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Güvence Hesab› Müdürü
aﬂ›ma Kanunu’nun 17 nci maddesinde aç›klanan ﬂehirleraras› ve uluslararas› yolcu taﬂ›mac›l›¤› yapan taﬂ›mac›lar›n,
sorumluluklar›n› karﬂ›lamak üzere Kanun’un
18 inci maddesinde öngörülen sorumluluk sigortas› yapt›rmalar› zorunlu tutulmuﬂtur.
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Zorunlu olan sorumluluk sigorta ile birlikte yolcu
taﬂ›mac›l›¤› yapanlar›n 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›
yapt›r›lmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Kararda, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›
yapt›rma mecburiyeti ve ilgili muafiyet ve istisnalar›n belirlenmesi yetkisi Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›na verilmiﬂti. Ancak bu yetki, 13 Kas›m 2009 tarihinde yay›mlanan 2009/15545 say›l› Kararname ile Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›nmas›
kayd›yla Hazine Müsteﬂarl›¤›na devredilmiﬂtir.
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca yay›mlanan 26 Haziran
2010 tarih, 2010/8 Nolu Genelge’de Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›rma mecburiyeti ile muafiyet ve istisnalar yeniden belirlenmiﬂtir. Ayn› Genelge’de yeni uygulaman›n 01
Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlü¤e girece¤i aç›klanm›ﬂt›r. Genelge’ye göre, Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤i çerçevesinde yolcu
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taﬂ›mac›¤› yapan gerçek ve tüzel kiﬂilere verilen yetki belgelerinden;
1-Otomobille ﬁehirleraras› Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile
ilgili verilen, A1
2-Otomobille Uluslar aras› Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile
ilgili verilen, A2
3-Otobüsle Uluslar aras› ve ﬁehirleraras› Tarifeli
Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile ilgili verilen, B1
4-Otobüsle Uluslar aras› ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile ilgili verilen, B2
5-Otobüsle ﬁehirleraras› Tarifeli Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile ilgili verilen, D1
6-Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taﬂ›mac›l›¤› ile
ilgili verilen, D2
Yetki belgelerine sahip olan kimselerin Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› yapt›r›lmas› zorunlu
tutulmuﬂtur. Genelge’de uygulama ile ilgili aç›klamalara da yer verilmiﬂtir. Örne¤in, yetki belgeleri kapsam›nda yap›lacak yolcu taﬂ›malar› için
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›n›n yapt›r›lmas› zorunlu olup, taﬂ›ma iﬂleminin yetki belgesi olmadan yap›lm›ﬂ olmas› sigorta teminat›n› ortadan kald›rmamaktad›r. Di¤er bir ifade ile zorunlu sigortaya tabi tutulan bir taﬂ›man›n varl›¤› halinde, bu taﬂ›mac›l›¤›n yetki belgesiz yap›lm›ﬂ olmas› mevcut sigorta teminat›n› ortadan kald›rmayacakt›r. Sigortan›n hiç yap›lmam›ﬂ veya sorumlunun tespit edilememiﬂ olmas› halinde ise
Güvence Hesab› devreye girecektir.
Genelge’de aç›klanan di¤er önemli bir husus
ise, 4925 say›l› Kanunun 2’nci maddesinin 2’nci
ve 3’üncü f›kralar›nda düzenlenen taﬂ›malar
hariç denilmek suretiyle getirilen muafiyetlerdir.

Taﬂ›ma Kanunu’nun ikinci maddesi kapsam ile
ilgilidir. Maddenin birinci f›kras›nda genel taﬂ›mac›l›¤›n kapsam› belirlenirken, ikinci ve üçüncü f›kralar›nda kapsam d›ﬂ›nda kalan ve düzenlenmeyi gerektiren konulara yer verilmiﬂtir.
‹kinci f›kras›nda hangi kurumlar›n, hangi araçlarla yapaca¤› taﬂ›malar›n kapsam d›ﬂ›nda kalaca¤› aç›klanm›ﬂt›r. Üçüncü f›kras›nda ise, il s›n›rlar› içinde ve 100 kilometreye kadar olan ﬂehirleraras› yap›lan taﬂ›malar›n düzenlenmesi ile
ilgilidir. Bu düzenlemelerin il ve ilçe trafik komisyonlar›yla iﬂbirli¤i yap›lmak suretiyle ilgili valiliklere ve belediye s›n›rlar› içerisindeki ﬂehir içi taﬂ›malar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslar› dâhilinde b›rak›labilece¤i belirtilmektedir.
Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’nun 17’nci maddesi
ﬂehirleraras› ve uluslararas› yap›lan yolcu taﬂ›malar›ndaki sorumluluklar›n sigortalanmas› öngörür iken, daha sonra mahalli idarelerce yap›lan düzenlemelerle bu sorumluluk alan›, il s›n›rlar› içerisinde yap›lan yolcu taﬂ›malar› ile 100
kilometreye kadar olan ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›malar›n› kapsar hale getirilmiﬂtir. Tabi ki Kanun
ile belirlenen kapsam›n yönetmelik ve genelgelerle geniﬂletilmesi uygulamada baz› tereddütlere yol açm›ﬂt›r.

Genelge ile yap›lan düzenlemede, il s›n›rlar›
içerisinde yap›lan yolcu taﬂ›malar› ile 100 kilometreye kadar olan ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›malar› kapsam d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren bu tür yolcu taﬂ›mac›¤› için verilmekte olan (Y) Yetki Belgesi
ve Güzergâh ‹zin Belgesi gibi yetki belgesi sahiplerinin Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›
yapt›rma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Yap›lan bu de¤iﬂiklikle 01 Kas›m 2011 itibaren
(Y) türü yetki belgelerinin yerine verilmesi kararlaﬂt›r›lan (D4) türü yetki belgesini de kapsam d›ﬂ›nda kalacakt›r.
Otobüsle uluslar aras› ve ﬂehirler aras› kendi
personelinin taﬂ›nmas› için düzenlenen (B3) ve
(D3) türü yetki belgeleri de Genelge kapsam›na dâhil edilmeyerek, kapsam d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca yay›mlanan 2010/8 nolu Genelge ile 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› için
yeni bir dönem baﬂlam›ﬂt›r. Yap›lan düzenleme
ile kapsam yeniden belirlenmiﬂ ve geçmiﬂte
yaﬂanan tereddütler aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂtur. Temennimiz Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n 2010/8 say›l›
Genelgesi ile yap›lan de¤iﬂikliklerin iyi anlaﬂ›lmas› ve do¤ru uygulanmas›d›r.
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