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Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca
Sevk edilen Trafik Kazalar› Sonucu Yap›lan
Tedavi Bedellerinin Sigorta ﬁirketlerinden
Tahsilinde Yeni Usuller Getiren Düzenleme
Hakk›nda De¤erlendirmeler
igortac›l›k sektöründe son dönemde
gündemde olan konular›n baﬂ›nda, iﬂ
bu sat›rlar›n kaleme al›nd›¤› tarihte, görüﬂmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden
“Baz› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ve Di¤er Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun Tasar›s›” ile trafik kazalar›ndan kaynaklanan sa¤l›k giderlerinin tahsili bak›m›ndan yeni
bir model getiren hüküm gelmektedir.
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Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan tereddütlerin giderilmesini teminen bu yaz›da söz konusu düzenleme ele al›nacakt›r. Öncelikle belirtmek gerekir
ki, söz konusu kanun hükmünün sevk
makam› Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› olup Sa¤l›k Bakanl›¤›
ile mutab›k kalarak an›lan düzenlemeyi talep etmiﬂtir.
DÜZENLEMEN‹N YAPILMASINA
SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›nda (Trafik Sigortas›) ve di¤er ba¤lant›l› sigortalar ile sosyal
güvenlik rejimi kapsam›nda karﬂ›lanmas› konusunda tereddütler bulunmaktad›r. Bu durum
her iki sistemin sonuçta sa¤l›k teminat› sunmas›na ra¤men farkl› kurallar›n›n bulunmas›n›n bir
sonucu olup, uygulamadaki tereddütler hak
kay›plar›na ve ma¤duriyetlere neden oldu¤u
gibi tedavi giderinin tahsilinde olay›n mahiyetine ayk›r› iﬂlem yap›lmas›na ba¤l› olarak kamuca karﬂ›lanmamas› gereken masraflar›n Devlet
taraf›ndan ödenmesine ve hasar›n bilinememesine ba¤l› olarak özel sigorta primlerinin ve
Devlet taraf›ndan belirlenen asgari teminatlar›n yanl›ﬂ tespitine de neden olmaktad›r. Bu itibarla her iki sistemin birbirleriyle olan
alacaklar›n›n trafik kazazedelerini
ma¤dur etmeksizin çözüme kavuﬂturulmas› ve, geçmiﬂten
kaynaklanan alacaklar›n tahsili amac›yla düzenleme haz›rlanm›ﬂt›r.
DÜZENLEMEN‹N ‹ÇER‹⁄‹

Bilindi¤i üzere motorlu araç iﬂletilmesinden kaynaklanan hukuki
sorumluluk riski ça¤daﬂ uygulamada
özel sigortac›l›k ilkelerine göre zorunlu sigorta sistemleriyle izale edilmektedir.
Sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n bir sonucu olarak ilgililere sa¤lanan sosyal güvenlik teminat› ile trafik
kazalar› nedeniyle ilgilere sa¤lanan özel sigorta
teminatlar› pek çok olayda örtüﬂmekte olup,
her iki sistemin ödeme ve birbirlerinden olan
alacaklar›n›n tahsil ve tasfiyesi konusu düzenlenmesi gereken bir alan olarak ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim uygulamada trafik kazalar›
nedeniyle sa¤l›k yard›m› sa¤lanan kiﬂilerin tedavi bedellerinin Karayollar› Motorlu Araçlar

Düzenleme ile trafik kazalar› bak›m›ndan öncelikle ödeme yükümlülü¤ü Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) aittir. ‹lgili resmi ve özel sa¤l›k kurumlar› bu kapsamda
tedavi bedellerini SGK’ dan tahsil edeceklerdir.
SGK’ n›n karﬂ›lad›¤› tedavi giderleri bak›m›ndan
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca belirlenecek tutar ilgili
sigorta ﬂirketleri ve Güvence Hesab› taraf›ndan
yine Müsteﬂarl›kça belirlenecek esaslara göre
SGK’ ya aktar›lacakt›r. Bu aktar›mla ilgili sigorta
ﬂirketleri ve Güvence Hesab›n›n trafik kazalar›
nedeniyle taraf olduklar› sa¤l›k giderleri bak›m›ndan sorumluluklar› sona erecektir.
