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A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü

ilindi¤i gibi, 25.02.2004 tarihli ve 25384 sa-
y›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan

22.01.2004 tarihli ve 2004/6789 say›l› Bakanlar Ku-
rulu karar›yla,  4925 say›l› Kanun hükümleri çerçe-
vesinde yolcu tafl›mac›l›¤› yapan tafl›mac›lar
için, yurtiçi ve uluslararas› yolcu tafl›malar›nda
görevlendirecekleri sürücüler ile bunlar›n yard›m-
c›lar› ve tafl›yacaklar› yolcular için Karayolu Yol-
cu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta-
s› (Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›) yapt›r›lma-
s› zorunlu hale getirilmifltir.

25 Mart 2004 tarihinde yürürlü¤e giren Karayo-
lu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortas› Genel fiartlar›'nda sigortan›n kapsam›;
yurtiçi ve uluslararas› yolcu tafl›mac›l›¤› kapsa-
m›nda seyahat eden yolcular›, sürücüleri ve
yard›mc›lar›n›, tafl›mac›l›k hizmetinin bafllang›-
c›ndan bitimine kadar geçen seyahat süresi
içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere,
maruz kalacaklar› her türlü kazalardan dolay›
meydana gelebilecek bedeni zararlar olarak
aç›klanm›fl ve poliçede kay›tl› tafl›mac›n›n
10.07.2003 tarih ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanunu'na istinaden verilen tafl›mac› yetki bel-
gesine sahip olmas›; yolcu tafl›mac›l›¤›n›n zo-
runlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçe-
vesinde yap›lmas› ve tafl›man›n yap›ld›¤› ara-
c›n poliçede kay›tl› olmas› flart›yla zararlar›n te-
minat kapsam›nda karfl›lanaca¤› belirtilmifltir.

S‹GORTA ETT‹RENE RÜCU HAKKI

Sigorta flirketleri,  Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Si-
gortas› yapt›racak tafl›mac›lar için, tafl›mac›-
n›n yetki belgesi haiz olup olmad›¤›n›n ve si-
gorta yap›lacak arac›n yetki belgesinde kay›t-
l› olup olmad›¤›n›n araflt›rmas›n› yapmak zo-
rundad›r.  Aksi halde, bu araflt›rmalar yap›lma-
dan sigorta poliçesinin düzenlenmesi halinde,
poliçeyi düzenleyen sigorta flirketi, arac›n u¤-
rayaca¤› kazadan dolay› meydana gelen za-
rarlarda üçüncü flah›slara karfl› sorumlu ola-
cakt›r. Ancak sigorta flirketi yapt›¤› ödemeleri
için genel flartlar›n A.7. (c) maddesi gere¤i
yetki belgesi bulunmayan sigorta ettirene (ta-
fl›mac›ya) rücu etme hakk›na sahiptir.
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Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza'da yaflanan sorunlar

Genelgede, 01.07.2010 tarihinden
itibaren il s›n›rlar› içerisinde yap›lan
yolcu tafl›mac›l›¤› ile yüz kilometreye
kadar olan flehirleraras› yap›lan
tafl›malar için, tafl›mac›lar›n Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›rma
zorunlulu¤u bulunmad›¤› aç›k olarak
ifade edildi¤i halde; baz› 
mahkemeler il içerisinde yap›lan 
yolculuklarda kazan›n genelge 
tarihinden sonra meydana gelmesine
ra¤men Güvence Hesab›'n› sorumlu
tutmaya, tazminat ödenmesi
yönünde kararlar vermeye 
devam etmektedir.



Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, Bakanlar Kuru-
lu karar›nda aç›kland›¤› üzere 4925 say›l› Kanun
hükümleri çerçevesinde yolcu tafl›mac›l›¤› ya-
pan tafl›mac›lar için zorunlu tutulmufltur. 4925 sa-
y›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu'nun 17'nci madde-
sinde yolcu tafl›mac›l›¤›n›n kapsam›, flehirleraras›
ve uluslararas› yolcu tafl›mac›l›¤› olarak belirlen-
mifl ve tafl›mac›lar›n, duraklamalar dahil olmak
üzere yolcunun kalk›fl noktas›ndan, var›fl noktas›-
na kadar geçecek süre içinde meydana gele-
cek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralan-
mas› ya da eflyas›n›n zarara u¤ramas›ndan dola-
y› sorumlu olaca¤› aç›klanm›flt›r.  Ayn› kanunun
18'inci maddesiyle de, tafl›mac›n›n 17'nci mad-
dede düzenlenen sorumluluklar›n› karfl›lamak
üzere,  Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumlu-
luk Sigortas› düzenlenmesini zorunlu k›l›nm›flt›r.

MEVCUT DÜZENLEME

Mevcut düzenlemelerine göre, Zorunlu Koltuk Fer-
di Kaza Sigortas›'n›n kapsam›, Zorunlu Tafl›mac›l›k
Mali Sorumluluk Sigortas›'na paralel olarak flehirle-
raras› ve uluslararas› yap›lacak yolcu tafl›malar› ol-
maktad›r.  Uygulama mevzuatla bu flekilde belir-
lenmifl olmas›na ra¤men, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü, 100 km'ye kadar

olan flehirleraras› ve il içi yolcu tafl›malar› kapsa-
m›nda önce 11.01.2008 tarihli (2008/KUGM-
10/YOLCU) genelgeyi yay›mlam›fl ve daha sonra
bu genelgeye ek olarak 18.07.2008 tarihinde
(2008/KUGM-22/GENEL) no'lu genelgesiyle,   ilgili
gerçek kiflilerin mümkün oldu¤u kadar kolay inti-
baklar›n› sa¤lamak, bu kapsamda faaliyette bulu-
nacak olanlar›n yetki belgelerini almalar›na yeni
bir f›rsat ve imkan tan›mak üzere 31.12.2010 tarihi-
ne kadar olmak üzere, yap›lacak denetimlerde;
ilk genelge kapsam›nda, merkezi adresi köy veya
beldede olmak kayd›yla, köyden/beldeden kö-
ye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il mer-
kezine veya bunlar›n aksi istikamette yap›lacak
yolcu tafl›malar›nda;

Merkezi adresi köy veya belde olan gerçek kiflilerin;

1- ‹lgili il ve ilçe trafik komisyonlar›ndan  “güzer-
gâh izin” belgesi almalar›, 
2-“Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortas›” ve
“Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortas›” yapt›rmalar›,
hususunda zorunluluk getirmifltir.

KISA MESAFEL‹ TAfiIMALAR

Tabii ki, bizi ilgilendiren bu genelgenin ikinci
maddesidir. Genelgeden anlafl›laca¤› üzere
köyden köye, beldeden beldeye kadar çok k›-
sa mesafeli tafl›malarda dahi Zorunlu Tafl›mac›-
l›k Mali Sorumluluk Sigortas› ile Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortas› yapt›r›lmas› zorunlulu¤u ge-
tirilmifltir.  Bu genelgenin amac› ve maksad› an-
lafl›lamam›flt›r. Zira bu zorunlulu¤unun ruhsat
verme amac›yla m› yoksa devaml›l›k arz eden
bir uygulama m› oldu¤u tart›flmal›d›r. Bu genel-
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ge,  gerek uygulamay› yapacak olan idari bi-
rimler ve gerekse tafl›mac›lar taraf›ndan dahi
tam olarak anlafl›lamam›flt›r. Zira ruhsat verme
aflamas›nda, idari birimlerce bu sigortalar ta-
lep edilmifl ancak birçok tafl›mac› Zorunlu Kol-
tuk Ferdi Kaza Sigortas› yerine, çok düflük temi-
natl› ‹htiyari Ferdi Kaza Sigortas› poliçesi tanzim
ettirmek suretiyle bu poliçeleri ibraz etmifllerdir.
‹dare birimler bu çok düflük teminatl› ‹htiyari
Ferdi Kaza Sigortas› poliçesini kabul etmek su-
retiyle ruhsat vermifllerdir. Yap›lan bu uygula-
ma,   gerek idari birimlerin ve gerekse tafl›ma-
c›lar›n uygulaman›n ne flekilde olaca¤› husu-
sunda tam bir bilgiye sahip olmad›klar›n› gös-
termektedir.  

