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arayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Kol-
tuk Ferdi Kaza Sigortas› Genel fiartlar›n-

da poliçede kay›tl› tafl›mac›lar›n 4925 say›l› Ka-
rayolu Tafl›ma Kanunu’na istinaden verilen Ta-
fl›mac› Yetki Belgesi’ne sahip olmas›, yolcu ta-
fl›mac›l›¤›n›n zorunlu haller hariç, bu kanun hü-
kümleri çerçevesinde yap›lmas› ve tafl›man›n
yap›ld›¤› arac›n poliçede kay›tl› olmas› zorunlu
tutulmufltur. 

Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Si-
gortas› Genel fiartlar›nda da sigortal›n›n tafl›-
may› zorunlu haller hariç 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsam›n-
da yap›lmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›r. 

Bilhassa flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤› için
önem arz eden ve zorunlu olan her iki poliçe-
nin yap›lmas›nda Karayolu Tafl›ma Kanunu ve
ilgili yönetmelik hükümlerinin dikkate al›nmas›
gerekti¤ine iflaret edilmifltir. 

Karayolu Tafl›ma Kanunu’nun 5. Maddesine
göre; tafl›mac›l›k, acentelik ve tafl›ma iflleri ko-
misyonculu¤u ile nakliyat ambar› ve kargo ifl-
letmecili¤i yap›n kimselerin Bakanl›ktan Yetki
Belgesi almas› zorunludur. Yetki belgesi alan ki-
fliler ayr›ca kullanaca¤› tafl›tlar›n niteli¤ini ve
say›s›n› liste halinde gösteren tafl›t belgesi al-
mak zorundad›rlar. 

Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤inin 2. Maddesin-
de yetki belgesine tabi ifllerin kapsam› aç›klan-
m›flt›r. Buna göre kamuya aç›k karayollar›nda

olmak üzere motorlu araçlarla yap›lan yolcu
ve eflya tafl›malar›n›, tafl›mac›, acente, tafl›ma
iflleri komisyonculu¤u, tafl›ma iflleri organizatör-
lü¤ü, nakliyat ambar› iflletmecili¤i, kargo ifllet-
mecili¤i, lojistik iflletmecili¤i, terminal iflletmeci-
li¤i, da¤›t›m iflletmecili¤i ve benzeri tafl›mac›l›k
faaliyetlerini yapanlar ile tafl›ma ifllerinde çal›-
flanlar›, tafl›mac›l›k faaliyetlerinde yararlan›lan
her türlü tafl›t, araç, gereç, yap›, tesis ve ben-
zerlerini kapsamaktad›r. 

Servis tafl›malar› için Bakanl›¤›n ayr›ca düzenle-
me yapaca¤› aç›klanm›fl ve afla¤›da aç›kla-
nan araçlarla yap›lan tafl›malar Yönetmelik
kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. 

❖ Özel otomobillerle ve bunlar›n römorklar›yla
yap›lan tafl›malar.

❖ Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunlar›n 
römorklar›yla yap›lan tafl›malar.

❖ Üç tekerlekli tafl›tlarla yap›lan tafl›malar.
❖ Resmi tafl›tlarla ve bunlar›n römorklar›yla

yap›lan ticari olmayan tafl›malar.
❖ Türk Silahl› Kuvvetlerine ait tafl›tlarla ve 

bunlar›n römorklar›yla yap›lan tafl›malar.
❖ Gerçek kifliler ad›na hususi olarak kay›t ve

tescil edilmifl kamyonet cinsi tafl›tlarla ve
bunlar›n römorklar›yla yap›lan ve hem 
tafl›man›n hem de tafl›nan eflyan›n ticari 
olmad›¤› tafl›malar.

Yönetmelikte yetki belgesinin türleri ve yetki
belgesi alman›n veya yenilemenin flartlar›
aç›klanm›flt›r. Yetki Belgesinin türleri Kanun’un
5.Maddesinde yap›lan ifllere göre detayland›-
r›lm›flt›r. Bizim üzerinde duraca¤›m›z yetki bel-
gesi türü, yolcu tafl›mac›l›¤› yapanlar için veri-
len yetki belgeleridir. 
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Tafl›ma Yönetmeli¤inde 11 Haziran 2009 tari-
hinde yap›lan de¤ifliklik ile yolcu tafl›mac›l›¤›na
iliflkin yetki belgeleri flu flekilde tasnif edilmifltir;

Otomobille fiehirleraras› Yolcu 
Tafl›mac›l›¤› ......................................................A1
Otomobille Uluslar aras› Yolcu 
Tafl›mac›l›¤›.......................................................A2
Otobüsle Uluslar aras› ve fiehirleraras› 
Tarifeli Yolcu Tafl›mac›l›¤› .................................B1
Otobüsle Uluslar aras› ve Yurtiçi 
Tarifesiz Yolcu Tafl›mac›l›¤› ...............................B2
Otobüsle Uluslar aras› ve Yurtiçi Kendi 
Personelinin Tafl›nmas› .....................................B3
Otobüsle fiehirleraras› Tarifeli Yolcu 
Tafl›mac›l›¤›.......................................................D1
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu 
Tafl›mac›l›¤›.......................................................D2
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin 
Tafl›nmas› ..........................................................D3
Otobüsle 100 km.ye Kadar fiehirleraras› ve 
‹l içi Yolcu Tafl›mac›l›¤›.....................................D4
(D4 Yetki Belgesi 01 Ocak.2011 tarihinden 
itibaren düzenlenecektir.)

