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YÖNETMELİK

S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK
HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tar�hl� ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Traf�k Kazaları Neden�yle
İlg�l�lere Sunulan Sağlık H�zmet Bedeller�n�n Tahs�l�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�ğ�n 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� yürürlükten kaldırılmış, (ç), (d) ve (ğ) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ç) Kurum: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
d) Merkez: S�gorta B�lg� ve Gözet�m Merkez�n�,”
“ğ) Zorunlu Traf�k S�gortası: 2918 sayılı Kanunun 91 �nc� maddes� kapsamında motorlu kara taşıtlarının

�şlet�lmes�nden kaynaklanan hukuk� sorumluluk �ç�n düzenlenen sorumluluk s�gortasını,”
“j) Kurul: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğe 5 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Aktarım tutarının tesp�t� ve tak�b�
MADDE 5/A – (1) S�gorta ş�rketler� tarafından Sosyal Güvenl�k Kurumuna yapılacak aktarım tutarları,

Merkez tarafından pol�çe tanz�m tar�h� esas alınarak, yazılan pr�mler�n tahakkuk ett�ğ� ayı �zleyen ayın y�rm�nc�
gününe kadar Sosyal Güvenl�k Kurumu ve s�gorta ş�rketler�n�n er�ş�m�ne açılır.

(2) Güvence Hesabı tarafından, Sosyal Güvenl�k Kurumuna yapılacak aktarım tutarı �lg�l� mevzuat hükümler�
çerçeves�nce katılım paylarının tahs�l ed�ld�ğ� �lg�l� ayı �zleyen ayın yed�nc� gününe kadar Merkez vasıtasıyla e-�mzalı
veya mob�l �mzalı olarak beyan ed�l�r. Güvence Hesabı tarafından beyan ed�len aktarım tutarları Merkez tarafından eş
zamanlı olarak Sosyal Güvenl�k Kurumunun er�ş�m�ne açılır. Kurum, Sosyal Güvenl�k Kurumunun uygun görüşü
üzer�ne, zarur� hallerde Güvence Hesabına beyan �ç�n ek süre ve düzeltme hakkı vereb�l�r.

(3) İk�nc� fıkra kapsamındak� tutara �l�şk�n beyan Güvence Hesabını tems�l ve �lzama yetk�l� en az 2 k�ş�
tarafından �mzalanır. Güvence Hesabı, aktarım tutarına esas s�gorta ş�rketler� tarafından yazılan pr�mlere ve Güvence
Hesabının s�gorta ş�rketler�nden tahs�l ett�ğ� katılım paylarına �l�şk�n Güvence Hesabı nezd�nde bulunan açıklayıcı
b�lg� ve belgeler� talep ed�lmes� durumunda Sosyal Güvenl�k Kurumuna �let�r. Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından
yapılan �nceleme sonucu beyan ed�len tutarın eks�k olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu tutar, a�t olduğu
aktarım dönem� �le �l�şk�lend�r�lerek son ödeme tar�h�n� tak�p eden günden �t�baren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca bel�rlenecek tutar �le b�rl�kte Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenl�k
Kurumuna aktarılır.

(4) Yapılan aktarımların tak�b� �ç�n s�gorta ş�rketler�, Güvence Hesabı, Merkez ve Sosyal Güvenl�k Kurumu
b�rer as�l ve b�rer yedek olmak üzere en az �k�şer �rt�bat k�ş�s� bel�rleyerek �let�ş�m b�lg�ler� �le b�rl�kte Merkeze b�ld�r�r.
Söz konusu k�ş�lerde değ�ş�kl�k olması durumunda bel�rlenen yen� k�ş�ler�n b�lg�ler� değ�ş�kl�ğ� tak�p eden 5 �ş günü
�çer�s�nde Merkeze b�ld�r�l�r. S�gorta ş�rketler� ve Güvence Hesabı tarafından bel�rlenen k�ş�ler�n, muhasebe ve f�nans
b�r�mler�nde hal�hazırda görevl� olması, muhasebe ve f�nans alanlarında en az 5 yıllık deney�m ve tecrübeye sah�p
olması zorunludur. Merkez tarafından, bel�rlenen k�ş�ler�n eş zamanlı ve güvenl� �let�ş�m kurab�leceğ� s�stem
oluşturulur.

(5) S�gorta ş�rketler� tarafından, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, b�r öncek� yıla �l�şk�n bağımsız denet�mden
geçm�ş ve kes�nleşm�ş mal� tablolar üzer�nden hesaplanan aktarım tutarları Merkez vasıtasıyla e-�mzalı veya mob�l
�mzalı olarak beyan ed�l�r ve beyan ed�len tutarların hesaplanmasında esas alınan bağımsız denet�mden geçm�ş ve
kes�nleşm�ş mal� tablo ve d�pnotları eş zamanlı olarak Sosyal Güvenl�k Kurumunun er�ş�m�ne açılır. Hesaplanan
aktarım tutarına bağımsız denet�mden geçm�ş ve kes�nleşm�ş mal� tablo d�pnotlarında yer ver�l�r. B�r�nc� fıkra
kapsamında bel�rlenen aktarım tutarları ve bu fıkra kapsamında beyan ed�len aktarım tutarları arasında Sosyal
Güvenl�k Kurumu leh�ne fark olması durumunda söz konusu tutar, a�t olduğu yılın �lk aktarım dönem� �le
�l�şk�lend�r�lerek, �lk aktarım dönem�ne a�t son ödeme tar�h�n� tak�p eden günden �t�baren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu
maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca bel�rlenen tutar �le b�rl�kte aynı yılın Temmuz ayının onuncu gününe kadar s�gorta
ş�rket� tarafından Sosyal Güvenl�k Kurumuna aktarılır. S�gorta ş�rket� leh�ne fark olması durumunda �se söz konusu
tutar, bu Yönetmel�k çerçeves�nde Sosyal Güvenl�k Kurumuna yapılacak müteak�p aktarımdan mahsup ed�l�r.

