lan ed�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların ek�nde yer alan Ek: 1’�n “1.Formül” başlıklı maddes� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve “2. Tem�nat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddes�ne aşağıdak� 7 ve 8 numaralı fıkra eklenm�ş, “2.
Tem�nat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� 3 üncü madde eklenm�ş ve sonrak�
madde buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

 

 

 
“7) Tekerlekl�/paletl� ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, beled�ye otobüsler�, yol süpürme araçları, �tfa�ye

araçlarındak� hasar sebeb�yle yapılan değer kaybı talepler�.
8) Yabancı plakalı araçların Türk�ye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar �ç�n yapılan değer kaybı

talepler�.”
“3. Araçta meydana gelen madd� hasarın, aracın ray�ç bedel�n�n %2’s�n�n altında kalması hal�nde değer kaybı

tazm�natı araçta meydana gelen madd� hasar tutarını aşamaz.”
MADDE 7 – Aynı Genel Şartların ek�nde yer alan Ek: 2 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ek:2 Destekten Yoksun Kalma Tazm�natı Hesaplaması
1. Destekten yoksun kalma tazm�natı, bu Genel Şartlar uyarınca bel�rlenen �lkeler d�kkate alınarak destek ve

destekten yoksun kalanların b�reysel özell�kler�ne göre hesaplanır.
2. Tazm�nat, toplu para şekl�nde öden�r.
3. Hesaplamalarda TRH 2010 hayat tablosu kullanılır. Tablonun bel�rl� per�yotlarda güncellenmes� hal�nde

vefat tar�h� �t�barıyla güncel vers�yon kullanılır.
4. Hesaplamalarda �skonto oranı (tekn�k fa�z), %1,8 olarak d�kkate alınır. Tekn�k fa�z, gerekl� görülen hallerde

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından güncellen�r.
5. Vefat eden k�ş�n�n gel�r�, aşağıdak� esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.
a. Akt�f dönemde,
�. Kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resmî belgel� (SGK H�zmet Dökümü, Bordro, Gel�r Verg�

Beyannames�) gel�r beyanı yok ya da gel�r beyanı net asgar� ücretten düşük �se net asgar� ücret üzer�nden hesaplama
yapılır.

��. Kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resmî belgel� gel�r beyanı var �se beyan ed�len net gel�r üzer�nden
hesaplama yapılır. Beyan ed�len net gel�r, �lg�l� dönem�n net asgar� ücret�nden fazla �se �şlem�ş ve �şleyecek dönem
hesaplamalarında kullanılmak üzere “Net Gel�r/Net Asgar� Ücret” oranı tesp�t ed�l�r.

���. Vefat eden k�ş�n�n k�ra, h�sse (temettü, kâr payı), fa�z g�b� gel�rler� d�kkate alınmaz.
�v. İşyer� veya �ş sah�pler�n�n ya da ortaklarının vefat etmes� durumunda, kend� �şyerler�nde

gerçekleşt�remed�kler� çalışmanın yer�ne get�r�lmes� �ç�n katlanacakları emsal mal�yet, destekten yoksun kalma



tazm�natında kullanılacak gel�r adına emsal ücret olarak kullanılır. Bu hal dışındak� durumlarda emsal ücret
kullanılmaz. Emsal ücret, �şyer�n�n veya �ş sah�b�n�n kaza anında bağlı olduğu meslek odasından alınır.

v. Verg�lend�r�lm�ş gel�r beyanına ek olarak �kram�ye, pr�m, g�y�m ve yakacak g�b� aylık olmayan ancak bel�rl�
dönemlerde yapılması söz konusu olan düzenl� ödemeler, aylık gel�re tekabül edecek şek�lde hesaplamada d�kkate
alınır. Bu ödemeler�n düzenl� gel�r sayılab�lmes� �ç�n kaza tar�h�nden öncek� son b�r yıl �ç�nde bu ek gel�rler� göster�r
belgeler�n beyan ed�lmes� gerek�r.

v�. Türk�ye’de yerleş�k olmayan k�ş�ler�n traf�k kazalarına bağlı olarak vefat etmes� durumunda
verg�lend�r�lm�ş gel�r� �spatlayan resmî b�r belgen�n sunulamaması hal�nde hesaplanacak tazm�natta Türk�ye
Cumhur�yet�’nde geçerl� net asgar� ücret esas alınır.

