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1. Sigortanın Konusu  
 
1.1. Bu sigorta sözleşmesinin konusu ek koşullar saklı kalarak şunlardır:  
 

1.1.1 Sınır ötesi (uluslararası) karayolu yük taşımacılığında kendi motorlu araçları ile 

malların / yüklerin ücret mukabili taşınması ile ilgili sözleşmelerden doğan 

sigorta yaptıranın (poliçe sahibinin) sorumluluğunun sigorta edilmesidir veya  
 

Sigorta yaptıran tarafından doğrudan doğruya görevlendirilmesi ve sınır ötesi 

karayolu yük taşımacılığını kendi motorlu araçları ile yapması ve sigorta yaptıranın 

yabancı girişimci için CMR sigortasının kapsamını sipariş verilirken sözleşme ile 

üstlenmesi halinde yabancı müteşebbislerin sorumluluğunun sigorta edilmesidir ve 

böylece sigorta yaptıran sigortacının talebi üzerine bunu belgelemek zorundadır.  
 

Bir taşıma sözleşmesi ancak geçerli yasaya/hukuka aykırı olmadığı takdirde ve ölçüde 

sigortalıdır. Bir yasa veya bir hukuki yönetmelik ile çıkartılmış olan ekonomik veya ticari 

yaptırımlar ile bu madde uyarınca diğer ambargolar dahi geçerli yasadır, yani   
 Bir BM Güvenlik Konseyi kararına istinaden veya   
 Avrupa Birliği veya Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından 

yürütülen Ambargolar.  
 
1.1.2 Sigorta sözleşmesi akdedilirken geçerli olan metni ile uluslararası karayolu 

taşımacılığı sözleşmesi ile ilgili konvansiyonun (CMR) ölçüsüne göre.  
 
1.1.3 Sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden sonra yayınlanmış olan CMR’nin değişiklikleri 

ve ilaveleri, sigortacı değişikliğin veya ilavenin yürürlüğe girmesinden sonra 14 gün 

içinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde, bu sözleşme kapsamında yer alırlar.  

 
 
1.1.4 Sigorta yaptıranın, karayolu ile uluslar arası yük taşımacılığındaki (CMR) taşıma 

sözleşmesine ilişkin hükümleri bir Türk Mahkemesi nezdinde başarıyla talep ve dava 

edememesi durumunda Türk Ticaret Kanununun 850 ve müteakip maddelerine göre  
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teminat verir. Bunun için sigorta yaptıranın CMR’den anlaşma yoluyla 

vazgeçmemiş olması ama bunların da münferiden bir Türk mahkemesi 

nezdinde dava edilemez olması şarttır. 
 
1.1.5 Bu koşullara göre bilgi, davranış veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki 

bakımından önem taşıyor ise, yabancı girişimcilerin sigortalanmasında da onların 

bilgisi, davranışı veya yükümlülüklerini yerine getirmeleri de dikkate alınır. Bu husus 

yasal vekiller, yetkili temsilciler vekiller, bağımsız şube müdürleri/yöneticileri ve 

yabancı girişimcilerin diğer ifa yardımcıları için dahi geçerlidir.  
 
1.2 Şayet sigorta yaptıran taşıma işinin yapılmasını üçüncü şahıslara (taşeronlara) 

devredecek olursa, o zaman iştiraki sigorta oluşur.  
 
2. Geçerlilik Sahası  
 
2.1 Sigorta sözleşmesi aşağıda yazılı taşımalar için geçerlidir.  
 

2.1.1 Türkiye de dâhil ancak BDT  (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri hariç olmak 

üzere Avrupa dâhilinde yapılan taşımalar için;  
 
2.1.2 Türkiye de dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerinden BDT-ülkelerine veya BDT-

ülkelerinden Avrupa ülkelerine yapılan taşımalar için;  
 
2.1.3 Türkiye de dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerinden Yakındoğu ve Ortadoğu 

ülkelerine yapılan taşımalar için, ancak burada doğu sınırı Kabil-Karaçi hattıdır;  
 
