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A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü

üvence Hesab›’na son 5 y›lda 27.497
baflvuru olmufltur. 2005 y›l›nda 1.696

adet olan baflvuru say›s› 2009 y›l›nda 10.489
adede yükselmifltir. Yani son 5 y›lda Güven-
ce Hesab›’na yap›lan baflvurular yüzde 718
artm›flt›r. Yap›lan baflvurular›n yaklafl›k yüz-
de 40’› 2009 y›l›nda gerçekleflmifltir.

Ancak bütün bu art›fllara ra¤men yaflanan
trafik kazalar›na bakt›¤›m›zda yap›lan bafl-
vurular›n yetersiz kald›¤›n› görmek müm-
kündür. ‹statistiklere göre ölüm hadiselerin-
de yüzde 50, yaralanmalarda yüzde 90 ci-
var›nda baflvuru yap›lmad›¤› ortaya ç›k-
maktad›r.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nden al›nan ista-
tistiklere göre son 5 y›lda 4 milyon 159 bin
trafik kazas› meydana gelmifltir. Bu kazalar-
da 22 bin 681 kifli hayat›n› kaybetmifl, 897
bin kifli yaralanm›flt›r.

Yine Tramer’den (Trafik Sigortalar› Bilgi Mer-
kezi) al›nan verilere göre Türkiye çap›nda
yaklafl›k 3 bin 510 adet arac›n Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortas› (Trafik Sigortas›) yapt›r›l-
mam›flt›r. Yaklafl›k yüzde 25 civar›nda bir si-
gortas›zl›k oran› mevcuttur. Yani trafi¤e ç›-

kan her 4 araçtan birisi sigortas›zd›r ve bu
araçlar her gün trafikte dolaflmaktad›r.

Bu verilerden hareket ederek sigortas›z
araçlar›n neden olduklar› zararlar› ve bun-
lara iliflkin yap›lan baflvurular› hesaplamaya
çal›flal›m. Örne¤in,  istatistiklere göre 2008
y›l›nda yaklafl›k 950 bin trafik kazas› meyda-
na gelmifltir. Bu kazalarda 4 bin 236 kifli ha-
yat›n› kaybetmifl, 184 bin 468 kifli yaralan-
m›flt›r.  Sigortas›zl›k oran› dikkate al›nd›¤›nda,
4 bin 236 adet ölüm hadisesinin yaklafl›k
yüzde 25’fli ( 1.050 adedi) ve 184 bin 468 ya-
ralama hadisesinin yaklafl›k 46 bin adedi si-
gortas›z araçlar nedeniyle meydana gelmifl
oldu¤u kabul edilebilir. Bunlar her ne kadar
tahmini rakamlar olsa da gerçe¤e yak›nd›r.

2008 y›l›nda meydana gelen kazalar nede-
niyle 2008 ve 2009 y›llar›nda Güvence He-
sab›’na toplam 519 adet ölüm hadisesi için
baflvuru yap›lm›flt›r. Oysa istatistiklere göre
2008 y›l›nda sigortas›z araçlardan kaynakla-
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Y›llar Kaza Say›s› Ölü Say›s› Yaral› Say›s›
2005 ................620.789................4.505..............154.086
2006 ................728.755................4.633..............169.080
2007 ................825.561................5.007..............189.057
2008 ................950.120................4.236..............184.468
2009 .............1.034.435................4.300..............200.405

4.159.660..............22.681..............897.096

SON 5 YILIN KAZA ‹STAT‹ST‹KLER‹
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nan ölüm hadisesi say›s›n›n yaklafl›k 1.050 ol-
du¤unu yukar›da hesaplam›flt›k. Bu duruma
göre 2008 y›l›nda meydana gelen ölüm ha-
diselerinin yaklafl›k yüzde 50’si için Güvence
Hesab›’na baflvuru yap›lm›fl, ancak di¤er
yüzde 50’si için herhangi bir baflvuru yap›l-

