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igorta flirketleri, Karayollar› Trafik Ka-
nunu’nun 91. maddesi gere¤i zo-
runlu olan mali sorumluluk sigortas›-
n› tanzim etmekle yükümlüdürler.
Zorunlu mali sorumluluk sigortas›na
iliflkin teminat tutarlar› ile tarife ve
talimatlar› Hazine Müsteflarl›¤›’n›n
ba¤l› oldu¤u Bakanl›kça tespit edi-

lir ve Resmi Gazete’de yay›mlanmak suretiyle uy-
gulan›r.

Sigorta flirketleri, belirlenen bu teminat tutarlar›
ile s›n›rl› olarak sorumludurlar. Ancak bu uygula-
man›n tek istisnas›, Karayollar› Trafik Kanunu’nun
8’inci maddesi gere¤i yap›lan ödemelerdir. Zira
bu maddede zorunlu mali sorumluluk sigortala-
r›nda geçerli olan teminat ne olursa olsun, teda-
vi harcamalar›n›n tamam›n›n sigorta flirketlerin-
den tahsil edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Sigorta
flirketlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortas› ge-
çerli teminat› limitleri ve flartlar› dahilinde öde-
mekle yükümlü bulunduklar› tutar› aflan k›sm› için
Karayolu Trafik Garanti Sigortas› Hesab›’na bafl-
vurmas› ve kanunun öngördü¤ü hususlar dahilin-
de tahsil etmesi gerekmektedir. 

KANUNUN ÖNGÖRDÜ⁄Ü HUSUSLAR
Kaununun öngördü¤ü hususlar nelerdir? Hangi

flartlarda tedavi giderlerinin tamam› ödenir? Bü-
tün bu hususlar› aç›klamak için K.T.K.’nun 8’inci
maddesini aç›klamak gerekir. 

Karayollar› Trafik Kanunu’nun 8 inci maddesin-
de trafik kazalar›nda acil müdahaleler ele al›nm›fl
ve konu maddenin (b) bendinin ikinci paragra-

f›nda flu flekilde aç›klanm›flt›r: "Üniversitelere ba¤-
l› hastaneler ve di¤er bütün resmi ve özel sa¤l›k
kurum ve kurulufllar›, acil olarak kendilerine getiri-
len trafik kazas› geçirmifl kiflilere, Sa¤l›k Bakanl›¤›
tarifesini uygulamak suretiyle, vermifl olduklar› hiz-
metlerin bedelinin tamam›n› yükümlü sigorta flir-
ketlerinden tahsil ederler." 

Kanunda, Üniversitelere ba¤l› hastaneler ve di-
¤er bütün resmi ve özel sa¤l›k kurum ve kuruluflla-
r›n›n trafik kazas› geçiren, kendilerine acil olarak
getirilen kiflilere verecekleri tedavi masraflar›n›n
tamam›n› sigorta flirketlerinden tahsil edecekleri
aç›klanm›flt›r.

Burada amaç, trafik kazas› geçirmifl ve acil
olarak hastanelere getirilen kiflilere yap›lacak t›b-
bi müdahale sonucu meydana gelecek masraf-
lar›n zorunlu mali sorumluluk sigortas› teminat›n›
afl›p, aflmayaca¤› veya kazazedelerden tahsil
edilip edilemeyece¤ini düflünmeden müdahale-
nin bir an önce yap›lmas›n› sa¤lamak ve müda-
hale sonras› kazazedeleri maddi aç›dan zor du-
rumda b›rakmamakt›r. 

Müdahale sonras› ç›kacak masraflar›n, sigorta
teminat limitlerine bak›lmaks›z›n tamam›n›n ön-
celikle sigorta flirketlerinden, teminat limit fazlas›-
n›n Garanti Sigortas› Hesab›’ndan tahsil edilmesi,
sa¤l›k kurulufllar›na tahsilat aç›s›ndan, kaza geçi-
renlere tedavi aç›s›ndan güvence sa¤layacakt›r. 

S‹GORTA fi‹RKETLER‹ NE YAPACAK?
8’inci maddenin (b) bendinin dördüncü pa-

ragraf›nda da; "Sigorta flirketleri, zorunlu mali so-
rumluluk sigortas› geçerli teminat limitleri ve flart-
lar› dahilinde ödemekle yükümlü bulunduklar›
aflan k›sm› için Karayolu Trafik Garanti Sigortas›
Hesab›’na baflvurur" aç›klamas› mevcuttur. Bu
aç›klama ile sigorta flirketlerinin, yükümlülü¤ünde
bulunmad›¤› halde zorunlu olarak ödemifl olduk-
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lar› ve geçerli teminat limitini aflan k›sm› için Ga-
ranti Sigortas› Hesab›’na baflvurmalar› ve bura-
dan tahsilat› yapmalar› öngörülmüfltür.

