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

on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya
baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye -

ni bir ku ru luş de ğil. Gü ven ce He sa bı ilk ola rak
18 Ekim 1983 ta ri hin de Res mi Ga ze te ’de ya yın -
la na rak yü rür lü ğe gi ren 2918 sa yı lı Ka ra yo lu
Tra fik Ka nu nu’ nun 108’in ci mad de si ile Ga ran -
ti Fo nu adı ile ku rul muş ve uy gu la ma
26.06.1985 ta rih, 18793 sa yı lı Res mi Ga ze te ’de
ya yın la nan Yö net me lik ile baş la mış tır. 

26.6.1985 ta rih li Yö net me lik ile Ga ran ti Fo nu ’nun
yö ne ti mi Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lı ğı ’na ve ril miş,
da ha son ra 10.8.1990 ta rih li Yö net me lik ile Ha zi -
ne ve Dış Ti ca ret Müs te şar lı ğı ’na, 01.12.1994 ta ri -
hin de Ha zi ne Müs te şar lı ğı Si gor ta cı lık Ge nel Mü -
dür lü ğü ’ne ve son ola rak 3 Ma yıs 1997 ta rih li Yö -
net me lik ile de Tür ki ye Si gor ta, Re asü rans ve
Emek li lik Şir ket le ri Bir li ği ’ne ve ril miş tir.

Ga ran ti Fo nu ’nun adı, 21 Şu bat 2001 ta rih,
4029 sa yı lı ka nun la Ka ra yo lu Tra fik Ga ran ti Si -
gor ta sı He sa bı ola rak de ğiş ti ril miş ve da ha son -
ra 14 Ha zi ran 2007 ta rih 26552 no lu Res mi Ga -
ze te ’de ya yın la nan 5684 sa yı lı Si gor ta cı lık Ka -
nu nu'nun 14.mad de siy le ku ru lan "Gü ven ce
He sa bı"na dev re dil miş tir.

18 Ekim 1983 ta ri hin de ku ru lan Ga ran ti Fo -
nu’nun fonk si yon la rı ha len kap sa mı da ha
da ge niş le til miş olan Gü ven ce He sa bı ’nın
bün ye sin de ic ra edil mek te dir

GÜ VEN CE HE SA BI, KAP SA MIN DA BU LU NAN ZO -
RUN LU Sİ GOR TA LA RIN SAĞ LA DI ĞI GÜ VEN CE -
LER DEN YOK SUN KA LIN MA SI NE DE NİY LE Kİ Şİ LE -
RİN UĞ RA YA CAK LA RI BE DE Nİ ZA RAR LA RIN Gİ -
DE RİL ME Sİ AMA CIY LA KU RUL MUŞ TUR. 

Ay rı ca Si gor ta Şir ket le ri nin ma li bün ye za afi ye ti
ne de niy le sü rek li ola rak bü tün branş lar da ruh -
sat la rı nın ip tal edil me si ya  da if la sı ha lin de öde -
mek le yü küm lü ol du ğu kap sam da bu lu nan zo -
run lu si gor ta la rın sağ la dı ğı te mi nat lar dan kay -
nak la nan  her tür lü mad di ve be den sel  za rar -
la rın kar şı lan ma sı da Gü ven ce He sa bı ’nın
amaç ve gö rev le ri ara sın da yer al mak ta dır.

GÜ VEN CE HE SA BI NIN KAP SA MI;

�Si gor ta lı nın tes pit edi le me me si du ru mun da
ki şi ye ge len be den sel za rar lar.
�Ri zi ko nun mey da na gel di ği ta rih te ge çer li
olan te mi nat tu tar la rı dâ hi lin de si gor ta sı nı yap -
tır ma mış olan la rın ne den ol du ğu be den sel za -
rar lar.
�Si gor ta şir ke ti nin ma lî bün ye za afi ye ti ne de -
niy le sü rek li ola rak bü tün branş lar da ruh sat la rı -
nın ip tal edil me si ya da if la sı ha lin de öde mek -
le yü küm lü ol du ğu mad dî ve be den sel za rar -
lar.
�Ça lın mış ve ya gasp edil miş bir ara cın ka rış tı -
ğı ka za da, Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu uya rın ca
iş le te nin so rum lu tu tul ma dı ğı hal ler de, ki şi ye
ge len be den sel za rar lar.

