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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, trafikte sigortasız olarak seyreden araçların sigortalanması ile ilgili
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi tarafından yapılan çalışmalar ve
uyarılar ile ilgili bilgilere yer verilecektir.
*** 4 milyon araç sahibine önemli uyarı
Trafikte sigortasız ve muayenesiz olarak seyahat eden 4 milyon
araca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ‘uyarı’ mektubu
gönderildi.
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Müdürlüğü Trafik
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı, muayenesi yaptırılmayan ve/veya sigortası eksik olan
4 milyon araç için sahiplerine uyarı mektubu gönderdi.
Mektupta fenni muayenenin kazaları önlemedeki önemine dikkat çekilirken, sigortanın da
oluşacak zararları tazmin edeceği vurgulandı. Mektupta, muayene veya sigortası yapılmayan
araçların mağduriyet yaşanmaması için en kısa sürede muayenesinin ya da sigortasının
yapılması gerektiği belirtildi.
*** Muayenesiz ve sigortasız araçlara ceza yolda…
Emniyet’in mektuplar sayesinde, bilgi-veri bankasını da güncelleyeceğini ifade eden Trafik
Eğitim ve Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ersan Akbaba, “Bu müdahale ile hem adres
güncellemeleri yapılacak hem de hurda araçların trafik kayıtlarından temizlenmesi sağlanacak.
Uygulama ile bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.
İşlemlerini tamamlamayan araçlar ile ilgili şu anda bir para
cezası uygulanmıyor, ancak çalışmalar tamamlandığında
bu araçlar ile ilgili cezai takibatın yapılacağı
belirtilmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 17 milyon araç var. Emniyetin 4
milyon araca eksik işlem mektubu göndermesi, her 4 araçtan birinin yasal koşullara uygun
olmadan trafikte seyrettiğini gösteriyor.
Çoğunlukla Kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi taşıtlarda sigortalılık oranı düşük seviyede
En çok muayenesiz aracın seyrettiği il ise İstanbul.
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*** Yıllık zarar 1 Milyar TL !!!
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre sigorta sektörü 2012 yılını 1
milyar 60 milyon liralık zararla kapattı. Zararın önemli bir kısmı
hasar ödemelerinin çokluğu sebebiyle trafik sigortasından
kaynaklanıyor.
Sigorta şirketlerinin son yedi yılda trafik sigortasından oluşan
zararı ise 3.4 milyar Türk Lirası. Türkiye’de kişi başına 146 dolar sigorta primi ödemesi
yapılırken, yıllık toplam hasar ödemesi miktarı ise 11 milyar liranın üzerine çıkıyor.
*** Sigortasız 3 milyon araca cepten uyarı;
Zorunlu trafik sigortası olmayan yaklaşık 3 milyon aracın sahibine ceza geliyor. Ancak Emniyet
bu araç sahiplerine önce cepten uyarı mesajı gönderecek. Ardından da sigortasız araç bilgileri
valiliklere ulaştırılarak cezai takibata geçilecek.
Türkiye’de taşıt sayısı 17 milyonu geçerken, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 3 milyon
araç için yürütülen çalışma büyük ölçüde tamamlandı. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nden
(TRAMER) trafik sigortası yaptırmayan araçların bilgileri Hazine ve Emniyet’e gönderilirken,
cep telefonu ile mesaj gönderimi sorunu da kısa süre önce çözüldü.
Bu ay sonu veya önümüzdeki aydan itibaren trafikte sigortasız
seyreden 3 milyon araç sahibinin cep telefonuna “Zorunlu Trafik
Sigortanız bulunmuyor. En kısa sürede sigortanızı yaptırmanız
gerekiyor. Aksi taktirde cezai yaptırımı olacak” mesajı
gönderilecek.
Mesaj gönderiminin ardından 81 ilde yapılan kontrollerde de bu
konuya dikkat edilecek. Hangi ilde sigortasız araç olduğuna ilişkin
plaka bilgileri 81 ilin valiliğine gönderilirken, tespit edilen araçlara cezai yaptırım uygulanacak.
Sigorta yaptırmayan araçlara, poliçesi düzenlenene kadar el konulması ve para cezası
kesilmesi yaptırımı bulunuyor.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; özel sigorta ihtiyaçlarınız ile ilgili ve danışmak
isteyeceğiniz her türlü konuda sizlere destek olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek
isteriz.
Saygılarımızla.
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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