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Teminat Limiti Üzerindeki
Tedavi Giderlerinin
Güvence Hesab›’ndan
Ödenmesi
A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü
arayollar› Trafik Kanunu'nun 8’inci
maddesinin (b) bendinin birinci
f›kras›; “Üniversitelere ba¤l› hastaneler ve
di¤er bütün resmi ve özel sa¤l›k kurum ve
kuruluﬂlar›, acil olarak kendilerine getirilen
trafik kazas› geçirmiﬂ kiﬂilere Sa¤l›k Bakanl›¤›
tarifesini uygulamak suretiyle, vermiﬂ olduklar› hizmetlerin bedelinin tamam›n› yükümlü
sigorta ﬂirketlerinden tahsil ederler.” ﬂeklinde
düzenlenmiﬂtir. Ayn› maddenin son f›kras›
ise; “Sigorta ﬂirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortas› geçerli teminat limitleri ve ﬂartlar› dahilinde ödemekle yükümlü bulunduklar› tutar› aﬂan k›sm› için Güvence
Hesab›'na baﬂvurur.” ﬁeklinde
düzenlenmiﬂtir.
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Maddenin ilk f›kras›na göre, resmi ve özel
bütün sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›, kendilerine
acil olarak getirilen trafik kazas› geçirmiﬂ
kiﬂilere verilen tedavi hizmetlerinin bedellerini
Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca belirlenmiﬂ olan tarife
üzerinden faturaland›rmak zorundad›rlar.
Bu hükme uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂ fatura
bedellerinin tamam› varsa zarar veren
arac›n trafik sigortas›n› düzenleyen sigorta
ﬂirketinden talep edilir. Sigorta ﬂirketi
usulüne uygun olarak düzenlenmiﬂ olan
tedavi giderlerinin tamam›n› ( bu giderlerin

toplam› poliçede belirtilmiﬂ olan teminat
limitini aﬂsa dahi ) ilgili kanun maddesi
gere¤i ödemek zorundad›r. Arac›n sigortas›
yoksa bu durumda tedavi giderleri ayn›
ﬂekilde Güvence Hesab›'ndan talep
edilebilir.
Maddenin son f›kras› “Sigorta ﬂirketleri,
zorunlu mali sorumluluk sigortas› geçerli
teminat limitleri ve ﬂartlar› dahilinde ödemekle yükümlü bulunduklar› tutar› aﬂan
k›sm› için Karayolu Trafik Garanti Sigortas›
Hesab›'na (Güvence Hesab›'na) baﬂvurur.”
ﬁeklinde düzenlenmiﬂ olup, sigorta ﬂirketlerinin limit üzerinde fazladan ödemiﬂ olduklar› k›sm›n tahsiline iliﬂkindir.
Bu madde ile de sigorta ﬂirketleri, tanzim
ettikleri poliçelerdeki teminat limitleriyle
sorumlu olduklar› halde, Kanunen bu limitlerin üzerinde ödemek zorunda olduklar›
k›s›m için Güvence Hesab›'na baﬂvurmalar›
ve fazladan ödedikleri k›sm› buradan tahsil
etme yetkisi sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak Güvence
Hesab›'ndan böyle bir ödemenin
yap›labilmesi için maddenin birinci
f›kras›nda aç›klanan iki önemli husus bulunmaktad›r.
Bunlardan birincisi trafik kazas› geçiren kimsenin acil olarak sa¤l›k kuruluﬂuna getirilmiﬂ
olmas› ﬂart›d›r. Kaza geçiren kimsenin o
anda gidilecek hastane ile ilgili bir seçim
ﬂans› yoktur ve müdahalenin bir an önce
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yap›lmas› için en k›sa zamanda en yak›n bir
sa¤l›k kuruluﬂuna getirilmesi gerekmektedir.
Ma¤dur komada da olabilir. Tabi ki, bu da
durumda ma¤duru nakledecek olan kiﬂiler
veya sa¤l›k servisleri de en k›sa zamanda
ulaﬂabilecekleri en yak›n sa¤l›k kuruluﬂunu
tercih etmeleri gerekmektedir.
‹kinci husus ise birinci hususa ba¤l› olarak
sa¤l›k kuruluﬂunca verilen tedavi hizmetlerinin tamam›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifesine
uygun olarak faturaland›r›lm›ﬂ olmas›
gerekir. Zaten birinci hususun varl›¤› ikinci
hususu zorunlu hale getirmektedir. Di¤er bir
ifadeyle sa¤l›k kuruluﬂunun özel veya resmi
hastane olmas› sonucu de¤iﬂtirmeyecektir.