b. Pas�f dönemde, asgar� geç�m �nd�r�m� (AGİ) har�ç net asgar� ücret üzer�nden hesaplama yapılır.
6. Yen�den evlenme olasılığı, aşağıda yer alan tabloya göre ve dul kalan eş�n hesap tar�h�ndek� durumuna göre

bel�rlen�r. Tabloda yer alan olasılıklar, çocuk sah�b� olmayan dul kalan eşler �ç�nd�r. Çocuklu eşlerde velayet ve
vesayet altındak� her çocuk �ç�n aşağıdak� tablodak� olasılık yüzdeler� 5’er puan �nd�r�lerek uygulanır.

 

 
7. Destek süres� �le akt�f ve pas�f dönem süreler� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.
a. Vefat eden k�ş�n�n akt�f yaşamı 18 yaşında başlar 1/1/1990 tar�h� önces� doğumlular �ç�n 60 yaşında,

1/1/1990 tar�h� ve sonrası doğumlular �ç�n 65 yaşında b�ter. 18 �le 60/65 yaş arası dönemde akt�f dönem hesabı, 60/65
yaş sonrasında pas�f dönem hesabı yapılır. Vefat eden k�ş� kaza tar�h� �t�barıyla pas�f dönemde çalışmaya devam
ed�yorsa �k� yıl daha akt�f dönem hesabı yapılır, �k� yıl sonrasında pas�f dönem hesabına geç�l�r. Özel kanunlarla
çalışma süreler� ayrıca bel�rlenen mesleklere �l�şk�n hükümler saklıdır.

b. Vefat eden k�ş�n�n 18 yaşın altında çalıştığı ve gel�r elde ett�ğ� b�l�n�yorsa çalışmaya esas beyan ed�len
belgeye göre akt�f dönem hesabı yapılır.

c. Vefat eden�n 18 yaşın altında olması durumunda akt�f dönem başlangıcına kadar geçen dönem �ç�n
yet�şt�rme g�der� hesaplanır. Yet�şt�rme g�der�, a�len�n net gel�r� �le hesaplanır. Hesaplanan tutarın %10’u yet�şt�rme
g�der� olarak esas alınır ve hayatta olan ebeveynler �ç�n eş�t şek�lde bölünür.

ç. Destekten yoksun kalma tazm�natı hesaplamasında askerl�k dönem� d�kkate alınmaz.
d. Destekten yoksun kalan erkek çocuklar �ç�n 18 yaş, kız çocuklar �ç�n 22 yaş destek süres� sonu olarak

d�kkate alınır. L�sans ve l�sansüstü eğ�t�m düzey�nde bulunan destekten yoksun kalan k�ş�ler �ç�n c�ns�yet ayrımı
yapılmadan 25 yaş, destek süres� sonu olarak d�kkate alınır.

e. Vefat eden k�ş�n�n eş�n�n, �şlem�ş dönemde yen�den evlend�ğ� b�l�n�yorsa evlenme tar�h�ne kadar geçen süre
�ç�n tazm�nat hesaplanır.

f. 1/1/1990 tar�h� önces� doğumlular �ç�n 60 yaşın, 1/1/1990 tar�h� ve sonrası doğumlular �ç�n 65 yaşın altında
bulunan ve emekl� olduğu b�l�nen k�ş�ler �ç�n;

�. Kaza tar�h� �t�barıyla çalıştığı b�l�n�yorsa ve kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resmî belgel� gel�r
beyanı var �se beyan ed�len gel�r üzer�nden hesaplama yapılır. Hesapta akt�f/pas�f dönem ayrımında 60/65 yaş esas
alınır.

