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GÜVENCE HESABI

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

684 Sa yı lı Si gor ta cı lık Ka nu nu ’nun 12
in ci mad de sin de, Si gor ta cı lık Ka nu -

nu ve di ğer ka nun la ra gö re ih das edi len zo -
run lu si gor ta la ra ait te mi nat tu tar la rı nın Ha -
zi ne Müs te şar lı ğı nın bağ lı ol du ğu Ba kan ta -
ra fın dan tes pit edi le ce ği ve Res mi Ga ze te -
de ya yım lan mak su re tiy le yü rür lü ğe gi re ce -
ği açık lan mış tır. Bu kap sam da tra fik si gor ta -
sı te mi nat la rın da son 10 yıl da 11 kat ar tış ya -
pıl mış tır. Te mi nat lar da ya pı lan bu ar tış la ra
ya ban cı pa ra (Ame ri kan Do la rı) ba zın da
ba kıl dı ğın da da hi yük sek baz da ger çek leş -
ti ği ni gör mek müm kün dür.

2002 yı lın da be de ni te mi nat la rın (sa kat lan -
ma, ölüm ve te da vi gi der le ri için) ay rı ay rı ol -

mak üze re ki şi ba şı na 18 Bin TL (es ki pa ra ifa -
de siy le 18 Mil yar TL) ola rak be lir len miş tir. Ay -
nı yıl Ame ri kan Do la rı ku ru nun or ta la ma
1.554.000.TL (1 Mil yon 554 Bin TL) ol du ğu göz
önü ne alın dı ğın da, 2002 yı lın da be de ni te -
mi na tın yak la şık 11.580 Ame ri kan Do la rı ci -
va rın da ol du ğu gö rü le cek tir.

2011 yı lın da ise ha len uy gu lan mak ta olan
aza mi te mi nat 200 Bin TL’ dır. Ame ri kan Do -
la rı ise yak la şık 1,75 TL ci va rın da dır. Bu ve ri -
le re gö re 2011 yı lın da do lar ba zın da ki şi ba -
şı na be de ni te mi nat 114.285 Ame ri kan Do -
la rı ci va rın da ol mak ta dır. 2002 yı lın da ki şi
ba şı na 11.580 Ame ri kan Do la rı olan be de ni
te mi nat, 2011 yı lın da yak la şık 10 kat ar ta rak
114.485 do la ra yük sel miş ve do lar ba zın da
yak la şık yüz de 1000 bir ar tış gös ter miş tir.Son
10 yıl da tra fik si gor ta sı be de ni te mi nat la rı
ve  ya pı lan ar tış lar şöy le dir:

Trafik Sigortasında
Bedeni Teminatlar Son 
10 Yılda, 11 Kat Arttı

5

2002 18.000 90.000 64% 1,5530 11.591 57.954 12%
2003 30.000 150.000 67% 1,5261 19.658 98.289 70%
2004 40.000 200.000 33% 1,3734 29.125 145.624 48%
2005 50.000 250.000 25% 1,3475 37.106 185.529 27%
2006 57.500 287.500 15% 1,3824 41.594 207.972 12%
2007/01‐07 60.000 300.000 4% 1,3486 44.492 222.461 7%
2007/08‐12 80.000 400.000 33% 1,2246 65.327 326.637 47%
2008/01‐06 100.000 500.000 25% 1,1965 83.581 417.903 28%
2008/07‐12 125.000 625.000 25% 1,3789 90.655 453.276 8%
01.2009/02.2010 150.000 750.000 20% 1,5386 97.491 487.456 8%
2010/03‐12 175.000 875.000 17% 1,5466 113.155 565.775 16%
2011/01‐09 200.000 1.000.000 14% 1,6740 119.478 597.389 6%

DÖNEMİ

Bedeni Teminatlar (Tedavi, Sakatlık ve Ölüm)
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Trafik Sigortası Bedeni Teminatları Dönem, Limit ve Artışları
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2002 18.000 255 2.711.480 10.633 63 848.589 13.470
2003 30.000 330 4.384.598 13.287 25% 122 2.287.356 18.749 39%
2004 40.000 456 8.273.644 18.144 37% 160 3.751.161 23.445 25%
2005 50.000 425 8.448.801 19.880 10% 208 5.097.471 24.507 5%
2006 57.500 428 9.735.785 22.747 14% 255 6.192.889 24.286 ‐1%
2007/01‐07 60.000 227 4.846.390 21.350 ‐6% 145 3.421.840 23.599 ‐3%
2007/08‐12 80.000 183 4.594.366 25.106 18% 147 4.523.070 30.769 30%
2008/01‐06 100.000 120 3.369.740 28.081 12% 132 3.361.878 25.469 ‐17%
2008/07‐12 15.000 205 6.142.386 29.963 7% 156 4.088.364 26.207 3%
01.2009/02.2010 150.000 345 13.071.735 37.889 26% 279 9.301.844 33.340 27%
2010/03‐12 175.000 198 8.082.384 40.820 8% 45 2.014.258 44.761 34%
2011 200.000 31 1.519.651 49.021 20% 2 68.647 34.324 ‐23%
Toplam 90.458 3.203 75.180.961 23.472 1.714 44.957.366 26.230

Teminat
Dönemi
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(TL)
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Si gor ta cı lık Ka nu nu ’nun 14 ün cü mad de si ge re -
ği tra fik ka za la rı na ka rı şan araç lar la il gi li ola rak
ka za anın da ge çer li tra fik si gor ta sı bu lun ma -
yan, ara cı ve ya pla ka sı tes pit edi le me yen, hır -
sız lık ve ya ema net ola rak bı ra kıl ma ne den le riy -
le iş le te nin so rum lu tu tul ma dı ğı araç la rın ne den
ol du ğu be de ni za rar lar Gü ven ce He sa bı ta ra -
fın dan kar şı lan mak ta dır. Tra fik si gor ta sı nı yap tı -
rıl ma yan araç la rın yüz de 22 ci va rın da ol du ğu

bi lin mek te dir. Bun la ra tes pit edi le me yen ve iş le -
te nin so rum lu tu tul ma dı ğı araç lar da da hil edil -
di ğin de Gü ven ce He sa bı nın so rum lu luk pa yı
yak la şık yüz de 25 ci var la rı na ulaş mak ta dır.