Yetki belgesi alman›n veya yenilemenin genel
flartlar›ndan birisi gerçek kiflilerin Türkiye Cum-
huriyeti vatandafl› olmalar›, tüzel kiflilerin ise
Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na göre kurulmufl
ve Türk Ticaret Siciline kay›tl› olmalar› flartt›r.
Aç›klanan bu flartlara göre yabanc› uyruklu
flah›s ve tüzel kiflilere Türkiye’deki faaliyetleri
için do¤rudan yetki belgesi verilemez. Bu kiflile-
rin ancak Türkiye’de kuracaklar› flirketleri veya
ortakl›klar vas›tas›yla yetki belgesi almalar›
mümkündür.

Tafl›mac›lar, Tafl›ma Kanunu’nun 17.Maddesin-
de aç›klanan flehirleraras› ve uluslararas› yolcu
tafl›malar›ndaki sorumluluklar›n› karfl›lamak
üzere Kanun’un 18.Maddesinde öngörülen
Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Si-
gortas›’n› yapt›rmak zorundad›rlar. Burada ta-
fl›mac›k alan› olarak flehirleraras› ve uluslarara-

s› yap›lan yolculuklar tan›mlanm›fl olup, il s›n›r-
lar› içinde yap›lan yolcu tafl›malar› kapsam d›-
fl›nda kalm›flt›r. 

Zorunlu olan bu sigorta ile birlikte 25 fiubat
2004 tarihli ve 25384 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Bakanlar Kurulu
Karar› ile, yolcularla birlikte görevli sürücüler ve
bunlar›n yard›mc›lar›n› da kapsayan Karayolu
Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Si-
gortas›n›n yapt›r›lmas› zorunlulu¤u getirilmifltir. 

Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤inin 47. Maddesin-
de yetki belgesi sahibi tafl›mac›lar›n yolcu tafl›-
mac›l›¤› ile ilgili yapacaklar› tafl›malarda yol-
culara gelebilecek bedensel zararlar için si-
gorta ettirilme zorunlulu¤u aç›klanm›flt›r. Yö-
netmeli¤in 48. Maddesine göre de her iki si-
gortan›n da yap›lmas› zorunlu tutulmufltur. Bu
durumda Karayolu Tafl›ma Kanunu’nda yer al-
mayan Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Kol-
tuk Ferdi Kaza Sigortas›n›n yap›lmas› Karayolu
Tafl›ma Yönetmeli¤i ile zorunlu tutulmufl ve her
iki sigortan›n birlikte yap›lmas› paralel bir hale
getirilmifltir. 

Ancak burada Kanun ile Yönetmelik aras›nda
bir uygulama farkl›l›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Ka-
nun, sadece flehirleraras› ve uluslararas› yolcu
tafl›malar›nda sigortan›n yap›lmas›n› öngörür-
ken, Yönetmelik ve Genelgelerle bu kapsam il
içi yap›lan yolcu tafl›mac›l›klar›n› da kapsar ha-
le getirilmifltir. 

Sigortac›, söz konusu sigortalar› yaparken tafl›-
mac›n›n sahip oldu¤u yetki belgesini görmek
ve yetki belgesine kay›tl› araçlar› tespit etmek
durumundad›r.  Sigorta poliçesinin yetki belge-
sinde kay›tl› araçlar için tanzim edilmesi flartt›r.
Aksi halde sigorta yap›ld›ktan sonra meydana
gelen zarardan sigortac› sorumludur. Tafl›mac›-
n›n yetki belgesi olmadan veya yetki belgesi-
ne kay›tl› olmayan bir araçla yap›lan tafl›ma
sonucu



-nda meydana gelen zararları sigortacı ödemekle yükümlüdür. Ödenen bu zararlar için 
sigortacının sigortalıya rücu etme hakkı vardır. 
  
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını yaptırma mecburiyeti ile ilgili muafiyet ve istisnalar 
daha önce Ulaştırma Bakanlığı’nca belirlenirken, 13.11.2009 tarihli Resmi Gazete’de yapılan 
bir değişiklikle bu tarihten itibaren bu yetki, Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşü de alınmak 
şartıyla Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir.  
 
Böyle bir yetki devri son derece isabetli olmuştur. Zira söz konusu zorunlu sigortaların 
yapılmasında ve uygulamasında halen birçok tereddütler yaşanmaktadır. Yapılan bu 
değişiklikle yaşanan tereddütlerin sona ereceği umudundayız. 
 


