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Bodrum, Marmaris ve Antalya gibi turistik bölgelerde günlük tur 
düzenleyen üç bine yakın gezi teknesi, her yıl üç buçuk milyona 
yakın yerel ve yabancı turist ağırlamaktadır.  P&I teminatına sahip 
olmayan teknelerde seyahat eden turistlerin, kaza anında hiçbir 
güvencesi bulunmamaktaydı. Uluslararası denizcilik kurallarına 
göre 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm deniz araçlarında olası bir 
kazada yolcuların uğrayacakları bedeni zarar ve çevreye karşı 
verilecek zarara karşı sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. Türk 
Ticaret kanununda da bu zorunluluk açıkça belirtilmiştir. 
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Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde her yıl milyonlarca turist taşıyan gezi 
teknesi işletenlerinin de bu yasaya bağlı olarak, herhangi bir hasar durumunda 
yolcu başına tazmin etmekle yükümlü oldukları sorumluluğun 250.000 SDR 
(yaklaşık 400.000 USD) olmasına rağmen, bunu karşılamakta olan zorunlu mali 
sorumluluk sigortasına sahip olma zorunluluğundan muaf tutulmaktalardı. 

Örneğin 100 yolcu kapasitesine sahip olan bir gezinti teknesinin yolcu başına 40 
milyon USD değerinde bir teminata sahip olması gerekmektedir. Yeterli 
teminata sahip olmayan su araçlarında meydana gelen kazalar ise uluslararası 
davalara konu olabiliyor, kamu menfaatini gözetmek ise idarelerin üzerinde 
kalıyordu. 

2021 yılında Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle (*)  deniz turizm 
araçları da kapsam içine alınmıştır ve 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yasa ile uyumlu 
hale gelen düzenleme çerçevesinde gezi tekneleri,  eğlence amaçlı yatlar, ticari 
yatlar, yüzer otel ve lokantalar da P&I sigortası ile güvence altına alınmaktadır. 

Türk P&I Sigorta olarak DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA 
poliçesi ile teminat altına aldığımız sorumluluklar : 

 • Çatışma ve maddi hasarlar

 • Rotadan sapma masrafları

 • Soruşturma ve muamele masrafları

 • Cezalar

 • Araştırma ve savunma masrafları

 • Yolcu ve diğer ziyaretçiler

 • Şahsi eşyalar

 • Çevre kirliliği sorumluluğu

 • Karantina masrafları

 • Kaçak yolcu, mülteci ve hayat kurtarma

 • Çeki sorumlulukları

 • Su sporları (yüzme ve şnorkel teminatı)

 • Enkaz kaldırma

 • Mürettebatınız ile ilgili sorumluluklar

Sigortalılarımıza karşı doğabilecek sorumluluklara ilişkin teminatlar:

 • Sözleşmelerden doğan teminatlar

 • Borda iskelesi, duba veya yürüme platformundan geçen yolculara karşı sorumluluk

 • Yolcuya gemi dışında yaptıkları gezintilerden doğan sorumluluklar

 • Korsanlık

 •  Sigortasız veya düşük değerde sigortalı teknelerin verdiği zararlara karşı teminatlar

 • Savaş rizikosu

*16/3/2022 tarihli Resmi Gazete 31780 numaralı sayısı 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE 
VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
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