��. Kaza tar�h� �t�barıyla çalışmadığı b�l�n�yorsa pas�f dönem hesabı yapılır.
8. Tazm�nat tutarının negat�f çıkması durumunda tazm�nat tutarı sıfır olarak kabul ed�l�r.
9. Hesap yöntem�nde aşağıdak� esaslar uygulanır.
a. İşlem�ş dönem hesabı, gel�r beyanı yok �se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (�) bend� gereğ�nce �lg�l�

dönemler�n asgar� ücretler� üzer�nden, gel�r beyanı var �se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (��) bend� gereğ�nce
hesaplanan �lg�l� dönemler�n gel�rler� üzer�nden �skontoya tab� tutulmadan ve hesap tar�h�ne güncellenmeden
hesaplanır.

b. İşleyecek dönem hesabı gel�r beyanı yok �se hesap tar�h�ndek� net asgar� ücret üzer�nden, gel�r beyanı var
�se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (��) bend� gereğ�nce bel�rlenen hesap tar�h�ndek� güncel net gel�r üzer�nden
desteğ�n vefat tar�h�ndek� beklenen yaşam süres� üst l�m�t olmak üzere destekten yoksun kalanların hesap tar�h�ndek�
beklenen yaşam süreler� kapsamında ya da bel�rlenecek destekl�k süres�nce “Dönem Başı Ödemel� Dönemsel Hayat
Anü�tes�” (ä ) �le hesaplanır. x destekten yoksun kalanın hesap tar�h�ndek� yaşını, n �se destekten yoksun kalanın
hesap tar�h�ndek� beklenen yaşam süres�n� ya da destekl�k süres�n� tems�l eder. n’n�n bel�rlenmes�nde eş/baba/anne
açısından hesap tar�h�ndek� beklenen yaşam süreler� d�kkate alınırken, çocuklar açısından (özel b�r durum olmadıkça)
muhtemel destekl�k süreler� d�kkate alınır.

10. Destekten yoksun kalanların paylarının bel�rlenmes�nde paylar, eş ve müteveffa �ç�n 2’şer pay, çocuklar �le
anne ve baba �ç�n �se 1’er pay ver�lerek dağıtılır. Her destekten yoksun kalanın payı, toplam paya bölünerek
hesaplanır. Destek kapsamından çıkan oldukça pay yapısı tekrar hesaplanır. Vefat eden k�ş�n�n olası evlenme yaşı,

x:n



Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan evlenme ve boşanma �stat�st�kler�ndek� ülke ortalaması
d�kkate alınarak bel�rlen�r. Evlend�kten sonra �se 2 yıl ara �le toplam 2 çocuk sah�b� olacağı varsayımı kullanılır.

11. S�gorta ş�rket� tarafından hak sah�b�ne ödeme yapılmasını �zleyen 5 �ş günü �çer�s�nde yazılı olarak veya
güvenl� elektron�k �let�ş�m araçları vasıtasıyla tazm�nat ödemes�ne esas alınan aktüerya raporu, hak sah�b�ne
gönder�l�r.

12. İbraname olsun ya da olmasın s�gorta ş�rket� tarafından önceden ödeme yapılmış b�r tazm�natta uyuşmazlık
olması durumunda tazm�nat ödeme tar�h� hesap tar�h� kabul ed�lerek (ödeme tar�h�ndek� ücretler ve ödemeye esas
kr�terler d�kkate alınarak) tazm�nat hesabı yapılır ve hesaplanan tazm�nat �le yapılan ödeme tutarı karşılaştırılır. Hak
sah�b� leh�ne fark çıkması durumunda bu fark öden�r.

13. Bu ekte bel�rlenen usul ve esasların dışındak� �st�sna� durumlarda yargı �çt�hatları, s�gortacılık prens�pler�,
yayımlanmış �stat�st�k� ver�ler ve �lg�l� b�l�msel çalışmalar göz önünde bulundurularak çeş�tl� varsayımlar
kullanılab�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Genel Şartların ek�nde yer alan Ek: 3 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ek:3 Sürekl� Sakatlık Tazm�natı Hesaplaması
1. Sürekl� sakatlık tazm�natı, bu Genel Şartlar uyarınca bel�rlenen �lkeler d�kkate alınarak zarar gören k�ş�n�n

b�reysel özell�kler�ne göre ve varsa geç�c� �ş göremezl�k süres�n�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren hesaplanır.
2. Tazm�nat, toplu para şekl�nde öden�r.
3. Hesaplamalarda TRH 2010 hayat tablosu kullanılır. Tablonun bel�rl� per�yotlarda güncellenmes� hal�nde

kaza tar�h� �t�barıyla güncel vers�yon kullanılır.
4. Hesaplamalarda �skonto oranı (tekn�k fa�z), %1,8 olarak d�kkate alınır. Tekn�k fa�z, gerekl� görülen hallerde

