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Tedavi Giderlerinde
Yeni Dönem
A. Kadir KÜÇÜK
Güvence Hesab› Müdürü
918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 85 inci maddesinde bir arac›n iﬂletilmesi s›ras›nda meydana gelecek bedeni
ve maddi zararlardan motorlu arac›na iﬂleteninin ve ba¤l› oldu¤u teﬂebbüsün sahibinin
do¤an zararlardan müﬂtereken ve müteselsilen sorumlu olaca¤› aç›klanm›ﬂt›r. ‹ﬂletenlerin bu sorumluluklar›n›n karﬂ›lanmas›n› sa¤lamak üzere mali sorumluluk sigortas› yapt›rmalar› zorunlu tutulmuﬂtur.
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‹ﬂletenlerin bu sigortay› yapt›rmamalar› halinde, kiﬂiye gelen bedeni zararlar›n 5684
Say›l› Sigortac›l›k Kanununun 14 üncü madde gere¤i kurulmuﬂ olan Güvence Hesab›’ndan karﬂ›lanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Kiﬂiye gelen zarar bedeni zararlar yaralanma, sakatl›k ve ölüm olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu yaz›da ele al›nacak konu, yaralanmaya
ba¤l› olarak verilecek tedavi hizmetleriyle ilgili yeni uygulama olacakt›r.
Karayollar› Trafik Kanununda aç›kland›¤›
üzere trafik kazalar›ndan kaynaklanan yaralanmalara iliﬂkin verilen tedavi hizmetleri
zorunlu mali sorumluluk (trafik) poliçesi ile
teminat alt›na al›nm›ﬂt›r. Ayn› Kanunun 8 ve
98’inci maddesinde tedavi hizmetlerinin uygulanmas› ve ödenmesine iliﬂkin hükümler
bulunmakta idi.
Genel uygulama olarak meydana gelen
zararlar sigorta ﬂirketlerince sigortalanm›ﬂ
olan arac›n kusuru nispetinde ödenir. Kusurlu arac›n iﬂleteninin u¤rayaca¤› zararlar
Genel ﬁartlar gere¤i kapsam d›ﬂ›nda b›rak›l-

d›¤›ndan sigorta ﬂirketlerince ve ayn› ﬂartlarda ödeme yapan Güvence Hesab› taraf›nda da ödenmez. Ancak Sa¤l›k Bakanl›¤›nca 27 ﬁubat 2004 tarihinde ç›kar›lm›ﬂ
olan 2004/7 No’lu Genelge ile K.T.K.’nun 8b kapsam›nda tahakkuk ettirilmiﬂ tedavi giderlerine ait fatura tutarlar›n›n tamam›n›n
(arac›n kusuru olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n) yasal süre olan 8 gün içersinde ödenmesi öngörülmüﬂtür. Sigorta tekni¤ine uygun olmayan bu talepler sigorta ﬂirketleri ve
Güvence Hesab›nca karﬂ›lanmam›ﬂt›r. SGK
da bu uygulamaya paralel hareket etmiﬂ
ve sosyal güvenlik a¤› içerisinde bulunan kiﬂiler dâhil trafik kazalar›ndan kaynaklanan
tedavi giderini ödememe karar› alm›ﬂt›r. Bu
durum ciddi sorunlara yol açm›ﬂ ve bilhassa
kendi kusurlar› nedeniyle kazaya u¤rayanlar›n tedavi giderleri karﬂ›lanmam›ﬂ ve bu kiﬂiler ciddi ma¤duriyetlere u¤ram›ﬂlard›r.
Bütün bu konulara bir çözüm getirmek üzere yeni bir uygulamaya karar verilmiﬂ ve 25
ﬁubat 2011 tarihinde yay›mlanan 6111 Say›l› Kanun ile de¤iﬂiklikler yap›lmak Karayollar› Trafik Kanununun tedavi hizmetlerinin verilmesiyle ilgili 8-b maddesinin son üç paragraf› yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, tedavi giderlerinin ödenmesine iliﬂkin 98 inci maddesi
yeniden düzenlenmiﬂtir.
Yeni düzenlemeye göre, trafik kazas› geçiren
kiﬂilerin yolcu veya sürücü, kusurlu veya kusursuz, sosyal güvencesi olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n kazadan kaynaklanan tedavi
hizmet bedellerinin tamam›n›n SGK taraf›ndan karﬂ›lanaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
SGK yapaca¤› bu ödemeler için, trafik kazalar›na sa¤l›k teminat› sa¤layan zorunlu sigorta-
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lar üzerinden sigorta ﬂirketlerince yaz›lan primlerin yüzde 15’ini aﬂmamak üzere münhas›ran
tedavi giderleri teminat› karﬂ›l›¤› olarak Hazine
Müsteﬂarl›¤›nca maktu veya nispi olarak belirlenecek tutarlar›n tamam›n› sigorta ﬂirketlerinden ve 5684 say›l› Kanunun 14 üncü maddesinde belirlenen durumlar için de Güvence
Hesab›ndan katk› pay› almas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu uygulama, Güvence Hesab›’n›n sigorta ﬂirketlerinden katk› pay› alarak kapsam›ndaki sigortalara ait yükümlü oldu¤u tazminatlar› karﬂ›lama usulüne çok benzemektedir. SGK tahsil
ﬂekli ve tutar› daha sonra ç›kart›lacak tebli¤ler
ile belirlenecek olan katk› paylar›n› bir nevi götürü usulde sigorta ﬂirketlerinden tahsil edecektir. Toplad›¤› katk› paylar›yla da trafik kazalar›ndan kaynaklanan tedavi hizmeti bedellerinin tamam›n› kendisi karﬂ›layacakt›r.