S‹GORTA YAPTIRMA ZORUNLULU⁄U

Zorunlu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› ve
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› Güvence
Hesab› kapsam›nda bulundu¤undan, kaza
an›nda bu sigortalar›n bulunmamas› halinde
do¤acak bedeni zararlardan Güvence Hesa-
b› sorumlu olmaktad›r. Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n
ç›karm›fl oldu¤u 2008 /KUGM-22/GENEL no'lu
genelgeyi ve duyurular› dikkate alan mahke-
meler; köyden köye, beldeden beldeye yap›-
lan tafl›malarla ilgili olarak meydana gelen ka-
zalardan dolay› aç›lan davalarda Güvence
Hesab›'n› sorumlu tutmufllard›r.

Bu belirsizli¤in giderilmesi amac›yla, Hazine Müs-
teflarl›¤›'nca istihsal edilen 28.06.2010 tarihli ve
2010/8 say›l› "Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› Yapt›rma Mecburiyeti
‹le ‹lgili Muafiyet ve ‹stisnalara ‹liflkin Genelge-
si”yle söz konusu muafiyetler ve istisnalar yeniden
belirlenmifl ve genelge 01.07.2010 tarihi itibariyle
yürürlü¤e girmifltir.

Genelgede,  Karayollar› Tafl›ma Yönetmeli-
¤i'nde yolcu tafl›mas›na yönelik olarak tan›mla-
nan ve flehirleraras› veya uluslararas› ticari ola-
rak yap›lan yolcu tafl›malar› için verilen A1, A2,
B1, B2, D1 ve D2 yetki belgeleri kapsam›nda
yap›lan yolcu tafl›malar› Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortas› kapsam›na dahil edilmifltir. Bu
yetki belgeleri kapsam›nda yap›lan yolcu tafl›-

malar›nda Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›
yapt›r›lmas› zorunlu hale getirilmifltir.

HATALI KARARLARIN DÜZELT‹LMES‹

Ayn› genelge ile ticari amaçla yap›lmayan tafl›-
malar,  4925 say›l› Kanun'un 2'nci f›kras› ile kanun
kapsam› d›fl›nda b›rak›lan tafl›malar ile yine ayn›
kanunun 2'nci maddesinin 3'üncü f›kras›yla dü-
zenlemesi ilgili mahalli idarelere b›rak›lan il s›n›rla-
r› içerisinde yap›lan yolcu tafl›mac›l›¤› ile yüz kilo-
metreye kadar olan flehirleraras› tafl›malar›n ka-
rayolu yolcu tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Ka-
za Sigortas› kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

Genelgede, 01.07.2010 tarihinden itibaren il s›n›r-
lar› içerisinde yap›lan yolcu tafl›mac›l›¤› ile yüz ki-
lometreye kadar olan flehirleraras› yap›lan tafl›-
malar için, tafl›mac›lar›n Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u bulunmad›¤› aç›k
olarak ifade edildi¤i halde, baz› mahkemeler il
içerisinde yap›lan yolculuklarda kazan›n genel-
ge tarihinden sonra meydana gelmesine ra¤-
men Güvence Hesab›'n› sorumlu tutmaya ve
tazminat ödenmesi yönünde kararlar vermeye
devam etmektedir. Bu hatal› kararlar›n düzeltil-
mesi yönünde yap›lan giriflimlerin sonuç vermesi
beklenmektedir.

Ç›kar›lan 201/8 no'lu genelgeye ra¤men Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› ile ilgili sorunlar hala
sona ermemifltir. Temennimiz, Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›'n›n da bu konuda gerekli hassasiyeti göstere-
rek çözüme katk› sa¤lamas›d›r.  Bu sorunun çö-
zümlenmesi, tafl›mac›l›k sektörüne ve sigorta sek-
törüne ve dolas›yla yolculara ve tafl›mac›lara
ciddi faydalar sa¤layacakt›r. 
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