2.1.4 Türkiye de dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerinden Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki 

ülkelerine ve Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki ülkelerinden Türkiye de dâhil olmak 

üzere Avrupa ülkelerine yapılan taşımalar için;  
 
2.2 Sigorta sözleşmesi Türkiye'deki ulusal taşımalar için geçersizdir.  
 

3. Sigortanın Kapsamı  
 
3.1 Bu sözleşmenin 1. Maddesi gereğince sigortalan karşısında ileri sürülecek olan 

haklı zarar tazminatı talebinin karşılanmasını ve haksız zarar tazminatı talebine 

karşı savunulmasını kapsar.  
 
3.2 Eğer hasar/zarar doğrudan doğruya tehdit edici mahiyette ise veya oluşmuşsa, 

sigortacılar sigorta yaptırana tazminatı ödenmesi gereken bir zararın /hasarın 
önlenmesi veya azaltılması için yapmış olduğu masrafları tazmin edecektir (geri 

ödeyecektir), şayet sigorta yaptıran o durumdaki koşullara göre bu harcamaların 

yapılmasını gerekli görmüş ise.  
 
3.3 Şayet bu artı masrafların poliçe sayesinde karşılanacak olan (teminat altına 

alınmış) hasar vakası sebebiyle harcanması zorunlu olmuş ise, sigortacılar 

sigorta yaptırana yükün esas varış yerine kadar taşınmaya devam etmesinin artı 

maliyetlerini/masraflarını tazmin edecektir.  
 
3.4 Sigorta yaptıranın doğrudan doğruya yasal olarak ödemekle yükümlü olması halinde ve   

genel  tedbirler  sayesinde  sigortacılara  yüklenecek  olan  hasarı/zararı  önlemek 
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gerektiğinde sigortacılar sigorta yaptırana genel ortalama katkıları tazmin 

edecektir. Ayrıca yükümlülüğü belgesinin ibraz edilmesinden sonra sigortacılar 

talep edilen marjları telafi edeceklerdir. Sigorta yaptıran işlemin/prosesin sona 

ermesinden sonra genel ortalama beyanı (Dispache) ibraz etmekle yükümlüdür. 
 
4. İstisnalar  
 

Aşağıda belirtilen hususlardaki hak talepleri hariç tutulmuştur:  
 
4.1 Kamusal düzenlemelerin ihlal edilmiş olduğu taşımalar vesilesiyle hak talebinde 

bulunma, örneğin: izinsiz yapılan taşımalar/nakliyatlar, iznin geçerlilik sahasına 

veya trafik sınırlamasına riayet edilmemesinden dolayı;  
 
4.2 Sigorta yaptıranın, onun yasal vekillerinin, yetkili temsilcilerinin veya bağımsız 

şube yöneticilerinin/müdürlerinin kasıt veya ağır ihmal nedeniyle sebebiyet 

verdikleri hasar/zarar vakalarından dolayı;  
 
4.3 Sigorta yaptıranın diğer ifa yardımcılarının kasıt veya ağır ihmal nedeniyle 

sebebiyet verdikleri hasar/zarar vakalarından dolayı, şayet sigorta yaptıran veya 

madde 4.2’de bahsedilen şahıslardan biri ifa yardımcılarının seçiminde ve 

denetlenmesinde trafikte gereken özene ağır ihmalcilikle dikkat göstermemiş ise;   
4.4 Nükleer enerji, diğer iyonlaştırıcı ışınlar/radyasyon yüzünden veya nükleer 

malzeme ya da radyoaktif maddelerde sebebiyet verilen hasar vakalarından dolayı;  
 
4.5 Savaşın, savaş benzeri olayların, iç savaşın, iç huzursuzluğun, grevin, lokavtın, iş 

karışıklıklarının, terör eylemlerinin, politik şiddet eylemlerinin, kamu otoriteleri tarafından 

kullanılma ve bunun yanı sıra bir devletçe kabul edilmiş bir güç tarafından el koyma / alma 

veya müsadere etme suretiyle sebebiyet verilen hasar vakalarından dolayı;  