Bütün hastaneler Kanunun emredici bu
maddesi gere¤i kendilerine acil olarak
getirilen trafik kazas› geçirmiﬂ kimselere
verecekleri tedavi hizmetlerinin bedellerini
Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifesi üzerinden faturaland›rmak zorundad›rlar. Bu uygulamada
resmi devlet hastanelerinde bir sorun yoktur.
Zira bu tür hastaneler vermiﬂ olduklar› her
türlü sa¤l›k hizmetlerini Sa¤l›k Bakanl›¤›
tarifesi üzerinden faturaland›rmaktad›r. Esas
sorun, özel hastanelerde yaﬂanmaktad›r.
Özel hastaneler genellikle olaylar› ay›rt
etmeden her türlü tedavi hizmetlerini kendi
tarifeleri üzerinden faturaland›rma arzusundad›rlar. Oysa onlar da trafik kazas› geçirmiﬂ kimselere vermiﬂ olduklar› tedavi hizmetlerinin bedellerini Kanun ilgili maddesi
gere¤i Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifesi üzerinden
faturaland›rmak zorundad›rlar.
Bu iki hususun varl›¤› halinde, yani trafik
kazas› geçiren kimsenin acil olarak sa¤l›k
kuruluﬂuna getirilmiﬂ olmas› ve verilen
tedavi hizmetlerinin bedellerini Sa¤l›k
Bakanl›¤› tarifesi üzerinden faturaland›rm›ﬂ
olmas› ﬂart› ile tedavi giderlerinin tamam›
teminat limitine bak›lmaks›z›n yükümlü sigorta ﬂirketi taraf›ndan ödenmesi gerekir.
Teminat› aﬂan k›s›m için de ayn› maddenin
son f›kras› gere¤i Güvence Hesab›'na
baﬂvurulur. Bu durumlarda Güvence
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Hesab›, teminat limitinin üzerinde kalan
k›sm› sigorta ﬂirketine ödemekle yükümlüdür.
Burada özel hastanelerin faturalama
aç›s›ndan uymak zorunda olduklar› acil
durum nedir? Hangi durumdaki tedaviler ne
zamana kadar acil hizmetleri acil hizmet
say›lmal›d›r? Bu konuda T›p'ta bir aç›klama
bulunmamaktad›r. Ancak zarar görenin
getirildi¤i hastaneden taburcu olana kadar
yap›lan müdahaleler ve verilen tedavi
hizmetlerin tamam› acil konumunda
say›lmal›d›r. Daha sonra yap›lan
tedaviler gerekli olabilir, ancak acil
konumunda de¤ildir. Zarar gören daha
sonraki tedavilerine ayn› hastanede veya
tercih edece¤i baﬂka bir hastanede
devam edebilir. ‹ster ayn› hastane veya
ister tercihle gidilen baﬂka bir hastane
olsun, verilen bu ikincil tedavi hizmetlerinde
özel hastanelerin Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifesine
uyma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Özel
hastanelerin kendi tarifelerine göre düzenlenmiﬂ olan bu faturalar› sigorta ﬂirketleri
taraf›ndan teminat limitleri doluncaya
kadar ödenir. Sigorta ﬂirketlerinin ikincil
tedavilerde yükümlülükleri teminat limitleriyle s›n›rl›d›r ve teminat limitlerini aﬂan
k›sm›n ödenmesi söz konusu de¤ildir.
Dolay›s›yla bu durumlarda teminat› aﬂan
k›s›m için Güvence Hesab›'n›n da bir
yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
Tabi ki burada arzu edilen durum, haks›z
olarak zarar gören kiﬂi veya kiﬂilerin hiçbir
harcama yapmadan kazadan önceki
sa¤l›¤›na kavuﬂmas›d›r. Bunu
gerçekleﬂtirmek için de bütün özel ve resmi
hastanelerde ikincil tedaviler de dahil
olmak üzere verilen bütün tedavi hizmetlerinin tamam›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› tarifesine
uygun olarak faturaland›rm›ﬂ olmas›d›r. Bu
ﬂekilde yap›lan uygulamada tedavi giderlerinin tamam›n›n sigorta ﬂirketlerince ödenmesi ve teminat›n üzerinde kalan k›s›m olursa da, bu k›sm›n Güvence Hesab›'ndan
karﬂ›lanmas› Kanunun ilgili maddesinin
yaz›l›ﬂ amac›na uygun olacakt›r. ■

