DEĞİŞEN MEVZUATLA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAZAZEDEYİ MAĞDUR
EDİYOR;

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE SON HUKUKİ DURUM;
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 98. Maddesinde 25/02/2011
tarihinde yapılan değişiklikle ve Hazine Müsteşarlığınca 27/08/2011
tarihinde resmi gazetede yayınlanan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline
ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.(I) maddesinde;
“Trafik Kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer
bütün resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği
tüm sağlık hizmet bedelleri; kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına
bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT) esas alınarak kurumca karşılanır”. Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan ve değişikliğin amacı; kazazedelerin resmi ve özel tüm sağlık
kuruluşlarında tedavi görmelerini sağlamak ve trafik kazası nedeniyle
oluşan hastane ve tedavi giderlerinin ödenmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu
güvencesi altına alarak mağduriyetleri önlemektir.
Yapılan bu değişiklikle; araç sahibi vatandaşların ödedikleri “Zorunlu
Trafik Sigortası Poliçesi primlerini” de Sosyal Güvenlik Kurumu almıştır.
yani bu değişiklikle zorunlu trafik sigortasına bağlı oluşan hastane ve
tedavi giderleri açısından sigorta şirketlerinin herhangi bir sorumluluğu
kalmamıştır.
SON HUKUKİ DURUMDA UYGULAMADA VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI
MAĞDURİYETLER İKİ ŞEKİLDE OLUŞUYOR;

1- Hal böyle iken; Trafik kazası geçiren vatandaşların mağduriyetini
gidermek amacı ile yapılan kanunun değişikliği uygulamada
trajikomik
bir
şekilde
vatandaşların
mağduriyetine
yol
açmaktadır. Bu mağduriyet iki şekilde oluşuyor.
Yapılan bu değişiklikle; SGK; Ortaya çıkan bir trafik kazasındaki
hastane ve tedavi giderlerini resmi ve özel sağlık kuruluşları fark etmez
tümünü Sosyal Güvenlik Kurumu olarak ben ödeyeceğim demektedir.
Ancak öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73.
Maddesindeki hüküm de … Acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti
sunucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmeti bedelleri kurumca
ödenmez demektedir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu; SGK ile sözleşmesi

olmayan özel sağlık kuruluşlarından aldığın tedavi hizmetlerinin giderlerini
ben karşılamam diyor.
Mevzuata göre tüm resmi, özel sağlık kuruluşları fark etmez tüm
kuruluşlarca verilen hizmetleri karşılaması gerekmektedir hükmü neden
uygulanmıyor? Bu noktada iki mevzuat hükmü birbiri ile çelişmektedir.
Kaza geçiren vatandaş; SGK ile sözleşmesi olmayan özel hastanelerin
vermiş olduğu tedavi giderlerini zorunlu trafik poliçesi kapsamında sigorta
şirketinden talep edemiyor. SGK da sözleşmesi olmayan hastane giderlerini
ödemiyor peki ortaya çıkan tedavi giderlerine ilişkin maddi zararı kim
ödeyecek? SGK tüm özel hastanelerdeki tedavi giderlerini ödemesi
gerekmektedir.
2- Ödemeyi yaptığı durumlardaki problem de şu şekilde; SGK
sözleşmeli olduğu hastane ve tedavi giderlerinin ödemesini
yaparken de ödemeleri Sağlık Uygulama Tebliği’ ndeki (SUT)
tarifelere göre yapıyor. Ancak özel hastane tedavi giderlerini bu
tebliğe göre almıyor. Arada ciddi bir fark oluşuyor. Bu fark kim
ödeyecek? Hukuken bu farkın da SGK tarafından ödenmesi
gerekmektedir.
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DURUM
Yapılan bu değişiklik öncesi uygulamada trafik kazası geçiren bir
vatandaş özel hastane ve tedavi giderlerinin tümünü kusuru durumuna
göre Zorunlu Trafik Poliçesi kapsamında sigorta şirketinden alabiliyordu.
Yani kusursuz bir şekilde bir aracın çarpması sonucu yaralanmış iseniz
ortaya çıkan özel hastane masraflarınızın tümünü size çarpan aracın trafik
sigortası ödüyordu. Yapılan değişiklikle; şuanda ancak SGK ile sözleşmesi
olan hastane giderlerini bunu da tarife de yazan miktarlara kadar
alabiliyorsunuz. Yani hastane masraflarının tümü ya da arada oluşan fark
vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu durumda özellikle ölümlü ve büyük trafik
kazalarında vatandaşın veya ölen kişinin yakınlarının cebinden çok yüksek
bedeller çıkmasına neden oluyor.
AVUKAT OLARAK BAKTIĞIMIZ BİR KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK OLAY;
Örneğin avukat olarak takip ettiğimiz bir dava da şöyle bir durum
ortaya çıktı; 23/06/2013 tarihinde İstanbul Etiler Nispetiye caddesinde
yaya geçidinde araba çarpması sonucu vefat eden M.D yakınları tarafından
kaldırıldığı Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özel hastane M.D.’ nin ameliyat, ilaç,malzeme ve tedavi giderleri için kızı
müvekkil E.B.D’ e 100.000 TL hastane faturası çıkardı.

Ortaya çıkan bu ameliyat ve tedavi giderleri için SGK’ ya vefat eden
kişinin kızı E.B.D’ nin avukatı olarak ihtarname çektik ancak SGK bu fatura
bedelini ödemedi. Fatura bedeli ile ilgili olarak SGK’ ya dava açacağız. SGK’
nın burada hastanenin çıkardığı tüm fatura bedelini ödemesi
gerekmektedir.
Son olarak; Trafik kazaları ile yapılan bu değişiklik tabiri caiz ise kaş
yaparken göz çıkarmaktır. Mahkemelerin vereceği hakkaniyetli kararlar ile
bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkündür. Ancak diğer yandan
Konu mahkemeye intikal etmeden mevzuatta yapılacak değişiklik ile
vatandaşların yaşadığı bu mağduriyetler derhal giderilmelidir.