 

4.6 Külçe halinde olan veya külçe halinde olmayan veya sair surette işlenmiş değerli 

metallerde, mücevherde, saatlerde, takılarda/kuyumlarda, değerli taşlarda, para da, 

çeklerde, kredi kartlarında, her türlü değerli kâğıtlarda, menkul kıymetlerde, 

belgelerde ve kayıtlarda oluşan hasarlardan / zararlardan dolayı;  
 
4.7 Bireysel değeri 1.250,00 €’luk değeri aşmadığı takdirde sanat objelerinde, 

tablolarda, heykellerde, antikalarda ve özel bir değere sahip olan diğer 

mallarda/eşyalarda oluşan hasarlardan / zararlardan dolayı;  
 
4.8 Sigorta yaptıranın işletmesindeki önemli eksiklikler nedeniyle oluşan 

hasarlardan / zararlardan dolayı; bunların giderilmesini sigortacılar bir ön 

hasardan dolayı talep edebilirler ve hukuki sonuçları konusunda uyararak makul 

bir tayin ederek talep etmiş olabilirler;  
 
4.9 Bir başka mali sorumluluk sigortası (Örneğin: motorlu araç mali sorumluluk 

sigortası, işletme mali sorumluluk sigortası veya çevre mali sorumluluk sigortası) 

tarafından karşılanan veya karşılanabilir olan hasarlardan / zararlardan dolayı;  
 
4.10 Kişisel hasarlardan / zararlardan dolayı;  
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4.11 Her türlü cezalara, para cezalarına, icra/uygulama paralarına ve teminat / 

güvence paralarına ve hatta bir ceza davasındaki savunma masraflarına 

istinaden oluşan hasarlardan / zararlardan dolayı;  
 
4.12 Durumlara/koşullara göre uygun olmayan veya kayıtsız şartsız kabul edilemez 

(bağdaştırılamaz) olan teslimat sürelerinin aşılmasından dolayı ve ayrıca 

ulaştırma sektöründe olağan olmayan diğer anlaşmalardan dolayı (Ör. Teslimat 

süreleri garantileri, cezai şarlar, kefaletler, kredi riskleri) oluşan hasarlardan / 

zararlardan dolayı;  
 
4.13 CMR madde 24 ve 26’ya göre yapılan anlaşmalara istinaden hasarlardan / 

zararlardan dolayı; şayet bu anlaşmalar sigortacılar ile koordinasyon içerisinde 
olmadan akdedilmiş ise;  

 
4.14 Çevre hasarlardan / zararlardan dolayı;  
 
4.15 Kimin tarafından kullanıldığına bakılmaksızın ve hatta katkıda bulunan diğer 

nedenleri dikkate almaksızın toplumsal tehlike arz eden silahlar olarak kimyasal, 

biyolojik, biyokimyasal maddelerin veya elektromanyetik dalgaların 

kullanımından oluşan hasarlardan / zararlardan dolayı.  
 
5. Tazminat Ödemenin Sınırları  
 

Sigorta ödemesi bir veya daha fazla sayıda tazminata hak sahibi olanın mağdur olup 

olmadığına bakılmaksızın her bir hasar/zarar vakası başına şu şekilde sınırlandırılmıştır:  
 
5.1 CMR madde 21 gereğince nakit ödeme yapılması halinde 10.000,00 € tutarında 

bir meblağ ile sınırlıdır;  
 
5.2 Madde 3.3 gereğince 25.000,00 € tutarında bir meblağ ile sınırlıdır;  
 
5.3 Diğer hasarlarda/zararlarda CMR madde 23 ve devamında öngörülen tazminat 

ödemesi ile sınırlandırılmıştır; ancak azami olarak her bir araç kombinasyonu 

(kamyon) başına 2.000.000,00 € tutarındaki bir meblağ ile sınırlandırılmıştır.  
 
6. Primler  
 

Prim türü ve prim tutarı poliçenin ek koşullarından görülüp öğrenilebilir.  
 