Gü ven ce He sa bı is ta tis tik le ri ne gö re öde nen
ölüm ve sa kat lan ma taz mi nat la rı nın il gi li te mi -
nat dö nem le ri ne gö re or ta la ma sı ve ar tış
oran la rı şöy le ol muş tur.

Tab lo da gö rül dü ğü gi bi ölüm ve sa kat lan -
ma ile il gi li öde nen taz mi nat la rın da ki or ta -
la ma lar te mi nat dö nem le ri ne gö re dö nem
te mi nat la rı nın al tın da kal mak ta dır. Bu nun
ne de ni her öde nen taz mi nat, te mi nat li mi -
ti nin aza mi tu ta rın da ol ma mak ta dır. Ör ne -
ğin kü çük yaş ta olan ölüm ler için ve ya dü -
şük oran lı sa kat lan ma lar için he sap la nan
taz mi nat lar da dü şük ol mak ta ve bu öde -
me ler or ta la ma la rı dü şür mek te dir. An cak
te mi nat li mi ti nin ye ter siz kal dı ğı du rum lar
da mev cut tur. Ör ne ğin genç yaş ta bir kim -
se nin yük sek oran da sa kat kal ma sı ve ya
yük sek ge lir li bir ki şi nin ka za da öl me si gi bi
du rum lar so nu cu he sap la nan taz mi nat lar

ge nel lik le te mi na tın üs tün de ol mak ta ve
bu du rum lar da te mi nat lar ye ter siz kal mak -
ta dır. Te mi nat ye ter siz li ği ne de niy le za ra rın
kar şı la na ma yan kıs mı için ya pı la cak tek
şey, za rar ve re ne rü cu et mek ve za ra rın,
za rar ve ren den kar şı lan ma sı nı ta lep et -
mek tir. Za rar ve re nin bu taz mi na tı kar şı la -
ya cak ma li gü cü var sa za rar kar şı la na bi lir.
Ak si hal de za ra rın baş ka bir yol la kar şı lan -
ma sı müm kün de ğil dir.

Gü ven ce He sa bı ta ra fın dan öde nen ölüm
ve sa kat lan ma taz mi nat la rın da te mi nat
üze rin de ka lan ve öde me si ger çek leş ti ri le -
me yen taz mi nat la rın du ru mu şöy le dir:
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Gü ven ce He sa bı nın 20022011/ Ey lül ta rih le ri
ara sın da ölüm ve sa kat lan ma lar la il gi li ola rak
öden me si ge re ken taz mi nat tu ta rı 128,2 mil yon
TL ola rak he sap lan mış tır. He sap la nan bu taz mi -
na tın 99,8 Mil yon TL. (yüz de 81’i) için öde me
ger çek leş ti ri lir ken, 24 Mil yon TL. (yüz de 19’u) te -
mi na tın üze ren de kal dı ğın dan öde me ya pı la -
ma mış tır. Öde me si ya pı la ma yan yük sek tu tar lı
be de ni taz mi nat la rın  za rar ve ren ler den tah si li

de  ge nel lik le müm kün ola ma mak ta ve za rar
gö ren ler cid di bir şe kil de za ra ra uğ ra mak ta dır.
Te mi nat lar son 10 yıl da 11 kat art tı rı la rak son
de re ce olum lu adım lar atıl mış tır. An cak te mi -
nat la rın ye ter siz ol ma sı ne de niy le kar şı la ma yan
za rar la rın da kar şı lan ma sı na im kan ve re cek dü -
zen le me le rin ya pıl ma sı ve za rar gö ren le rin bu
ko nu da ikin ci kez mağ dur ol ma la rı nın ön len -
me si de göz ar dı edil me ye cek bir hu sus tur.

2002 369 279 90 3.787.369 2.027.245 1.760.124 2.380.467

2003 538 463 75 7.107.089 4.722.764 2.384.326 2.442.852

2004 762 630 132 12.608.644 7.128.563 5.480.081 4.643.939

2005 814 727 87 14.200.921 9.787.069 4.413.852 4.218.498

2006 868 794 74 16.891.880 12.574.325 4.317.556 3.675.751

2007 867 806 61 18.225.678 14.033.248 4.192.430 2.607.494

2008 854 831 23 17.639.769 15.051.740 2.588.029 1.813.661

2009 1.683 1665 18 22.838.399 20.138.399 2.700.000 1.712.317

2010 1.747 1744 3 13.335.927 12.810.927 525.000 528.974

2011 40 40 0 1.588.806 1.588.806 0 0

Toplam 8.542 7.979 563 12.224.482 99.863.085 28.361.397 24.023.953
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HASAR TARİHLERİNE GÖRE ÖDENEN TAZMİNATLARIN
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