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GGÜÜ  VVEENN  CCEE  HHEE  SSAA  BBII

A. Ka di r  KÜ ÇÜK
Gü ven ce He sa b› Mü dü rü

üven ce He sa bı nın kap sa mın da bu lu -
nan zo run lu si gor ta la rın sağ la dı ğı te -

mi nat la ra iliş kin ola rak; si gor ta lı nın be lir le ne -
me me si, ri zi ko nun mey da na gel di ği ta rih te
ge çer li si gor ta nın bu lun ma ma sı ve ya ça lın -
mış ve ya gasp edil miş araç lar la ka za ya se -
be bi yet ve ril me si du rum la rın da, ka za lar da
za rar gö ren ki şi le rin uğ ra dık la rı be de ni za rar -
la rın gi de ril me si için yap tı ğı öde me ler ar ta -
rak de vam et mek te dir.

2012 Ka sım so nu iti ba ri ile Gü ven ce He sa bı -
na ya pı lan si gor ta sız baş vu ru sa yı sı 65 bi ni aş -
mış bu lun mak ta dır. 

Baş vu ru la rın 276 ade di (yüz de 0,4’ü) ça lın tı
araç lar, 6.775 ade di (yüz de 10,4’ü)  tes pit
edi le me yen araç lar için ya pı lır ken 57.988
ade di (yüz de 89,2’si) si gor ta sız araç lar için
ya pı lan baş vu ru lar dan oluş mak ta dır. Si gor -
ta sız araç lar için ya pı lan baş vu ru lar yüz de
89,2 gi bi çok cid di bir ora na ulaş mış tır.

Si gor ta sız araç ora nı TRA MER (Tra fik Si gor ta la rı
Bil gi Mer ke zi ) ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye ge ne lin -
de 2012 Ka sım so nu iti ba riy le ka yıt lı araç sa yı sı -
nın 16,8 Mil yon ol du ğu, bu na kar şın 13 Mil yon
tra fik si gor ta sı nın bu lun du ğu ve so nuç ta 3,7
Mil yon ara cın si gor ta sı nın bu lun ma dı ğı be lir til -

mek te dir. Bu so nuç la ra gö re ka yıt lı ola rak yüz -
de 22,15 ora nın da ara cın si gor ta sız ol du ğu, bu
ra ka ma hiç kay dı ol ma yan mo tor sik let ve ta -
rım araç la rı gi bi araç la rın da ila ve edil di ğin de
si gor ta sız lık ora nı nın yüz de 25’in üze rin de ol du -
ğu nu ka bul et mek ge re kir.

GG

SSiiggoorrttaassıızz  AArraaççllaarr
NNeeddeenniiyyllee  GGüüvveennccee
HHeessaabbıınnaa  YYaappııllaann
BBaaşşvvuurruullaarr

Çalıntı 58 45 133 39 275 0,4
Sigortasız 7.377 4.856 44.943 813 57.989 89,2
Tespit Edilemeyen 1.676 1.334 3.621 144 6.775 10,4
TTOOPPLLAAMM 99..111111 66..223355 4488..669977 999966 6655..003399 110000
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Si gor ta sız araç la rın da ğı lı ma ba kıl dı ğın da,
oto mo bil ler de si gor ta sız lık ora nı yüz de 7 gi -

bi or ta la ma nın al tın da ol du ğu, mi ni büs,
oto büs, kam yon ve kam yo net gi bi araç

gru bun da si gor ta sız ora nı nın yüz de 10-20
ara sın da or ta la ma ya ya kın ol du ğu, an cak
trak tör, mo tor sik let ve özel amaç lı ta şıt lar -
da si gor ta sız lık ora nı nın yüz de 57-64 ara lı -
ğın da ve or ta la ma nın çok üze rin de ol du -

ğu gö rül mek te dir.  

2012 Kasım itibariyle
yapılan başvurularda
Otomobil gurubu birinci
sırada yüzde 41 oranda,
Motorsiklet gurubu
hemen ikinci sırada
yüzde 20 oranda,
Kamyonet gurubu yüzde
11 oranda, Traktör
gurubu yüzde 10 oran-
da, Kamyon gurubu
yüzde 5 oranda, 

Si gor ta sız araç la rın ka za nın mey da na gel di -
ği il le re gö re da ğı lı mı na ba kıl dı ğın da ilk sı ra -
yı 2011 yı lın da An ka ra, 2012 yıl lın da İs tan bul
al mak ta dır. 2011 Yı lın da 599 baş vu ru ile An -
ka ra bi rin ci olur ken 554 baş vu ru ile Kon ya
ikin ci sı ra yı, 551 baş vu ru ile Ma ni sa üçün cü
sı ra yı al mış tır. 2012 yı lın da ise İs tan bul 124
baş vu ru ile bi rin ci sı ra yı alır ken, ikin ci sı ra yı

110 baş vu ru ile Ga zi an tep, üçün cü sı ra yı ise 
109 baş vu ru ile İz mir ili al mış tır. De va mın da
Ma ni sa 89 ile dör dün cü ve An tal ya 84 ile
be şin ci sı ra lar da yer al mış lar dır. 

Si gor ta sız araç lar ne de niy le Gü ven ce He sa -
bın dan Ocak-Ka sım 2012 dö ne min de top -
lam 23.755.247.TL öde me ya pıl mış tır. 

Sigortasız Araçların Türlerine Göre Dağılımı

Yapılan Başvuruların
Araçların Türlerine
Göre Dağılımı:

Sigortasız Araçların İlleri Göre Dağılımı ve Yapılan Ödemeler:

2012 Nisan sonuçlarına göre yüzde 20,97
olan sigortasızlık oranı Kasım 2012 itibariyle
yüzde 1,18 artarak yüzde 22,15 olmuştur. Bu
durum ise sigortasız araç sayısının arttığını
göstermektedir. 

OTOMOBİL 8.515.776 7.911.587 604.189 7,09
KAMYONET 2.756.369 2.454.357 302.012 10,96
OTOBÜS 232.858 191.656 41.202 17,69
MİNİBÜS 394.834 322.872 71.962 18,23
KAMYON 750.124 600.926 149.198 19,89
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT 32.900 17.598 15.302 46,51
TRAKTÖR 1.501.921 641.475 860.446 57,29
MOTOSİKLET 2.640.966 956.950 1.684.016 63,77
GENEL TOPLAM 16.825.748 13.097.421 3.728.327 22,16

AArraaçç AArraaçç PPoolliiççee SSiiggoorrttaassıızz SSiiggoorrttaassıızzllııkk
TTüürrüü SSaayyııssıı SSaayyııssıı AArraaçç  SSaayyııssıı OOrraannıı

Yürürlükteki Poliçe Sayısı (30.11.2012) 13.097.421
Araç Sayısı (30.11.2012) 16.825.748
Sigortasız Araç Sayısı 3.728.327
Sigortasızlık Oranı % 22,15