 

7. Prim Ödeme / Bildirimde Bulunma (Kaydettirme)  
 
7.1 Kararlaştırılıp kabul edilen yıllık prim tutarı veya bunun ilk taksiti poliçenin 

alınmasından sonra 2 hafta içerisinde, bunu izleyen primler ise prim faturasının 

alınmasından sonra 2 hafta içerisinde ödenecektir. Sigorta yaptıran (poliçe 

sahibi) 2’den daha fazla taksitte temerrüde düşerse yıllık primlerin geride kalan 

tüm primleri bir defada muaccel olup ödenecektir.  
 
 

 

7.2 Sigortalanacak olan nakliyatların kararlaştırılan aylık ciro bildirimleri veya 

bireysel bildirimler ile bunlardan kaynaklanan primler izleyen ayın en geç 15. 

Gününe kadar sigortacılara ulaşması gerekir. Sigorta yaptıran kendi bildirimde 

bulunma yükümlülüğünü kusurlu şekilde ihlal etmiş ise, sigortacılar ödeme 

yükümlülüğünden muaftır.  
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7.3 Bir ay içerisinde herhangi bir taşıma yapılmayacak olursa, o takdirde sigorta 

yaptıran bu süre içerisinde eksik bildirim raporu düzenlenecektir.  
 
7.4 Sigorta yaptıran bir prim ödenmesinde 2 haftadan daha fazla süre gecikirse 

sigortacılar ödeme yükümlülüğünden muaftır.  
 
7.5 Sigortacılar sigorta yaptıranın bildirimlerini ticari defterlerini ve diğer belgelerini 

incelemek hakkına ve yetkisine sahiptir. Sigortacılar sigorta yaptıranın ticari 

işletmesinden elde edilen bilgileri gizli şekilde muhafaza edecektir (suskun kalacaktır).  
 
8. Yükümlülükler  
 
8.1 Sigorta vakasının vuku bulmasından önceki yükümlülükler  
 
8.1.1 Sigorta vakasının vuku bulmasından önce sigorta yaptıranın yükümlülükler  
 
8.1.1.1 Sürücüler ve / veya taşıyıcılar ve diğer ifa yardımcıları ihtiyatlı bir işadamının 

titizliği ile seçilecektir.  
 
8.1.1.2 Kullanılan araçların teknik durumu ve tenteler sürekli olarak denetlenecek ve 

kusurlar/eksiklikler giderilecektir.  
 
8.1.1.3 Şayet siparişi veren ile yazılı olarak makbuzsuz bir teslimat yapılmasına karar 

verilmemiş ise, sürüş personeline veya alt kademe ulaştırma şirketlerine (taşeronlara) 

gönderileri sadece alıcının makbuz vermesi karşılığında teslim etme talimatı verilecektir  

 
 

8.1.2 Sigorta yaptıranın yükümlülükleri;  
 
8.1.2.1 Sigorta yaptıran münhasıran ya iki sürücünün görevlendirildiği araçları kullanacaktır ve 

böylece araç terk edilirken bu sürücülerden biri yüklenmiş aracın 

denetimini/gözcülüğünü yapacaktır, ya da işlevini gören ve sigortacılar tarafından kabul 

edilmiş olan bir hırsızlığa karşı koruma sağlayan kilit/cihaz ile (kapı kilidi veya standart 

kontak anahtarı bunlardan sayılmaz) teçhiz edilmiş olan araçları kullanacaktır. 

Hırsızlığa karşı koruma sağlayan kilit/cihaz araç her terk edilişte – kısa süreli dahi olsa   
– faaliyete geçirilecektir.  

 

8.1.2.2 Araçların ve taşıma kaplarının/konteynerlerin bekçili bir park alanında ya da 

etrafı çevrili bir arazi üzerinde park edilmesi sağlanacaktır.  
 