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Sistemin s›hhatli iﬂlemesi, izleyen dönemlere iliﬂkin olarak sigorta ﬂirketlerinin ve Güvence Hesab›n›n yükümlülü¤ünün tespiti bak›mlar›ndan
mevcut durumda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
tesis edilen tahsilât sistemi SGK’ ya aktar›lacakt›r. Bu hüküm ile poliçe baz›nda yükümlülüklerin mevcut durumda oldu¤u gibi izlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca kanunun yürürlü¤ünden önce meydana gelen trafik kazalar› bak›m›ndan sigortac›l›k sektörüne yans›t›lmayan
ve sektörde belirsizli¤e ba¤l› olarak tereddütlere sebep olan geçmiﬂ y›llara ait tedavi giderleri bedelleri için ayr›ca bir aktar›m yap›lmas› halinde an›lan dönem için ilgili sigorta ﬂirketleri ve Güvence Hesab›n›n yükümlülüklerinin sona ermesi hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
DÜZENLEMEN‹N AMACI
Düzenleme hakk›nda uygulamada yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n bulundu¤u müﬂahede edilmektedir. Bu kapsamda görüﬂlerin özellikle tedavi giderleri teminat›n›n ortadan kalkt›¤›, ilgililere sigorta ﬂirketlerince rücu olana¤›n›n sona erdi¤i
hususlar›nda topland›¤› görülmektedir.
Belirtmek gerekir ki tasar› ile öngörülen model
trafik kazalar›ndan kaynaklanan sa¤l›k giderlerinin özel sigorta ve sosyal sigorta sistemleri ara-
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s›nda paylaﬂ›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bu itibarla, özel sigorta sistemi herhangi bir ﬂekilde ortadan kald›r›lmamaktad›r. Öngörülen sistem ile
özel sigorta esaslar› aynen devam etmekte fiyatlama mevcut durumdaki çerçevede yine sigorta ﬂirketlerince serbestçe tespit edilmeye
devam edilecektir. Di¤er taraftan tasar›yla kurgulanan sistemde SGK ilgililere sosyal güvenlik
hukuku çerçevesinde sa¤lad›¤› sa¤l›k teminat›n›n bedelini sigorta ﬂirketlerinden ve Güvence
Hesab›ndan tahsil edece¤i için kazan›n sorumlular›ndan tedavi giderleri bedelinin tahsili genel hükümlere göre sigorta ﬂirketleri ve Güvence Hesab›na ait olmaya devam edecektir.
Tasar› sadece hasar bak›m›ndan özel bir paylaﬂ›m modeli öngörmüﬂ ve bu sistemde de asgari
esaslar kanunda düzenlenmiﬂ fakat sektörün yükümlülü¤ünün belirlenmesi sigortac›l›k ilkeleri dâhilinde Hazine Müsteﬂarl›¤›na b›rak›lm›ﬂt›r. Hazine
Müsteﬂarl›¤› sigortac›l›k sektörü ile ilgili olarak oluﬂturulan tüm yap›lanma ve uygulamalarda oldu¤u gibi bu alanda da sektörle interaktif olarak
çal›ﬂacakt›r. Bu çerçevede yap›lacak çal›ﬂma sonucunda, gerek sosyal güvenlik amac›na gerekse sigortac›l›k sektörünün yükümlülüklerinin do¤ru
bir biçimde belirlenmesine hizmet edecek bir uygulama ile tüm taraflar›n menfaatine olan bir
modele ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir.
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Trafik Sigortas›nda
Yeni Düzenleme Hakk›nda
TSRﬁB’nin Görüﬂü
Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün tüm iyi niyetiyle ortaya koymuﬂ oldu¤u görüﬂ ve beklentilerine ra¤men, Birlik olarak hakl› endiﬂelerimizin
oldu¤unu ve uygulanmak istenen sistemin sigortac›l›k ilke ve prati¤iyle örtüﬂmedi¤ini belirtmenin gerekli oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Tasar›n›n 53’üncü Maddesi “Aktar›m ile sigorta
ﬂirketlerinin bu teminat kapsam›ndaki yükümlülükleri sona erer.” ﬂeklinde bir hükmü öngörürken, “Motorlu Taﬂ›tlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi”nin Ek Hükümleri aras›nda yer alan 6’nc› Maddesinin Birinci F›kras› “Zarar görmüﬂ kiﬂinin sigortac›ya
karﬂ› do¤rudan talep hakk› vard›r.” hükmünü
amirdir.
Taslak yasalaﬂsa dahi 53’üncü Maddedeki bu
hüküm, 4477 say›l› Kanunla uygun bulunan
bahse konu Avrupa Sözleﬂmesi ile çeliﬂmekte
oldu¤undan, Anayasa’n›n 90’›nc› Maddesi gere¤i uygulanamayacak, dolay›s›yla taslak
maddede öngörülen aktar›m yap›lsa dahi, sigorta ﬂirketinin sorumlulu¤u sona ermeyecektir.
Di¤er taraftan Tasla¤›n Geçici 1’inci Maddesi
geçmiﬂe yönelik bir de¤iﬂiklik getirmekte olup
bu durum kanun yapma tekni¤ine ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Kanunlar›n yürürlük tarihlerinden
önce hangi hallerde geriye iﬂleyece¤i belli oldu¤undan, bu maddenin de Anayasaya ayk›r›l›k teﬂkil etti¤i düﬂünülmektedir.