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından güncellen�r.
5. Sürekl� sakat kalan k�ş�n�n gel�r� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.
a. Akt�f dönemde,
�. Kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resmî belgel� (SGK H�zmet Dökümü, Bordro, Gel�r Verg�

Beyannames�) gel�r beyanı yok ya da gel�r beyanı net asgar� ücretten düşük �se kaza tar�h�ndek� net asgar� ücret
üzer�nden hesaplama yapılır.

��. Kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resmî belgel� gel�r beyanı var �se beyan ed�len net gel�r üzer�nden
hesaplama yapılır. Beyan ed�len net gel�r �lg�l� dönem�n net asgar� ücret�nden fazla �se �şlem�ş ve �şleyecek dönem
hesaplamalarında kullanılmak üzere “Net Gel�r/Net Asgar� Ücret” oranı tesp�t ed�l�r.

���. Sürekl� sakat kalan k�ş�n�n k�ra, h�sse (temettü, kâr payı), fa�z g�b� gel�rler� d�kkate alınmaz.
�v. İşyer� veya �ş sah�pler�n�n ya da ortaklarının sürekl� sakat kalması durumunda kend� �şletmeler�nde

gerçekleşt�remed�kler� çalışmanın yer�ne get�r�lmes� �ç�n katlanacakları emsal mal�yet, sürekl� sakatlık tazm�natında
kullanılacak gel�r adına emsal ücret olarak kullanılır. Bu hal dışındak� durumlarda emsal ücret kullanılmaz. Emsal
ücret, �şyer�n�n veya �ş sah�b�n�n kaza anında bağlı olduğu meslek odasından alınır.

v. Verg�lend�r�lm�ş gel�r beyanına ek olarak �kram�ye, pr�m, g�y�m ve yakacak g�b� aylık olmayan ancak bel�rl�
dönemlerde yapılması söz konusu olan düzenl� ödemeler, aylık gel�re tekabül edecek şek�lde hesaplamada d�kkate
alınır. Bu ödemeler�n düzenl� gel�r sayılab�lmes� �ç�n kaza tar�h�nden öncek� son b�r yıl �ç�nde bu ek gel�rler� göster�r
belgeler�n beyan ed�lmes� gerek�r.

v�. Türk�ye’de yerleş�k olmayan k�ş�ler�n traf�k kazalarına bağlı olarak sürekl� sakat kalması durumunda
verg�lend�r�lm�ş gel�r� �spatlayan resmî b�r belgen�n sunulamaması hal�nde hesaplanacak tazm�natta Türk�ye
Cumhur�yet�’nde geçerl� net asgar� ücret esas alınır.

b. Pas�f dönemde, AGİ har�ç net asgar� ücret üzer�nden hesaplama yapılır.
6. Sürekl� sakatlığa bağlı bakıcı g�der�, bakıcı tutulduğunun belgelend�r�lememes� hal�nde bekâr ve çocuksuz

k�ş�ler �ç�n geçerl� AGİ dâh�l net asgar� ücret üzer�nden, bakıcı tutulduğunun belgelend�r�lmes� durumunda �se brüt
asgar� ücret üzer�nden olmak üzere 20/2/2019 tar�hl� ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar �ç�n Özel
Gereks�n�m Değerlend�rmes� Hakkında Yönetmel�k ve Er�şk�nler İç�n Engell�l�k Değerlend�rmes� Hakkında
Yönetmel�kte kısmî bağımlı olarak tanımlanan ve %50 ve üzer�nde engel oranına sah�p k�ş�ler �ç�n %50 oranında, tam
bağımlı olarak tanımlanan k�ş�ler �ç�n �se %100 oranında hesaplanır.