ola rak özet le ne bi lir. Sa yı lan bu as li fonk si yon la -
rı nın dı şın da;
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Toplam olarak bedeni tazminatlara ilişkin yapılan başvurular ve ödemeler:

YYııllllaarr
BBaaşvvuurruu  
SSaayyııssıı

AAyyllııkk  oorrttaallaammaa
BBaaşvvuurruu  SSaayyııssıı

BBEEDDEENN� TTAAZZMM�NNAATT  ÖÖDDEEMMEELLEERR�
ÖÖddeemmee  
SSaayyııssıı

ÖÖddeenneenn
TTLL

AArrttıış
TTLL

Ye şil Kart Si gor ta sı kap sa mın da Tür ki ye Mo tor lu
Ta şıt Bü ro su ta ra fın dan ya pı la cak taz mi nat öde -
me le ri, 5684 sa yı lı Si gor ta cı lık Ka nu nu ile  ku ru lan
Si gor ta Tah kim Ko mis yo nu, Bil gi ve Gö ze tim Mer -
ke zi ve Si gor ta cı lık Eği tim Mer ke zi ’ne ya pı la cak
öde me ler ile zo run lu si gor ta la rın de ne tim le ri için
ya pı la cak öde me ler de Gü ven ce He sa bı ’nın kat -
kı sağ la ya ca ğı alan lar ara sın da bu lun mak ta dır.

Ga ran ti Fo nu ola rak ilk ku rul du ğun da kap sa -
mın da sa de ce tra fik si gor ta sı bu lu nan Gü ven -
ce He sa bı’ nın kap sa mın da bu gün, 5684 sa yı lı
Si gor ta cı lık Ka nu nu ’nun 13’ün cü mad de si, 2918
sa yı lı Ka ra yo lu Tra fik Ka nu nu, 4925 sa yı lı Ka ra yo -
lu Ta şı ma Ka nu nu ve Mül ga 7397 sa yı lı Si gor ta
Mu ra ka be Ka nu nu  ih das edi len zo run lu so rum -
lu luk si gor ta la rı ol mak üze re beş adet si gor ta
bu lun mak ta dır. Ha li ha zır da kap sam da bu lu nan
ve öde me si ya pı lan si gor ta lar şun lar dır:

1. Ka ra yol la rı Mo tor lu Araç lar Zo run lu Ma li So -
rum lu luk Si gor ta sı (Tra fik Si gor ta sı)
2. Zo run lu Ka ra yo lu Ta şı ma cı lık Ma li So rum lu luk
Si gor ta sı
3. Ka ra yo lu Yol cu Ta şı ma cı lı ğı Zo run lu Kol tuk
Fer di Ka za Si gor ta sı
4. Teh li ke li Mad de ler ve Teh li ke li Atık Zo run lu

Ma li So rum lu luk Si gor ta sı

5. Tüp gaz Zo run lu So rum lu luk Si gor ta sı

ola rak de vam et mek te dir.

Gü ven ce He sa bı 1997 yı lın dan iti ba ren Tür ki ye
Si gor ta lar Bir li ği ’ne dev re dil dik ten son ra  fa ali -
yet le ri aşa ğı da ki şe kil de ge liş miş tir.

Ölüm, ma lu li yet ve te da vi öde me le ri ni kap sa -
yan be de ni taz mi nat lar da 2000-2005 yıl la rı ara -
sın da yıl lık baş vu ru sa yı sı iki-üç yüz ler de iken, bu
sa yı 2006 yı lın dan iti ba ren hız la ar ta rak 2007 yı -
lın da 5 bin 500’e, 2009 yı lın da 10 bin 400’e ve
2010 yı lın da 22 bi n e yak laş mış tır.

