MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ, 2018
8 – 10 Mart 2018
SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Hacettepe Üniversitesi sponsorluğunda
Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Kazasına
Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini konulu “Maluliyet Bilirkişiliği
Kongresi” 8 – 10 Mart 2018 tarihinde Ankara’da düzenlendi.
Kongreye konuyla ilgili Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı Daire
Başkanları, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, sigorta ve tazminat alanındaki
profesyoneller, avukatlar, aktüerler ve trafik kazasına bağlı yaralanmalarda maluliyet ve
bedensel zararların tazmini değerlendirme süreçlerine dahil olan 310 katılımcı iştirak etti.
Kongre üç gün sürdü. İlk gün Adli Tıp Doktorlarına spesifik olarak “Maluliyet Olgularında Zor
Vakalara Yaklaşım” ve ağırlıklı olarak sigorta ve hukukçuların katıldığı “Aktüerya Okur
Yazarlığı” kursları düzenlendi. İlk gün yapılan kurslardan sonraki iki günde ise toplam sekiz
oturumda alanında uzman 55 konuşmacı ile kongre gerçekleştirildi.
Kongrenin sonuç bildirgesi olarak toplantı boyunca bu alanda konuşan öğretim üyeleri, uzman
kişiler, resmi görevlilerin yaptığı konuşmalar ve sorulan soruların ağırlıklı konuları üç ana
başlık halinde bir rapor hazırlanmasına neden olmuştur.
1) Maluliyet Raporlarının Hazırlanmasında yaşanan zorlukların giderilmesine yönelik
öneriler;
A) Kongrede üzerinde en çok konuşulan konu, bir kişinin trafik kazası nedeniyle
yaralanması sonucunda vücudunda oluşacak bedensel ve ruhsal zararın tespit edilmesi
aşamasında bir standardizasyonun sağlanması gerekliliğidir.
B) Standardizasyonun en önemli ayağı yaralanmanın şiddetini belirlemede tek bir cetvel
kullanılması ve bu cetvelin belirlenmesinin gerekliliği ve zorunluluğudur.
C) Mevcut halde kullanılan cetvelleri içeren yönetmeliklerin hiçbirinin travmaya maruz
kalınan durumlar ile ilişkili olmadığı ve trafik kazasını da içeren tüm (adli) travma
durumları için kullanılabilecek yeni bir cetvel çalışması yapılması gerektiğidir. Söz
konusu cetvel çalışması için Hazine Müsteşarlığı, Üniversite Adli Tıp AD, Adli Tıp
Kurumu vb. tüm tarafların bir araya getirilmesinin gerekli olduğu hususu tüm taraflar
tarafından kabul görmüştür.
D) Yeni bir cetvel oluşturuluncaya kadar;
a. Mevcut cetvellerden birinin seçilmesi, uygun teminat ücretlerinin belirlenmesi
açısından sigorta sektörünü, belli tarihsel dilimde belli cetvelleri içeren
yönetmeliklerin kullanılmasının oluşturacağı mağduriyeti ortadan kaldırması
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nedeni ile kazazedeleri, uygulamada bir standardizasyon getirmesi açısından adli
tıp alanını rahatlatacaktır.
b. Seçilecek cetvelin Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde mevcut olan cetvellerin kullanılmasının daha
uygun olduğu tüm kongre katılımcıları tarafından ortak bir görüş olarak
bildirilmiştir.
Bunun nedeni olarak, bu yönetmelik ekinde yer alan cetvellerin,
i. İş kazası üzerine kurgulandığı ve bu nedenle benzer klinik durumda olan
trafik kazası için de uygulanabilir olduğu,
ii. Yaş ve mesleğin dikkate alındığı ve diğer cetvellerde bunların dikkate
alınmamasının büyük bir sorun yaratmakta olduğu,
iii. Kaza dışındaki diğer hastalıkların dikkate alınmadığı,
iv. Hukuk sisteminin çok uzun süreler bu cetvelleri kullandığı ve yargı
açısından da bilinilirliğinin yüksek olduğu,
v. 2018 yılında cetvelleri içeren Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin değişeceği ve kongrede
tartışılan cetvellerin istenen güncel değişiklikleri kapsadığının görülmesi
nedenleri ön plana çıkmış ve yasal değişikliğin bu yönetmeliğe uygun
yapılması önerilmiştir.
E) Adli Tıp Uzmanları tarafından hazırlanan “Maluliyet Raporlarının mümkün olduğu
kadar gerekçeli olarak hazırlanması, tıbbi hikâyesinin ve sürecin raporlara yazılması
gerektiği tüm paydaşların üzerinde anlaştığı konu olarak saptandı.
Rapor hazırlanması aşamasında simülasyon, kaza ile yaralanmanın illiyeti, yaralanmanın
şiddeti, birden fazla kaza olduğu durumlarda illiyet tespitinin yapılması, ek patolojilerin
tespiti gibi açılardan adli tıp uzmanının muayene yapmasının önemi kongrede kuvvetli
bir şekilde vurgulandı.
F) Trafik kazaları sonucu oluşan yaralanmalarda istenilen raporların, illiyet kurma
konusunda deneyimli, simülasyon konusunda çok sayıda hasta ile karşı karşıya gelmiş,
bilirkişilik alanında eğitimli, eğitim ve meslek alanı travma olan Adli Tıp alanından,
özellikle ilk başvuru döneminde, rapor alınmasının daha sonra olacak sürtüşmeleri
engelleyebileceği vurgulandı.
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2) Maluliyet değerlendirilmesi aşamasında Aktüerya alanında yaşanan sorunlara yönelik
olarak,
Tazminat hesaplarında Aktüerya fonksiyonunun doğru bakış açıları ile değerlendirilmesi
hem tazminat hesabının adil olması açısından hem de dolaylı olarak toplumsal huzur/barış
açısından önemlidir.
Hesaplamada tüm girdilerin bilimsel/güncel gerçekler ışığında değerlendirilmesi taraflar
açısından adaletin temel koşuludur.
3) Bu alanda yaşanan sorunların tüm tarafların bulunduğu bir ortamda ele alınmasının
çok uygun olduğu ve kongrenin gelecek senelerde de devam etmesi katılımcıların ortak
talebi idi.
Bundan sonra yapılacak kongrede;
A) Aynı arıza için denetlenebilir ve tekrarlanabilir sonucun verilebilmesi
gerekliliğini sağlamak için; Olgu değerlendirme ve oran hesaplamada olgu örnekleri
üzerinden meslek içi eğitim çalışmalarının devam etmesi, olgularda kullanılan
parametreler ve değerlendirmelerde “hangi yaş, meslek, eski lezyon-yeni lezyonda farka
dayalı maluliyet hesaplaması, takdir hakkında oran belirleme kriterleri, ruhsal travma
değerlendirmesinde skalalar, simülasyon-temaruzu anlama, vb.” konularda birlikteliği
sağlamak gerektiği,
B) Sigorta Hukuk kısmına ağırlık verilmesi hususlarında özellikle önerilerde
bulunuldu.
Tüm katılımcılara teşekkür eder ve kongrenin bilimsel çıktılarının kısa zamanda
uygulamaya geçmesini taraflardan beklediğimizi beyan ederiz.
Prof.Dr. Ali Rıza Tümer
Kongre Başkanı
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