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A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü

arayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortas›’n›n uygulamas› ilk

olarak Bakanlar Kurulu’nun 22.01.2004 tarih,
2004/6789 say›l› karar› ile 25384 no, 25.02.2004
tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak 
yürürlü¤e girmifltir.

Bu karar ile, 4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu
hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve uluslararas›
yolcu tafl›mac›l›¤› yaparken bu tafl›ma
esnas›nda yolcular›n tamam› ile görevli
sürücüler ve bunlar›n yard›mc›lar› için Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u
getirilmifltir.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, yurtiçi ve
uluslararas› yolcu tafl›mac›l›¤› kapsam›nda 
seyahat eden yolcular›, sürücüleri ve
yard›mc›lar›n› tafl›mac›l›k hizmetlerinin bafllad›¤›
andan bitim an›na kadar seyahat süresi içinde
(duraklamalar dahil) karfl›lafl›lacak her türlü
kazalar› teminat alt›na almaktad›r.

Ferdi Kaza Sigortalar› bilindi¤i gibi kendi özelli¤i
olarak bir sorumluluk sigortas› de¤il, bir can 
sigortas›d›r.  Kiflilerin bu sigortay› yapt›rmalar›,
baz› kredi olaylar›nda bankalar›n zorunlu tut-
mas› d›fl›nda ihtiyaridir.

Ancak, 2004/6789 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile Tafl›ma Kanunu kapsam›nda tafl›ma ifllemleri
yapanlar için bu sigortan›n yapt›r›lmas› zorunlu
tutulmufl ve yapt›rmayanlar tafl›mac›lar için bu
sigortan›n sa¤lad›¤› menfaatler aç›s›ndan
sorumluluk getirilmifltir. Di¤er bir ifade ile bu 
sigortay› yapt›rmakla mükellef olup da
yapt›rmayan tafl›mac›lar, bu sigortan›n

sa¤lad›¤› menfaatlerden dolay› zarar görenlere
karfl› bizzat sorumlu olurlar.

Bu sigortan›n bir di¤er özelli¤i de, kazan›n 
meydana geliflinde kusur durumlar›na
bak›lmaks›z›n zarar gören yolcularla birlikte
sürücü ve yard›mc›lar› da kapsamas›d›r.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, Bakanlar
Kurulu karar›nda belirlendi¤i gibi Tafl›ma Kanunu
çerçevesinde faaliyet gösteren tafl›mac›lar
taraf›ndan yapt›r›lmas› zorunlu tutulmufltur

Tafl›ma Kanunu’na göre tafl›mac›l›k yapanlar,
Kanunun 5’inci maddesi gere¤i Yetki Belgesi
almak zorundad›rlar.

Yetki Belgesini alm›fl, tafl›mac›l›k faaliyetini
yapma ehliyetine sahip olmufl olan
tafl›mac›lar›n, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)
Sigortas› d›fl›nda, Tafl›ma Kanunu’nun 17’inci
maddesinde belirtilen sorumluluklar› için  18’inci
maddesindeki Zorunlu Tafl›mac›l›k Mali
Sorumluluk Sigortas›n› ve de 6789 Say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortas›n› yapt›rmalar› zorunludur.

Bu sigortalar›n tamam›n›n veya herhangi
birisinin yapt›r›lmam›fl olmas› halinde, meydana
gelecek kazalarda zarar görenlerin bu sigorta-
lar kapsam›nda bulunan bedeni tazminat 
talepleri Güvence Hesab› taraf›ndan karfl›lan›r.

Tabidir ki, bu ödemeler yap›ld›ktan sonra
Güvence Hesab›, sigortas›n› yapt›rmam›fl olan
tafl›y›c›ya ve di¤er sorumlulara rücu eder.

Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas›nda zararlar kusur
durumlar› göz önüne al›narak yap›l›r. Oysa
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalar›nda kusura
bak›lmaks›z›n zarar görenlere tazminat ödemesi
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yap›l›r. Tafl›ma faaliyetinde bulunan tafl›y›c›,
flayet bu iki sigortay› da yapt›rmam›fl, ancak
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortas›n›
yapt›rm›fl ise, iflletenin sorumlulu¤unu do¤uracak
zararlar tabidir ki öncelikle bu sigortadan
karfl›lanacakt›r. Bu sigortan›n sürücü ve/veya
iflletenin sorumluluklar› aç›s›ndan yok say›lmas›
mümkün de¤ildir.

Zorunlu üç sigortan›n da yap›lm›fl oldu¤u bir
araçta zararlar›n karfl›lanmas› önceli¤i nas›l 
olacakt›r? 

Öncelikle flunu belirtmek gerekir ki, her sigor-
tan›n kendi kapsamlar› aç›s›ndan olaya bakmak
do¤ru olacakt›r. Örne¤in Zorunlu Tafl›mac›l›k
Sigortas› bir sorumluluk sigortas›d›r. Dolay›s›yla bu
sigortadan zararlar›n karfl›lanmas›nda öncelik
tafl›y›c›n›n sorumlulu¤una ba¤l›d›r. Tafl›y›c›n›n
sorumlu oldu¤u hallerde Zorunlu Tafl›mac›l›k
Sigortas›n›n öncelikle devreye girece¤i Genel
fiartlar›n B.8’inci maddesinde belirlenmifltir.