mam›flt›r.
Yaralanma hadiselerinde ise bu oran çok
daha yüksektir. Zira 2008 y›l›nda yaflanan
184 bin 468 yaralanma hadisesinin yüzde
25’lik k›sm›n›n, yani yaklafl›k 46 bin yaralan-
ma hadisesinin yine sigortas›z araçlar nede-
niyle olufltu¤u varsay›labilir. Bu hadiselerden
ancak sadece 5 bin 400 adedi, yani di¤er
bir ifade ile yüzde 11’i Güvence Hesab›’na
baflvuruda bulunmufltur. Geriye kalan bü-
yük bir k›sm›, yani yüzde 89’u baflvuruda bu-
lunmam›fl veya bulunamam›flt›r. Zira muhte-
melen bu kifliler yapm›fl olduklar› tedavi har-
camalar›n›n araçlar›n trafik sigortalar›n› ya-
pan sigorta flirketlerinden veya sigortas›
yoksa Güvence Hesab›’ndan karfl›lanaca-
¤›n› bilmiyorlard›. Bunlardan bir k›sm›n›n kü-
çük harcamalar, de¤mez diyerek talep
edilmedi¤ini düflünsek bile geri kalan ciddi
k›sm›n›n haklar›n› tam olarak bilmedi¤inden
alamad›¤› bir gerçektir. Tabi bu insanlar
harcamalar›n› ceplerinden karfl›lamak zo-
runda kalm›fllard›r. 

Sonuç olarak, yap›lan tahmini hesaplama-
lara göre, ölüm hadiselerinde yüzde 40,
yaralanmalarda yüzde 90 civarlar›nda bafl-
vuru yap›lmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Te-
mennimiz bu insanlar›n bir an önce haklar›-
n› ö¤renmeleri ve kusurlu olmad›klar› halde

katlanmak zorunda olduklar› bu giderleri il-
gili kurumlardan talep etmeleridir.

Güvence Hesab› ayda yaklafl›k 3 Milyon TL
civar›nda ödeme yapmak suretiyle 2009 y›-
l›nda toplam 34 Milyon 675 Bin TL ödeme

gerçeklefltirmifltir. Toplam
ödeme tutar› ise 93 Milyon
266 Bin TL.’ ye ulaflm›flt›r.

Güvence Hesab›, Karayollar›
Trafik Kanunu gere¤i yapt›r›l-
mas› zorunlu oldu¤u halde,
motorlu araçlar›n iflletilmesi
s›ras›nda Zorunlu Mali Sorum-

luluk Sigortas›n›n (Trafik Sigortas›n›n) yapt›r›l-
mam›fl olmas› veya kazaya neden olan
arac›n tespit edilememifl olmas› veya ara-
c›n çal›nt› olmas› durumunda bir kimsenin
ölümüne, yaralanmas›na veya sakat kal-
mas›na sebebiyet vermifl olmas›ndan dola-
y› meydana gelen bedeni zararlar› söz ko-
nusu sigorta mevzuat› çerçevesinde, araç
sürücüsünün kusuru nispetinde ve kaza
an›nda geçerli poliçe limitleri ve flartlar› dâ-
hilinde karfl›lamaktad›r. 

Temennimiz trafik kazalar›nda bedenen za-
rara kimselerin haklar›n› bilmeleri ve bu hak-
lar›n› aramalar›d›r. Geçmifl y›llardaki baflvu-
rulara bakt›¤›m›zda, bu gün gelinen nokta
bir hayli sevindiricidir. Baflvurular son 5 y›lda
yüzde 718 artm›flt›r. Ancak bu yeterli de¤il-
dir. Yeterli olmas› için zarar görenlerin tama-
m›n›n haklar›n› almalar›d›r. ■

Toplam Art›fl Oran›
Y›llar Adet TL TL
2005 ........................567 ..........8.897.207...................238 
2006 .....................1.183 ........12.116.507.....................36 
2007 .....................2.655 ........15.464.845.....................28 
2008 .....................4.686 ........22.111.695.....................43 
2009 .....................7.846 ........34.675.816.....................57 
Toplam ...........16.937......93.266.070

SON 5 YILDA GÜVENCE HESABI’NA YAPILAN ÖDEMELER

Y›llar Ölüm Maluliyet Tedavi TOPLAM Art›fl Oran› %
2005 ................800 .................164.............732 ..........1.696 ...............50 
2006 .............1.026 .................397..........1.172 ..........2.595 ...............53 
2007 .............1.054 .................493..........4.084 ..........5.631 .............117 
2008 .............1.150 .................658..........5.278 ..........7.086 ...............26 
2009 .............1.368 .................960..........8.161 ........10.489 ...............48  
Toplam......5.398 ............2.672 ......19.427.......27.497

SON 5 YILDA GÜVENCE HESABI’NA YAPILAN BAfiVURULAR