7. Akt�f ve pas�f dönem süreler� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.
a. Sürekl� sakat kalan k�ş�n�n akt�f yaşamı 18 yaşında başlar ve 1/1/1990 tar�h� önces� doğumlular �ç�n 60

yaşında, 1/1/1990 tar�h� ve sonrası doğumlular �ç�n 65 yaşında b�ter. 18 �le 60/65 yaş arası dönemde akt�f dönem
hesabı, 18 yaş önces� ve 60/65 yaş sonrasında pas�f dönem hesabı yapılır. Sürekl� sakat kalan k�ş� kaza tar�h� �t�barıyla
pas�f dönemde çalışmaya devam ed�yorsa �k� yıl daha akt�f dönem hesabı yapılır, �k� yıl sonrasında pas�f dönem
hesabına geç�l�r. Özel kanunlarla çalışma süreler� ayrıca bel�rlenen mesleklere �l�şk�n hükümler saklıdır.

b. Sürekl� sakat kalan k�ş�n�n 18 yaşın altında çalıştığı ve gel�r elde ett�ğ� b�l�n�yorsa çalışmaya esas beyan
ed�len belgeye göre akt�f dönem hesabı yapılır.

8. Hesap yöntem�nde aşağıdak� esaslar uygulanır.
a. İşlem�ş dönem hesabı, gel�r beyanı yok �se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (�) bend� gereğ�nce �lg�l�

dönemler�n net asgar� ücretler� üzer�nden, gel�r beyanı var �se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (��) bend�
gereğ�nce hesaplanan �lg�l� dönemler�n gel�rler� üzer�nden �skontoya tab� tutulmadan ve hesap tar�h�ne
güncellenmeden hesaplanır.

b. İşleyecek dönem hesabı, gel�r beyanı yok �se hesap tar�h�ndek� net asgar� ücret üzer�nden, gel�r beyanı var
�se bu ek�n 5 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının (��) bend� gereğ�nce bel�rlenen hesap tar�h�ndek� güncel net gel�r üzer�nden
“Dönem Başı Ödemel� Dönemsel Hayat Anü�tes�” (ä ) �le hesaplanır. x sürekl� sakat kalanın hesap tar�h�ndek�
yaşını, n �se sürekl� sakat kalan k�ş�n�n hesap tar�h�ndek� beklenen yaşam süres�n� tems�l eder.

x:n



c. 1/1/1990 tar�h� önces� doğumlular �ç�n 60 yaşın, 1/1/1990 tar�h� ve sonrası doğumlular �ç�n 65 yaşın altında
bulunan ve emekl� olduğu b�l�nen k�ş�ler �ç�n,

�. Kaza tar�h� �t�barıyla çalıştığı b�l�n�yorsa ve kaza tar�h� �t�barıyla verg�lend�r�lm�ş b�r resm� belgel� gel�r
beyanı var �se beyan ed�len net gel�r üzer�nden hesaplama yapılır. Hesapta akt�f/pas�f dönem ayrımında 60/65 yaş esas
alınır.

��. Kaza tar�h� �t�barıyla çalışmadığı b�l�n�yorsa pas�f dönem hesabı yapılır.
9. Sürekl� sakatlık oranı, 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�k doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu d�kkate alınarak bel�rlen�r. Anılan yönetmel�kler
kapsamında düzenlenecek kazadan kaynaklı �ş göremezl�ğ� göster�r rapor �ç�n hak sah�b�n�n s�gorta ş�rket�ne yaptığı
başvuruyu tak�p eden 5 �şgünü �ç�nde s�gorta ş�rket� tarafından �lg�l� sağlık kuruluşuna resm� yazı gönder�l�r.

10. Sürekl� sakat kalanın askerl�ğe elver�şl� olmadığına da�r resmî b�r belges� yok �se muhtemel askerl�k
süres�nce pas�f dönem hesabı yapılır.

11. S�gorta ş�rket� tarafından hak sah�b�ne ödeme yapılmasını �zleyen 5 �ş günü �çer�s�nde tazm�nat ödemes�ne
esas alınan aktüerya raporu, yazılı olarak veya güvenl� elektron�k �let�ş�m araçları vasıtasıyla hak sah�b�ne gönder�l�r.