Bu sigortan›n yetersiz kalmas› durumunda ise
di¤er sorumluluk sigortalar› olan Zorunlu Mali
Sorumluluk (Trafik) Sigortas› ve ‹htiyari Mali
Sorumluluk Sigortalar›n›n devreye girece¤i
aç›klanm›flt›r. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›
ise, esas› itibariyle bir can sigortas› oldu¤undan,
kiflinin kendisine gelen zararlar›n karfl›lanmas›nda
öncelikle devreye girmesi gereken bir sigorta
türüdür. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›,
tafl›y›c›n›n bu sigortay› yapt›rma sorumlulu¤u
d›fl›nda, di¤er maddi ve manevi sorumluluklar›n›
ortadan kald›rmaz. Bu sigortadan karfl›lanacak
zararlar, tafl›y›c›n›n sorumlu olarak ödeyece¤i
di¤er tazminatlardan mahsup edilemez.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› kapsam›nda
ödenecek ölüm tazminat›, olay›n gerçekleflmesi
halinde poliçede yaz›l› olan teminat tutar› ile
s›n›rl› olarak, tamam› kazada ölen kiflinin
mirasç›lar›na, miras hukuku çerçevesinde
ödenir. Oysa Zorunlu Tafl›mac›l›k Sigortas› kap-
sam›nda ödenecek ölüm tazminat› ise, ölen
kiflinin bakiye yaflam süresi, aile ve çal›flma
koflullar›na göre hesaplan›r ve hesaplanan
tutar, ölenin deste¤inden yoksun kalanlara
Destekten Yoksun Kalma Tazminat› fleklinde
ödenir. Meydana gelen kaza, sigortal› aç›s›ndan
kaza tarihinden itibaren iki y›l içinde kal›c› bir
sakatl›¤a yol açm›fl ise, bu kifliye Genel fiartlar›n
A.3.2. maddesinde belirlenen oranlarda sakatl›k 
tazminat› ödenir.

Bir kazada bir sigortal›ya sakatl›k tazminat› 
ödenmifl ise, ayn› sigortal› için ödenen  tazminat
miktar›na ulafl›l›ncaya kadar ölüm tazminat›
ödenemez. Sakatl›k tazminat› alm›fl olan sigortal›
kaza tarihinden itibaren iki y›l içersinde kaza 
neticesi olarak vefat etti¤i takdirde 
haksahiplerine ödenecek ölüm tazminat›, daha
önce sigortal›ya ödenmifl olan sakatl›k tazminat›
düflülmek suretiyle hesaplan›r. Tedavi giderlerinin
karfl›lanmas›nda öncelik s›ras› Genel fiartlar›n
A.3.3 maddesiyle Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortas›na tan›m›fl ve tedavi giderlerinin baflka
sigorta sözleflmeleriyle teminat alt›na al›nsa
dahi, söz konusu giderlerin öncelikle bu 
sigortadan karfl›lanaca¤› ifade edilmifltir.

Genel olarak Ferdi Kaza Sigortalar›nda ödenen
tazminatlar için sigorta flirketlerinin rücusu söz
konusu de¤ildir. Ancak tedavi giderlerinin
karfl›lanmas›ndaki getirilen bu öncelik, sözkonusu
tedavi giderlerinin ödenmesi aç›s›ndan sorumlu
olanlara karfl› rücu edilmesini  gündeme 
getirebilir. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›nda,
di¤er zorunlu sorumluluk sigortalar›ndan farkl›
olarak sürücü (sigortal› olabilir) ve di¤er 
hizmetliler (sigortal›n›n eylemlerinden sorumlu
oldu¤u di¤er kifliler)  kapsama dahil edilmifltir. 

Her nevi manevi tazminat talepleri, çal›nma
veya gaspedilme olaylar›nda tafl›t›n çal›nd›¤›n›
veya gaspedildi¤ini bilerek tafl›ta binen kiflilerin
u¤rayacaklar› zararlar nedeniyle ileri sürecekleri
talepler kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Savafl hali, nükleer, biyolojik, kimyasal rizikolar›n
meydana getirdi¤i zararlar, grev, lokavt 
hallerinde meydana gelecek zararlar, terör,
cinayet ve cürüm gibi olaylar sonucu meydana
gelecek zararlar, tehlikede bulunan flah›s ve
mallar› kurtarmak için bile bile tehlikeye maruz
kal›nmas› sonucu meydana gelecek zararlar ile
kaza d›fl›nda meydana gelen suda bo¤ulmalar
kapsam d›fl›nda tutulmufltur. 

Sonuç olarak, yukar›da kapsam› aç›klanan
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan araçlar için
tafl›mac›lar›n Zorunlu  Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›
yapt›rma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu kap-
sama girdi¤i halde sigortas› yapt›r›lmam›fl
araçlar ile seyahat esnas›nda   meydana gelen
bedeni zararlara iliflkin talepler, yeni Sigortac›l›k
Kanunu ile birlikte bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihinden itibaren Güvence Hesab›’ ndan
karfl›lan›r. ■
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