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arayolu Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar›nda poliçede kay›tl› taﬂ›mac›lar›n 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’na istinaden verilen Taﬂ›mac› Yetki Belgesi’ne sahip olmas›, yolcu taﬂ›mac›l›¤›n›n zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yap›lmas› ve taﬂ›man›n
yap›ld›¤› arac›n poliçede kay›tl› olmas› zorunlu
tutulmuﬂtur.
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Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar›nda da sigortal›n›n taﬂ›may› zorunlu haller hariç 4925 say›l› Karayolu
Taﬂ›ma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsam›nda yap›lmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
Bilhassa ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤› için
önem arz eden ve zorunlu olan her iki poliçenin 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 komisyonculu¤u ile nakliyat ambar› ve kargo iﬂletmecili¤i yap›n kimselerin Bakanl›ktan Yetki
Belgesi almas› zorunludur. Yetki belgesi alan kiﬂiler ayr›ca kullanaca¤› taﬂ›tlar›n niteli¤ini ve
say›s›n› liste halinde gösteren taﬂ›t belgesi almak zorundad›rlar.
Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤inin 2. Maddesinde yetki belgesine tabi iﬂlerin kapsam› aç›klanm›ﬂt›r. Buna göre kamuya aç›k karayollar›nda
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olmak üzere motorlu araçlarla yap›lan yolcu
ve eﬂya taﬂ›malar›n›, taﬂ›mac›, acente, taﬂ›ma
iﬂleri komisyonculu¤u, taﬂ›ma iﬂleri organizatörlü¤ü, nakliyat ambar› iﬂletmecili¤i, kargo iﬂletmecili¤i, lojistik iﬂletmecili¤i, terminal iﬂletmecili¤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 benzerlerini kapsamaktad›r.
Servis taﬂ›malar› için Bakanl›¤›n ayr›ca düzenleme yapaca¤› aç›klanm›ﬂ ve aﬂa¤›da aç›klanan 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 belgesi türü, yolcu taﬂ›mac›l›¤› yapanlar için verilen yetki belgeleridir.

Taﬂ›ma Yönetmeli¤inde 11 Haziran 2009 tarihinde yap›lan de¤iﬂiklik ile yolcu taﬂ›mac›l›¤›na
iliﬂkin yetki belgeleri ﬂu ﬂekilde tasnif edilmiﬂtir;

s› yap›lan yolculuklar tan›mlanm›ﬂ olup, il s›n›rlar› içinde yap›lan yolcu taﬂ›malar› kapsam d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r.
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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 Sigortas›n›n yapt›r›lmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.

Yetki belgesi alman›n veya yenilemenin genel
ﬂartlar›ndan birisi gerçek kiﬂilerin Türkiye Cumhuriyeti 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 kiﬂilerin ancak Türkiye’de kuracaklar› ﬂirketleri veya
ortakl›klar vas›tas›yla yetki belgesi almalar›
mümkündür.
Taﬂ›mac›lar, Taﬂ›ma Kanunu’nun 17.Maddesinde 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 Sigortas›’n› yapt›rmak zorundad›rlar. Burada taﬂ›mac›k alan› olarak ﬂehirleraras› ve uluslarara-

Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤inin 47. Maddesinde yetki belgesi sahibi taﬂ›mac›lar›n yolcu taﬂ›mac›l›¤› ile ilgili yapacaklar› taﬂ›malarda yolculara gelebilecek bedensel zararlar için sigorta ettirilme zorunlulu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Yönetmeli¤in 48. Maddesine göre de her iki sigortan›n da yap›lmas› zorunlu tutulmuﬂtur. Bu
durumda Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’nda yer almayan Karayolu Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk 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. Kanun, sadece ﬂehirleraras› ve uluslararas› yolcu
taﬂ›malar›nda sigortan›n yap›lmas›n› öngörürken, Yönetmelik ve Genelgelerle bu kapsam il
içi yap›lan yolcu taﬂ›mac›l›klar›n› da kapsar hale 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 belgesinde 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 belgesine kay›tl› olmayan bir araçla yap›lan taﬂ›ma
sonucu
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-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.