Zaman zaman getirilmek istenen uygulama ile
tedavi giderlerinin özel ve sosyal sigorta sistemleri aras›nda paylaﬂt›r›ld›¤› ifade edilmektedir,
ancak madde metninden de anlaﬂ›ld›¤› üzere,

kusur ayr›m› yap›lmaks›z›n tüm tedavi giderleri
sigorta sektörünce aktar›lan tutarlardan karﬂ›lanacakt›r. Dolay›s›yla söz konusu olan düzenleme bu anlamda bir paylaﬂ›mdan de¤il, sigorta ﬂirketlerinin sorumlulu¤unda olmayan bir giderin sigorta ﬂirketlerince finanse edilmesinden
ibarettir.
Yukar›da belirtilen sorunlara ilaveten ortaya ç›kaca¤›na kesin gözüyle bakt›¤›m›z sorunlar›n
bir k›sm› aﬂa¤›da maddeler halinde yer almaktad›r;
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Getirilmek istenen uygulama ile kusuru olmadan zarara u¤rayan kiﬂiler, acil müdahalelerini takip eden tedavilerini SGK ile anlaﬂmal› kurumlarda yapt›rmaya zorlanacaklar,
dolay›s›yla tedavilerini arzu ettikleri sa¤l›k kurumlar›nda alamayacaklard›r.
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Kendi kusuru ile yaralananlar›n lehine bir
düzenleme yap›ld›¤› kamuoyuna duyurulmakla birlikte, kendi tedavisini finanse etmekte
zorlanan kusurlu sürücü ve yayalar›n, zarar verdikleri üçüncü ﬂah›slar›n tedavilerine iliﬂkin davalarla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›nda gerçek anlamda ma¤dur olacaklar› düﬂünülmektedir.
Yukar›da belirtildi¤i üzere, trafik kazas›nda kusuru olmaks›z›n yaralanan kiﬂiler, SGK ile anlaﬂmas› olmayan sa¤l›k kurumlar›nda alm›ﬂ olduklar› tedavinin bedelini SGK’ dan alamayaca¤›na göre, sigorta ﬂirketi ve kendisine zarar veren
kiﬂileri (sigortal›lar›) dava edecektir. Sonuçta
bu uygulamadan trafik kazas›nda zarar veren
ile zarar gören ve sigortac› ma¤dur olacakt›r.
Cari uygulamada kusursuz olduklar› halde
trafik kazalar›nda yaralanan ancak yurt d›-
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ﬂ›nda ikamet eden vatandaﬂlar›m›z ile yabanc›
turistler acil müdahaleleri ülkemizde yap›ld›ktan sonra tedavilerine ikamet ettikleri ülkelerde
devam etmektedirler. Sigorta ﬂirketlerince tedaviye iliﬂkin bu masraflar evraklar›n tamamlanmas›n› takiben tazmin edilmektedir. Getirilmek istenen uygulaman›n bahse konu kesimi
ma¤dur edece¤i düﬂünülmektedir ki bu durum
hükümetimizce imzalanan “Motorlu Taﬂ›tlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›na ‹liﬂkin Avrupa
Sözleﬂmesi”ne ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir.
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Düzenlemenin nedenlerinden biri, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca gerekli evraklar›n bir araya getirilemedi¤inden
dolay› dosyan›n tamamlanamamas› ve ilgili
sigorta ﬂirketinden talep edilememesi olarak
gösterilmektedir. ‹lgili kamu kurumu yapm›ﬂ
oldu¤u masraf›n bedelini tahsil edebilmek
için evraklar› bir araya getiremezken, bede-
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lini peﬂinen ald›¤› bir tedavi giderine iliﬂkin
evraklar› toparlayabilecek midir? Bunun cevab›n› ilgili kurumun baﬂkan› TBMM’de, “bundan sonra hasar dosyas› baz›nda bir takibin
söz konusu olmayaca¤›” ﬂeklinde vermiﬂtir.
Bu ifadeden tedaviye iliﬂkin dosyan›n takip
edilmeyece¤i, dolay›s›yla alt yap› kusuru ile
alkollü ve/veya ehliyetsiz araç kullan›m› durumlar›nda rücu takibinin imkâns›z hale gelece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
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Bu uygulaman›n yürürlü¤e girmesi ile özel
sigorta müessesesine güven azalacak, ellerinde sorumluluk poliçesi oldu¤u halde dava
edilmiﬂ binlerce düzenleme ma¤duru ortaya
ç›kacakt›r.
Uygulaman›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte, ﬂu
an öngörülemeyen birçok sorunun da ortaya
ç›kaca¤› düﬂünülmektedir.