12. İbraname olsun ya da olmasın s�gorta ş�rket� tarafından önceden ödeme yapılmış b�r tazm�natta uyuşmazlık
olması durumunda tazm�nat ödeme tar�h� hesap tar�h� kabul ed�lerek (ödeme tar�h�ndek� ücretler ve ödemeye esas
kr�terler d�kkate alınarak) tazm�nat hesabı yapılır ve hesaplanan tazm�nat �le yapılan ödeme tutarı karşılaştırılır. Hak
sah�b� leh�ne fark çıkması durumunda bu fark öden�r.

13. Artan �ş göremezl�k oranına bağlı tazm�nat, sadece artan kısım �ç�n olmak üzere; �lk ödemeye esas alınan
Yönetmel�ğe göre hazırlanan malul�yet�n arttığını göster�r rapor doğrultusunda artış tar�h�nden �t�baren hesaplanır.

14. Bu ekte bel�rlenen usul ve esasların dışındak� �st�sna� durumlarda yargı �çt�hatları, s�gortacılık prens�pler�,
yayımlanmış �stat�st�k� ver�ler ve �lg�l� b�l�msel çalışmalar göz önünde bulundurularak çeş�tl� varsayımlar
kullanılab�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Genel Şartların ek�nde yer alan Ek: 6 aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ek:6 Tazm�nat Ödemeler�nde İsten�lecek Belgeler
1. Madd� Zararlar
A) Araç Hasarları
• Traf�k Kazası Tesp�t Tutanağı resm� tasd�kl� suret� veya taraflar arasında tutulmuş kaza tesp�t tutanağı, varsa

�fade tutanakları veya görgü tesp�t tutanakları,
• Mağdur araca a�t ruhsat,
• Varsa hasarlı araç res�mler�,
• Mağdur araç sah�b�ne/zarar gören üçüncü şahsa a�t banka hesap b�lg�ler� (banka - şube adı, Iban numarası).
B) Değer Kaybı
• (A) Araç Hasarları bölümünde �stenen belgeler,
• Değer kaybı talep beyanı,
• Madd� hasara �l�şk�n ekspert�z yapıldıysa eksper raporu.
C) D�ğer Hasarlar (üçüncü k�ş�ye a�t mallar �ç�n)
• (A) Araç Hasarları bölümünde �stenen belgeler,
• Hasarlı malın sah�pl�k belges� (tapu, alım faturası, kamu kurumu resm� yazısı vb.),
• Üçüncü k�ş�ye a�t zarar gören malın onarımına �l�şk�n fatura, muhasebe kayıtları.
2. Beden� Zararlar
A) Sürekl� Sakatlık
• 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,
• Ep�kr�z Raporu,
• Genel adl� muayene raporu,
• Tüm tetk�k ve tedav�lere �l�şk�n raporlar,
• Mağdura a�t k�ml�k belges� fotokop�s�,
• Kaza raporu, varsa b�l�rk�ş� raporu veya keş�f zaptı veya mahkeme kararı,
• Mağdura a�t kaza tar�h� �t�barıyla son gel�r durum belges�,
• Hak sah�b�ne a�t banka hesap b�lg�ler� (banka - şube adı, Iban numarası),
• Sağlık ver�ler�ne er�ş�m, �şleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından ver�len açık rıza beyanı.
B) Ölüm
• Kaza Raporu, varsa B�l�rk�ş� Raporu, keş�f zaptı veya mahkeme kararı,
• Veraset �lamı,
• Ölüm belges� ve ölü muayene otops� raporu,
• Anne ve baba b�lg�s�n� de göster�r güncel vukuatlı nüfus kayıt örneğ�,
• Ölen k�ş�ye a�t kaza tar�h� �t�barıyla son gel�r durum belges�,
• Hak sah�b�ne a�t banka hesap b�lg�ler� (banka - şube adı, Iban numarası).
3. K�ş�sel B�lg� Doğrulama Evrakları
• Gerçek K�ş�lerde: Nüfus cüzdan fotokop�s� ve �mza beyanı, �let�ş�m b�lg�ler�,
• Tüzel K�ş�lerde: Verg� levhası, t�caret s�c�l gazetes�, �mza s�rküler� ve s�rkülerde yer alan yetk�l�ler�n nüfus

cüzdan fotokop�ler�.”
MADDE 10 – Bu Genel Şartlar 1/4/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.



MADDE 11 – Bu Genel Şartları Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