25 Şu bat 2011 ta ri hin de ya yım la na rak yü rür lü ğe
gi ren 6111 sa yı lı Ka nun ile tra fik ka za sın dan kay -
nak la nan te da vi gi der le ri nin, si gor ta şir ket le ri nin
ve Gü ven ce He sa bı ’nın öde ye ce ği ka tı lım pay la -
rı kar şı lı ğın da ta ma mı nın Sos yal Gü ven lik Ku ru mu
ta ra fın dan kar şı lan ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. Te da vi
gi der le ri nin Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ta ra fın dan
kar şı lan ma sı ne de niy le te da vi kap sa mın da ya pı -
lan baş vu ru lar so na er di ğin den bu yıl dan iti ba ren
ya pı lan baş vu ru lar da hız lı bir azal ma ya şan mış tır.

2000 438 105 105.244
2001 226 19 48 140.632 34%
2002 259 22 79 398.394 183%
2003 321 27 93 752.199 89%
2004 1.026 86 201 2.629.722 250%
2005 1.568 131 567 8.897.207 238%
2006 2.469 206 1.183 12.116.507 36%
2007 5.512 459 2.644 15.464.845 28%
2008 7.007 584 4.690 22.990.780 49%
2009 10.384 865 .7.844 35.043.891 52%
2010 21.972 1.831 17.527 43.852.008 25%
2011 11.389 949 8.361 40.370.960 ‐8%
2012 3.118 260 1.235 46.514.774 15%
2013/5 1.346 269 534 23.423.458
TOPLAM 64.035 45.111 252.700.621
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Yıllara göre ödemelerdeki artış grafiği:

25 Şubat 2011 tarihinden itibaren tedavi giderlerindeki başvurular azalırken,
ölüm ve maluliyetle ilgili başvurulardaki artışlar devam etmektedir.

31 Mayıs 2013 itibariyle ölüm tazminatı için
10.276 başvuru yapılmış, bu başvurulardan
4.715 adedi için 141,4 milyon TL ödeme yapıl-
mıştır. Aylık ortalama 2001-2004 yılları arasında
15, 20 civarında iken bu sayı 2006 yılından iti-
baren ortalama 100 adede ulaşmıştır.

Aşağıda bu tazminatlara ilişkin detaylar çıkarılmıştır.

ÖLÜM TAZMİNATLARI

Tedavi giderleri tutar açısından düşük olsa da
adet açışından Hesap’ta önemli bir işlem sayısına
ulaşmıştır. Bilhassa Sağlık Bakanlığı’nın başvuruları
sayının artmasında önemli rol oynamıştır. Ancak
trafik kazasından kaynaklanan tedavi giderlerinin
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasın-
dan sonra tedavi giderleriyle ilgili başvurular hızla
azalmış ve hatta durma noktasına gelmiştir.

TEDAVİ GİDERLERİ

31 Mayıs 2013 itibariyle maluliyet tazminatı
için 7.554 başvuru yapılmış, bu başvurulardan

3.037 adedi için 88,2 milyon TL ödeme
yapılmıştır. 2001 yılında aylık ortalama

başvuru sayısı 1 olmuştur. 2013 yılına
gelindiğinde aylık ortalama başvuru sayısı

163 adede yükselmiştir.

MALULİYET TAZMİNATLAR:



31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle hasar türlerine göre
yapılan ödemelerin büyük bir kısmı, yüzde 78’i
sigortasız araçların neden olduğu zararlar, yüzde
21’lik kısmı tespit edilemeyen araçların neden
olduğu zararlar ve yüzde 17i ise çalıntı araçların
neden olduğu zararlar dolayısıyla yapılmıştır.

Dağılımı;
Tespit

Edilemeyen
%21

Çalıntı
%1
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31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle tazminat türlerine
göre yapılan ödemelerin yüzde 56’sı ölüm tazmi-
natları (destekten yoksun kalma tazminatı), yüzde
35’i maluliyet tazminatı (sürekli sakatlık)  ve yüzde
9’u  ise tedavi giderleri için yapılmıştır. 