8.1.3 Madde 1.2’ye göre olan iştiraki sigortada sigorta yaptıranın yükümlülükleri;  
 
8.1.3.1 Yalnızca mali sorumluluk sigortasını yeterli sorumluluk kapsamı ile karşılayan 

taşıyıcılar görevlendirilecektir;  
 
8.1.3.2 Bu mali sorumluluk sigortasının halen daha mevcut olduğunu azami 6 aylık 

aralıklar ile emin olunacaktır.  
 
8.2 Hasar vakasının vuku bulmasından sonraki yükümlülükler  
 
8.2.1 Sigorta yaptıranın (poliçe sahibinin) hasar vakasının vuku 

bulmasından sonraki yükümlülükleri  
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8.2.1.1 Bu poliçe altında yer alan taşıma sözleşmelerinden doğan kendisine karşı ileri 

sürülebilecek hak taleplerini, olayı gecikmeksizin, en geç bunları öğrendikten / 

farkına vardıktan sonraki bir haftalık süre içerisinde sigortacılara yazılı olarak 

bildirmek çorundadır;  
 
8.2.1.2 Hasarın/zararın önlenmesini ve azaltılmasını sağlayacaktır, üçüncü şahıslar 

karşısındaki olası hak taleplerinde bulunmayı sağlayacaktır, sigortacılara her 

türlü gerekli bilgiyi verecektir ve sigortacıların olası talimatlarına riayet edecektir;  
 
8.2.1.3 Her bir trafik/ulaştırma kazasını ve hırsızlığı ve/veya yangın hasarını yetkili polis 

karakollarına/istasyonlarına bildirecektir.  
 
8.2.1.4 Muhtemelen 2.500,00 €’nun üzerine çıkan veya tutarı önceden görülemeyen her bir 

hasarda istenildiği takdirde sigortacılar tarafından ismen belirtilecek olan yetkili avarya 

komiserliğini hasarın belirlenmesi için görevlendirecek ve onun talimatlarına uyacaktır.  
 
8.2.1.5 Sigortacıları derhal durumdan haberdar edecektir ve onların talimatlarını beklemeden, 

eğer mahkeme yoluyla bir hak talebinde bulunulacak olursa hukuki yollara, hukuki 

çarelere başvuracaktır – bilhassa da uyarı kararlarına karşı itirazda bulunacaktır.  
 

8.2.1.6 Sigortacının izni/rızası olmadan herhangi bir sigorta veya rücu hakkını devir 

ve temlik etmeyecektir.  
 
8.2.1.7 Sigortacının talebi üzerine ve masrafları sigortacıya ait olmak üzere hak 

talebinde bulunan ile bir davaya girecektir (katılacaktır) ve davanın 

yürütülmesini sigortacılara devredecektir.  
 
8.3 Yükümlülüklerin ihlali  
 
8.3.1 Sigorta yaptıran bu koşullarda bahsedilen veya sigorta poliçesinde ya da onun 

zeyilnamelerinde kararlaştırılan yükümlülükleri kasten veya ağır ihmalcilik ile 

ihlal ederse, ihlal sigortalı hasarın vuku bulması veya belirlenmesi için ya da 

ödeme yükümlülüğünün tespiti veya kapsamı için nedensel bir durum olduğu 

takdirde sigortacı ödeme yükümlülüğünden muaftır.  
 
8.3.2 Sigorta yaptıranın diğer ifa yardımcıları kusurlu olarak yukarıda bahsedilen 

yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal edecek olursa, sigorta yaptıran veya onun 

temsilcileri ifa yardımcılarının seçiminde veya denetlenmesinde / izlenmesinde 

ulaşımda gerekli olan itinayı kasten ya da ağır ihmalcilikle göstermemişlerse, 

sigortacı ödeme yükümlülüğünden muaftır.  
 
8.3.3 Yükümlülüklerin ihlali sigortalı vakanın vuku bulmasından sonra mevcut olan bir 

bilgilendirme veya aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ise, Örneğin: madde 8.2.1.1, 

8.2.1.2, 8.2.1.3 veya 8.2.1.5 uyarınca sigortacı bu durumda dahi bunun hukuki 

sonucuna dair ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın ödeme yükümlülüğünden muaftır.  
 