Her yeni uygulamada oldu¤u gibi, bu uygulaman›n da olumlu ve olumsuz taraflar› vard›r.
Olumlu taraflar›ndan en önemlisi herkesin bu
kapsamda olmas› ve bundan böyle hiç kimsenin tedavi hizmetleri konusunda ma¤dur olmayaca¤› düﬂüncesidir. Zira kaza geçirenlerin tamam› bu haktan yararlanacak ve verilen
tedavi hizmet bedellerinin tamam› SGK taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r. SGK’n›n tabi ki bu uygulamada belli bir fiyat tarifesini kullanaca¤›
muhakkakt›r. Bu uygulama ile daha önce sigorta ﬂirketlerinden talep edilen aﬂ›r› fatura
düzenlenmesinin de önüne geçilmiﬂ olunacakt›r. ‹lerleyen günlerde uygulaman›n bu
yönleri daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Ancak bu uygulaman›n olumsuz ve eksik olan taraflar› da
mevcuttur. Örne¤in sigortas›z araçlar›n vermiﬂ
oldu¤u zararlar için sigortas›n› yapt›rmam›ﬂ
olan araç sahiplerine, iﬂletene rücu yap›lacak
m›d›r? Yurt d›ﬂ›nda sigortal› yabanc› plakal›
araçlar›n vermiﬂ oldu¤u zararlar nedeniyle
do¤an tedavi giderleri bu ﬂirketlerden geri al›nacak m›d›r? Bunlar önemli bir hususlard›r. Zira
rücu yap›lmad›¤› takdirde, sigortas›z araçlar›n
vermiﬂ oldu¤u zararlar cezas›z kalaca¤› için
bu durum insanlar› sigorta yapt›rmamaya teﬂvik edecektir. ﬁayet rücu yap›lmad›¤› takdirde
sigorta yapt›ranlar ile yapt›rmayanlar ayn› konuma gelecektir. Di¤er bir ifadeyle testiyi k›ran
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da doldurun da bir olacakt›r ki, bu durum
adalet ve eﬂitlik ilkelerine uygun olmayacakt›r.
Di¤er önemli bir husus ise, ayn› Kanun ile ç›kar›lm›ﬂ olan Geçici 1 inci Maddenin uygulamas›
ilgilidir. Bu madde ile Kanun yay›mland›¤› tarihten önce meydana gelen trafik kazalar› nedeniyle verilecek hizmet bedellerinin de SGK taraf›ndan karﬂ›lanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Geriye dönük olarak verilecek bu hizmetler
için, ayr›ca SGK’ya ödenmesi öngörülen katk›
pay› tutarlar›n›n yüzde 20’sini geçmemek üzere belirlenecek ek bir katk› pay› tutar›n da sigorta ﬂirketleri ve Güvence Hesab›nca 3 y›l süre ile ödenmesi öngörülmüﬂtür.
Geriye dönük kazalar› da kapsayan bu uygulama ﬂimdiden ciddi kar›ﬂ›kl›klara yol açm›ﬂt›r.
Daha önceden sigorta ﬂirketlerince veya Güvence Hesab›’nca ödenmiﬂ ancak rücu aﬂamas›nda olan tazminat talepleri, sorumlularca bu maddenin varl›¤›na dayanarak ret
edilmektedir. Yine ayn› kapsamda hak sahibince ödenmiﬂ ve Kanunun yay›m tarihinden
önce baﬂvurusu yap›lm›ﬂ tedavi giderleri de,
SGK taraf›ndan ödenece¤i gerekçesiyle yine
ret edilmektedir. Bilhassa yürürlük tarihinden
önce trafik kazalar› nedeniyle özel hastanelerin vermiﬂ oldu¤u tedavi hizmetleri için kendi
fiyatlar› üzerinden düzenlenmiﬂ ve hak sahipleri taraf›ndan ödenmiﬂ veya henüz ödenmemiﬂ olan ikincil tedavilere iliﬂkin faturalar›n SGK
taraf›ndan karﬂ›lanmas› nas›l olacakt›r? Bu yeni uygulama geçici veya kal›c› baz› yeni
ma¤duriyetlerin do¤mas›na yol açacak m›d›r? Yine ileri ki dönemlerde yürürlük tarihinden önce meydana gelen kazalar› ile ilgili
olarak SGK’dan talep edilen tedavi bedellerinin sigorta ﬂirketlerince veya Güvence Hesab›nca ödenip ödenmedi¤i sorular› gündeme
gelecektir. Yine önemli bir husus ise, tedavi teminat› içersinde ödenen sürekli bak›c› giderinin durumu ne olacakt›r? Sürekli bak›ma
muhtaç kiﬂiler ne yapacakt›r? SGK sürekli bak›m giderlerini de ödeyecek midir?
Bütün bu sorular›n cevaplar›n›n önümüzdeki
günlerde ç›kar›lacak duyuru ve genelgelerle
aç›kl›¤a kavuﬂmas›n› temenni ediyoruz.