(6) 5684 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca Kurum tarafından her yıl Haz�ran ayı
sonuna kadar b�r öncek� yıla �l�şk�n gerçekleşt�r�len denet�m sonucu kes�nleşm�ş mal� tablolar ve bunlar üzer�nden
hesaplanan aktarım tutarlarının yer aldığı d�pnotları, denet�m raporunun Güvence Hesabına �let�lmes�n� müteak�p 2 �ş
günü �çer�s�nde Güvence Hesabı tarafından Merkez vasıtasıyla e-�mzalı veya mob�l �mzalı olarak beyan ed�l�r ve eş
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zamanlı olarak Sosyal Güvenl�k Kurumunun er�ş�m�ne açılır. İk�nc� fıkra ve bu fıkra kapsamında beyan ed�len aktarım
tutarları arasında Sosyal Güvenl�k Kurumu leh�ne fark olması durumunda söz konusu tutar, a�t olduğu yılın �lk aktarım
dönem� �le �l�şk�lend�r�lerek, �lk aktarım dönem�ne a�t son ödeme tar�h�n� tak�p eden günden �t�baren 5510 sayılı
Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca bel�rlenen tutar �le b�rl�kte bu fıkra kapsamında gerçekleşt�r�len
beyan �şlem�n� �zleyen ayın son gününe kadar,  Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenl�k Kurumuna aktarılır.
Güvence Hesabı leh�ne fark olması durumunda �se söz konusu tutar, bu Yönetmel�k çerçeves�nde Sosyal Güvenl�k
Kurumuna yapılacak müteak�p aktarımdan mahsup ed�l�r.

(7) Bu madde kapsamında yapılan aktarım tutarlarının tesp�t� ve tak�b�ne da�r �ş ve �şlemler, Merkez tarafından
sağlanan güvenl� b�lg� �şlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleşt�r�l�r.

(8) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak �şlemlere da�r Merkez tarafından sağlanan b�lg� �şlem serv�s� �le bu
serv�s�n kullanımına da�r usul ve esaslar, Kurumun uygun görüşü üzer�ne Merkez tarafından yayımlanan kılavuzda
düzenlen�r.

(9) Sosyal Güvenl�k Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarına esas ver�ler�n Merkeze süres�nde ve noksansız b�r
şek�lde b�ld�r�lmes�nden s�gorta ş�rketler�; Sosyal Güvenl�k Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarının süres� �ç�nde
beyan ed�lmes�nden ve bu beyanın tutarlılığından Güvence Hesabı sorumludur. Aktarım tutarlarının süres�nde ve
noksansız b�r şek�lde Sosyal Güvenl�k Kurumunun er�ş�m�ne açılmasından �se Merkez sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� �le geç�c� 1 �nc� maddes�nde

yer alan “Kurumca” �bareler� “Sosyal Güvenl�k Kurumunca” olarak, 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�, 4
üncü, 5 �nc�, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, geç�c� 3 üncü ve geç�c� 4 üncü maddeler�nde yer alan “Kurum” �bareler� “Sosyal
Güvenl�k Kurumu” olarak, 5 �nc�, 6 ncı, 8 �nc�, 9 uncu, 10 uncu, geç�c� 1 �nc�, geç�c� 2 nc�, geç�c� 3 üncü, geç�c� 4 üncü
maddeler ve EK 1’�nde yer alan “Kuruma” �bareler� “Sosyal Güvenl�k Kurumuna” olarak, 5 �nc�, 9 uncu, 10 uncu,
geç�c� 2 nc�, geç�c� 3 üncü ve geç�c� 4 üncü maddeler�nde yer alan “Müsteşarlıkça” �bareler� “Kurumca” olarak, 5 �nc�,
geç�c� 4 üncü maddeler �le EK 1’�nde yer alan “Müsteşarlık” �bareler� “Kurum” olarak, 6 ncı ve 9 uncu maddeler�nde
yer alan “Kurumdan” �bareler� “Sosyal Güvenl�k Kurumundan” olarak, EK 1’�nde yer alan “kuruma” �bares� “Sosyal
Güvenl�k Kurumuna” olarak, ekler�nde yer alan “Haz�ne Müsteşarlığı S�gorta Denetleme Kurulunca” �bareler�
“Kurumca” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5 – Bu Yönetmel�k 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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