9. Rücu  
 

Sigorta yaptıranın ifa yardımcıları kasten veya ağır ihmalcilikle bir hasara / zarara neden 

olmuşlar ise veya kusurlu olarak bir yükümlülüğü ihlal etmişler ise ve şayet bir tazminat  
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ödememişler ise, bu durumda sigortacılar ifa yardımcılarına karşı rücu hakkını 

saklı tutarlar. 
 
10. Hasar Düzenlemesi  

 

10.1 Hasar düzenlemesi için sigortacılara özellikle de aşağıda belirtilen evraklar 

sunulacaktır:  
 
10.1.1 Hasar raporu; bunun için sigortacılar tarafından önceden belirlenmiş olan form 

kullanılacaktır. Raporun sigorta yaptıran, sigortalı ve sürücüler tarafından 

imzalanması gerekir;  
 
10.1.2 Taşıma belgeleri;  
 
10.1.3 Hasar/zarar faturası;  
 
10.4 Hasarın etkilediği yük/mal ile ilgili fatura;  
 
10.5 Gerekirse avarya (olağanüstü durum) sertifikası;  
 

10.1.6 Gerekirse  polis  tutanağı,   ,polis  raporunun  bir  kopyası  (en  azından  hangi  polis  

 istasyonunda / karakolda vakanın kayda geçirildiği bildirilecektir) ; 
 
10.1.7 Hasar/zarar vakasının hukuken incelenmesi için gerekli olması halinde 

sigortacıların isteği üzerine diğer belgeler.  
 
11. Sözleşmenin Süresi / Fesih  
 

11.1 Bu sigorta sözleşmesi poliçenin kapak sayfasında belirtilen süre için 

akdedilmiştir. Bu sözleşmenin feshi, eğer süresi sona ermeden en geç üç ay 

önce sigorta yaptıran (poliçe sahibi) veya sigortacılar tarafından taahhütlü 

mektup ile ihbar edilmeyecek olursa, sözleşmenin süresi her defasında bir yıl 

kendiliğinden uzatılmış (yenilenmiş) olacaktır.  
 

11.2 Sigorta güvencesi (sigorta teminatı) sigorta sözleşmesi sona ermeden önce 

akdedilmiş olan tüm taşıma sözleşmeleri için bunlardan doğan tüm 

yükümlülüklerin yerine getirilinceye kadar var olamaya devam edecektir.  
 
11.3 Sigortacılar hasar durumunda bu sigorta sözleşmesini taahhütlü mektupla bir 

aylık fesih ihbar süresi ile feshetme hakkına ve yetkisine sahiptir. Hasarın 

karşılanmasından veya reddedilmesinden sonra bir ay içerisinde bu hak 

kullanılmayacak olursa bu hak hükmünü yitirir.  
 
 

 

12. Yargı Yeri / Yetkili Mahkeme 

12.1.1 Bilumum hak talepleri için  yargı  yeri münhasıran İstanbul,  Türkiye’dir  (İstanbul 

 mahkemeleri yetkili ve salahiyetlidir). 

13. Uygulanabilir Hukuk 
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13.1 Şayet bu taşıyıcı koşullarda hiçbir sapma/farklılık olmaz ise, bu sözleşme için 

Türk hukuku geçerli olacaktır, özellikle de Sigorta sözleşmesi kanunu.  
 
14. İşlerin Yapılması  
 
14.1 Sigorta sözleşmesi Aktiv TK şirketi tarafından yönetilmektedir. Bu şirket 

sigortacılar tarafından sigorta yaptıran/poliçe sahibi karşısında bu sözleşme ile 

ilgili tüm beyanları/beyannameleri vermeye ve almaya yetkili kılınmıştır ve 

ayrıca prim tahsilâtını da yapar.  
 
14.2 Aktiv TK şirketi ayrıca sigortacıların bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü 

şahıslar karşısında talep etmeye yetkilidir. 
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