Ödemelerin
tazminat
türlerine

göre
dağılımı:

Dağılımı;

Tedavi 73.359 22.999.386 9
Maluliyet 3.037 88.262.096 35
Ölüm 4.715 141.439.138 56
TOPLAM 45.111 252.700621

TTaazzmmiinnaatt
TTüürrüü AAddeett TTuuttaarr

ÖÖDDEEMMEE

DDaağııllıımm ((%%))

Ödemelerin
hasar

türlerine
göre

dağılımı;
Çalıntı 175 2.391.008 1
Tespit Edilemeyen 4.610 54.324.508 21
Sigortasız 40.326 195.985.104 78
TOPLAM 45.111 252.700.621

HHaassaarr  
TTüürrüü AAddeett TTuuttaarr

ÖÖDDEEMMEE

DDaağııllıımm ((%%))

Tedavi
%9

Mali bünye zafiyeti içinde olan veya iflas etmiş sigorta şirketleriyle ilgili yapılan ödemeler:

Güvence Hesabı’nın görevleri arasında, mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün
branşlarda ruhsatı iptal edilmiş ya da iflas etmiş sigorta şirketlerinin, kapsamda bulunan sigor-
talarından kaynaklanan ve ödemekle yükümlü oldukları maddi ve bedensel zararları da
ödemek bulunmaktadır. Bu kapsamda ödeme yapılan sigorta şirketler ve bu şirketler için
yapılan ödemeler şöyledir:

Maluliyet
%35

Ölüm
%56

Sigortasız
%78
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Tazminat ödemesi yapılan sigorta şirketleri:

1- AKDENİZ SİGORTA A.Ş. (iflas nedeniyle)
2- EMEK SİGORTA A.Ş. (iflas nedeniyle)
3- UNIVERSAL SİGORTA A.Ş. (iflas nedeniyle)
4- KAPİTAL SİGORTA A.Ş. (iflas nedeniyle)
5- EGS SİGORTA A.Ş. (mali bünye zafiyeti nedeniyle)
6- GIC DÜNYA SİGORTA A.Ş. (mali bünye zafiyeti nedeniyle)
7- BATI SİGORTA A.Ş.                    (mali bünye zafiyeti nedeniyle)

31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle sigorta şirketleri için yapılan ödemeler:

Akdeniz Sigorta 22.578 22.508.745 35
EGS Sigorta 4.592 7.311.155 11
Emek Sigorta 1.974 1.532.450 2
GIC Dünya Sigorta 2.187 2.752.109 4
Kapital Sigorta 18.488 26.991.537 42
Universal Sigorta 3.069 2.932.806 5
Batı Sigorta 1 58.899 0
TOPLAM 52.889 64.087.699 100%

�ffllaass  
Şiirrkkeettii AAddeett TTuuttaarr

ÖÖDDEEMMEE

%%

Bedeni Tazminatlar 252.700.621 69
İflas Sigorta Şirketleri 64.087.699 17
SGK Hizmet Bedelleri 37.696.272 10
Diğer Kuruluşlar 13.363.619 4
GENEL TOPLAM 367.848.210 100%

Ödemeler TTuuttaarr DDaağııllıımm ((%%))

Sonuç:

31 Mayıs 2013 itibariyle Güvence Hesabı’ndan 252,7 milyon TL.bedeni tazminat, 64,1 mil-
yon TL iflas eden sigorta şirketleri, 37,7 milyon TL. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve 13,3 mil-
yon TL. diğer kuruluşlara olmak üzere toplam 367,8 milyon TL. ödeme yapılmıştır.

Güvence Hesabı, yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde dünden, bugüne önemli bir
yol almıştır. Güvence Hesabı önemli bir yol katetmesine karşılık yine de alacağı yol
bulunmaktadır. Sonuçlara göre, sigortasız araçlar nedeniyle zarar görenlerin yüzde
50’sinden fazlası (yüzde 60 civarında) Güvence Hesabı’na başvuru yapmaktadır.
Temennimiz öncelikle sigortasız araç sayısının azalması, hatta sigortasız hiç araç kal-
mamasıdır. Ancak bu durum kolay olmayacağı muhakkaktır. Gelecek günlerde zarar
görenlerin tamamının Güvence Hesabı’ndan yararlanmasının sağlanması ve mağ-
duriyetlerin giderilmesinin temini Güvence Hesabı’nın başlıca hedefi olmalıdır.


