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aranti Sigorta Hesab› (GSH),
31.12.2004 tarihi itibariyle si-
gortas› yapt›r›lmam›fl veya
sigortas› tespit edilememifl
araçlar›n neden olduklar›
kazalar sonucu 4.022.129
YTL ve iflas eden sigorta flir-
ketleri nedeniyle de

27.309.700. YTL ödeme yapt›.
Garanti Sigorta Hesab›’ndan iki tür ödeme

yap›l›yor. Bunlardan birincisi, Zorunlu Mali So-
rumluluk (Trafik) Sigortas› yapt›r›lmam›fl veya
sigortas› tespit edilememifl araçlar›n neden ol-
duklar› kazalarda yap›lan bedeni tazminat
ödemeleri. Bu gibi durumlarda Karayollar› Tra-
fik Kanunu, hangi flartlarda ödeme yap›laca-
¤›n› flöyle s›ralam›fl:

● Plakas› tespit edilemeyen araçlar›n ver-
mifl oldu¤u bedeni zararlar,

● Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortas›
olmayan araçlar›n vermifl oldu¤u bedeni za-
rarlar,

● Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta
poliçesindeki teminat tutarlar›na iliflkin art›fl ze-
yilnamesi olmayan araçlar›n vermifl oldu¤u

bedeni zararlar,
● Çal›nm›fl veya gasbedilmifl motorlu araç-

lar›n sebeb olduklar› ve arac›n iflleteninin so-
rumlu olmad›¤›  kazalarda  meydana gelen
bedeni zararlar… Bu çerçevede GSH’tan ya-
p›lan ödemeler Tablo-1’deki gibi olmufltur.

2004 y›l›nda yap›lan tan›t›m faaliyetleri so-
nucu, bu y›lda 1.184 adet baflvuru gerçeklefl-
tir. Bu baflvuru say›s› bir önceki y›la göre (2003
y›l›na göre) yüzde 235 art›fl gösterdi.  

GSH’a 2005 y›l›n›n ilk üç ay›nda 450 civar›n-
da baflvuru oldu. 2005 y›l› için tahmini baflvu-
ru say›s› birinci alt› ay için 1.000, ikinci alt› ay
için 1.500 civar›nda olmak üzere toplan 2.500
adet baflvuru beklenmektedir.

G

Y›l Baflvuru adedi Sonuçlanan dosya Ödenen dosya Ödenen

1997 22 22 - -
1998 57 57 9 4.333.-
1999 25 125 51 40.345.-
2000 165 165 45 52.509.-
2001 199 199 48 142.758.-
2002 281 281 80 400.263.-
2003 357 357 93 752.199.-
2004 1.205 1.143 202 2.629.722.-
Toplam 2.411 2.319 528 4.022.129.
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GSH’tan yap›lan ödemelerden bir di¤eri de;
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› yapan sigor-
tac›n›n mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli
olarak bütün branfllarda ruhsatlar› iptal edilmifl
veya iflas etmifl sigorta flirketlerinin ödemekle
yükümlü olduklar› maddi, bedensel tazminat-
lara iliflkin yap›lan tazminat ödemeleridir:

Bu konuda da halen hasar ödenmesi yap›l-
makta olan sigorta flirketleri flöyledir:

1- Akdeniz Sigorta A.fi. (‹flas nedeniyle)
2- Emek Sigorta A.fi. (‹flas nedeniyle)
3- Universal Sigorta A.fi. (‹flas nedeniyle)
4- Kapital Sigorta A.fi. (Mali bünye zafiyeti-

‹flas nedeniyle)
5- EGS Sigorta A.fi. (Mali bünye zafiyeti ne-

deniyle)
6- GIC Dünya Sigorta A.fi. (Mali bünye zafi-

yeti nedeniyle)
Bu flirketlerdeki 31.12.2004 itibariyle muallak

hasar dosyalar› ve bu dosyalar için yap›lan
ödemeler ise Tablo-2’deki gibi olmufltur.

Yo¤un olarak 1 Haziran 2003 tarihinde bafl-
layan iflas ödemeleri, 31.12.2004 tarihine ka-
dar 19 ayda; 33.053 dosya ödenmifl, 8.753
dosyan›n ibraname yaz›s› gönderilmifl, 6.416
adet dosya için eksik belge yaz›s› yaz›lm›fl ve
1.807 dosya red edilmek suretiyle toplam
50.029 adet dosya sonuçland›r›lm›flt›r.

Henüz kapat›lmayan 8.354 adet dosyan›n,
8.159 adedi sigorta flirketlerinin rücu alacakla-
r›ndan oluflmaktad›r. Bu dosyalar için Türkiye
Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i’ni
13.09.2004 tarih, 181 nolu sirküleri gere¤i, ta-
lepte bulunan sigorta flirketlerine hasar tazmi-
nat tutarlar›n›n yüzde 80’i oran›nda avans
ödemesi yap›lm›flt›r.

Sigorta flirketlerine ait rücu dosyalar› üzerin-
den, Kapital Sigorta A.fi.’nin 3.361 dosyas›  için
2.620.226 YTL, EGS Sigorta A.fi.’nin 1.369 dos-
yas› için 1.121.665 YTL, G.I.C. Dünya Sigorta
A.fi.’nin 130 dosyas› için 76.926 YTL olmak üze-
re toplam 5.187 dosya için 3.318.819 YTL tuta-
r›nda  avans ödemesi yap›lm›flt›r. Bu dosyalar›n
bütün ifllemeleri 31.03.2005 tarihine kadar biti-
rilmesi planlanm›flt›r. 

Garanti Sigortas› Hesab›’n›n 31.12.2004 tari-
hi itibariyle iflas dolay›s›yla yapm›fl oldu¤u
ödemeler (YTL) toplam› flöyledir: 
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Adet Yüzde Tutar (YTL)

GSH’a devroldu¤unda, flirketlerin MH* dosyalar› 90.047 - 57.236.000.-
GSH’a gelen dosyalar 58.383 65
GSH’a gelmeyen dosyalar 31.664 35
GSH’a baflvurusu yap›lan dosyalar›n sonuçlar›
Ödemesi yap›lan dosyalar 33.053 57 23.990.881.-
‹branamesi gönderilen dosyalar 8.753 15 6.499.323.-
Eksik evrak yaz›s› gönderilen dosyalar 6.416 11 7.061.471.-
Red edilen dosyalar 1.807 3 1.311.663.-
Yüzde 80 avans ödemesi yap›lan dosyalar 5.187 9 3.318.819.-
Kalan 3,167 5 4.949.132.-
Toplam 58.383
(*) Muallak hasar
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Kesin Avans
Ödemeler ödemeler ödemeleri Toplam

Sigorta flirketleri 9.370.694 3.318.819 12.689.513
fiah›slar 14.620.187 - 14.620.187
Toplam 23.990.881 3.318.819 27.309.700