Sa¤l›k kurulufllar›n›n sigorta flirketlerin-
den, sigorta flirketlerinin de Garanti
Sigortas› Hesab›’ndan bu tahsilat› ya-
pabilmesi için maddenin ikinci pa-
ragraf›nda aç›klanan üç önemli hu-
sus vard›r.

Birinci husus, tedavi hizmeti verecek-
leri kiflilerin trafik kazas›nda yaralanm›fl ol-
mas›, ikinci husus trafik kazas›nda ya-
ralanan bu kiflilerin sa¤l›k kurulufl-
lar›na acil olarak getirilmifl olmas›
üçüncü husus ise verilecek olan
tedavi giderlerinin Sa¤l›k Bakan-
l›¤› tarifesine uygun olmas›d›r.

Olayda say›lan üç husus gerçeklefl-
mifl ise, bu durumda bu hizmeti veren bütün res-
mi veya özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar› verdikleri
hizmet bedelinin tamam›n› sigorta flirketlerinden
tahsil edeceklerdir.

SA⁄LIK BAKANLI⁄I’NIN KONUMU
Sa¤l›k Bakanl›¤› verilen hizmetler karfl›l›¤› yap›-

lacak tahsilat›n fleklini yine 8. maddenin (b) ben-
dinin üçüncü paragraf›nda flu flekilde belirlemifltir.
"Sa¤l›k Bakanl›¤› bu görevlerin yerine getirilmesi
ile ilgili olarak, verilen hizmetlerin bedellerini yü-
kümlü sigorta flirketlerinden tahsil etmek için Ma-
liye Bakanl›¤›’n›n görüflünü alarak döner serma-
ye saymanl›¤› kurar. Bu amaçla döner sermaye
saymanl›¤› taraf›ndan tahsil edilen gelirin tamam›
bu Kanun ile, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verilen görevle-
rin yerine getirilmesinde kullan›l›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan harcama-
lar›n tamam› Sa¤l›k Bakanl›¤› Döner Sermaye ‹fl-
letmesine 8 iflgünü içinde yükümlü sigorta flirketle-
rince ödenir."

Sa¤l›k Bakanl›¤›, 02.10.1999 tarih ve 23834 say›-
l› Resmi Gazetede yay›mlanan Yönetmelik ile Tra-
fik Hizmetleri Döner Sermaye ‹flletmesini yürürlü¤e
koymufltur.

Döner Sermaye ‹flletmesinin görev alan›n›n da-
ha iyi belirlenmesi için de Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü 27.02.2004 tarih,
3274 say›l› yaz›lar›yla 2004/27 say›l› Genelge’yi ya-
y›mlam›flt›r.

GENELGE NE D‹YOR?
Genelge’de; Kanun hükmünün fiilen uygulan-

mas›n› teminen, Üniversitelere ba¤l› hastaneler ile
resmi veya özel di¤er sa¤l›k kurum ve kurulufl-
lar›n›n, t›bbi müdahale ve tedavi amac›yla acil
olarak kendilerine getirilen trafik kazas› geçirmifl
kiflilere vermifl olduklar› sa¤l›k hizmetlerinin bedel-
lerini, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan ve
Maliye Bakanl›¤›’nca her y›l yay›mlanan Bütçe
Uygulama Talimat›’nda belirlenmifl olan
muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilere ait
fiyat tarifeleri üzerinden ücretlendirilmeleri ve
yine Bütçe Uygulama Talimat›nda düzenlenmifl
bulunan faturaland›rma ifllemleri ve faturalar›n
ödenmesine iliflkin usul ve esaslara uygun olarak
yükümlü sigorta flirketlerine tahakkuk ettirmek
suretiyle tahsil edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.

Sigorta flirketleri, Kanunun 8-b maddesi gere¤i
yukar›da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
kendilerine tahakkuk ettirilmifl olan tedavi gider-
lerine ait fatura tutar›n›n tamam›n›n öngörülen
süre içerisinde ilgili sa¤l›k kurum ve kuruluflunun
gösterece¤i bankadaki özel hesaba ödemekle
yükümlüdürler.  Garanti Sigortas› Hesab›’n›n bura-
da sorumlulu¤u, sigorta flirketleri taraf›ndan
tamam› ödenmifl, ancak teminat limitini aflan k›s-
m› için yap›lan baflvurular›, Kanun’un 8’ inci mad-
desi kapsam›nda incelemek ve maddede aç›k-
lanan hususlara uygunlu¤unun saptanmas› halin-
de ödemeyi yapmakt›r. �


