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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010.99
Konu : Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı

Durum Bildirir Raporlarına Başvuru
ve İtiraz Usulleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :a) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (mülgâ Hazine Müsteşarlığı’nın) 6/6/2018 tarih ve
15589 sayılı yazısı.

Terör, Kaza ve Yaralanmaya bağlı engelli sağlık kurulu raporlarına kimlerin
başvurabileceği ve itiraz edebileceğine dair başvurular Bakanlığımıza iletilmektedir.

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı
4’üncü maddesinde i) bendinde Kurum: Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve
Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu talep
eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları, Çocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesi Kurum:
ÇÖZGER ve Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarını, ifade eder.” şeklinde
açıklanmıştır.

Her iki Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 2’inci fıkrasında” …..Terör, Kaza ve Yaralanmaya
Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile
terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep
edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yürütülür.”
hükmü ile düzenleme yapılmıştır.

Yürürlükteki mezkûr Yönetmelikler çerçevesinde, aracılık ve danışmanlık hizmeti
veren şirketlerin (aracı kurumların), kişilerin ve bu kişilerin vekillerinin Terör, Kaza ve
Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun temini maksadıyla doğrudan
yetkili hastanelere başvurma yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki, sadece, rapor sahiplerine
belli sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar sağlayacak kurumlara verilmiştir.

Sağlık raporu sevki etmeye güvence hesapları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı internet
sitesinde yer alan tüm sigorta şirketleri yetkilidir. Terör ya da kaza nedeniyle sigorta
şirketlerine başvuran vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacı ile sigorta şirketlerinin
kendilerine başvuran kişileri en hızlı şekilde kişinin bulunduğu yere en yakın yetkili sağlık
hizmet sunucuna sevk etmeleri gerekmektedir.

30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince “engelli sağlık kurulu
raporlarına engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz
edilebileceğinden sigorta şirketlerinin de sağlık kurulu raporuna itiraz etme hakkının
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bulunmadığı” değerlendirilerek görüş verilmiştir.
Ancak Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar

İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik, 20/2/2019 tarihli ve 30692
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle “Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”
yürürlükten kaldırılmıştır.

Ortaya çıkan durumun yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyularak Hazine ve
Maliye Bakanlığına (mülgâ Hazine Müsteşarlığı’na) görüş sorulmuştur. Hazine
Müsteşarlığı’nın ilgi a) da kayıtlı yazısında, “..talep edilen sürekli sakatlık tazminatının
tutarını tespit etmekle yükümlü olan sigorta şirketinin yapacağı değerlendirmede esas alacağı
özürlü sağlık kurulu raporuna, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, itiraz hakkının bulunduğu”
belirtilmiştir.

Ayrıca konu ile ilgili Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 26/9/2018
tarihli ve E.27236 sayılı yazısında “sigorta şirketlerinin mağdurun sağlık kurulu raporuna
itiraz etmesi hususunun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Hasta Hakları
Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı" değerlendirilmiştir.

30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan
Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ nin 35’inci maddesinde “(1)
Raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi, raporu isteyen kurum
tarafından itiraz edilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümler kapsamında sigorta şirketlerince kurulan hukuki ilişki
nedeniyle belli sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar sağlayacağı kişi adına düzenlenen
sağlık kurulu raporlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu durumda itiraz nedeniyle ortaya
çıkacak hizmet bedelinin sigorta şirketince karşılanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra kişi adına itirazda bulunacak veli ya da vasilerin kişinin velisi ya da
vasisi olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname ile kişi adına
talepte bulunun durumlarda vekaletname belgesinin noter onaylı olması ve vekaletnamede
sağlık alanında işlemleri yürütme ve sağlık kayıtlarına erişim konusunda yetkili olduğuna dair
ibarenin bulunması zorunludur.

Uygulamanın yukarıda belirtilen şeklinde yürütülmesinin ve daha önce konu hakkında
verilen görüşlerin dikkate alınmamasının yetkili tüm sağlık hizmet sunucularının sağlık
kurullarına ve il sağlık müdürlüğü birimlerine tebliği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür
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