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ATATÜRK HAVAALLANI KATLİAMI MAĞDURLARININ ÜCRETSİZ TEDAVİ HAKLARI
VE BU BAĞLAMDA YAŞANABİLECEK MUHTEMEL
SORUNLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI




Giriş ve Genel Bilgi

28 Haziran'da Atatürk Havalanı'nda yaşanan katliam; 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca açıkça terör eylemidir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 22. maddesi uyarınca “Terör eylemlerinden dolayı yaralananların tedavileri Devlet tarafından yapılır.” Bu nedenle, yaralananların sosyal güvencelerinin olup olmamasının veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları olup olmadığının hiçbir önemi yoktur.
Sağlık kuruluşunun özel ya da resmi olması arasında bir fark olmaksızın acil sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ayrıca, acil sağlık hizmeti dışında kalan hizmetler sebebiyle de olsa yaralananların herhangi bir ücret ödemeleri gerekmez.

Terör olaylarında yaralananların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması hususu bütün sağlık kuruluşlarında yapılan tedavileri kapsar. Özel sağlık kuruluşu tedavi giderlerinin bedelini Devlete fatura ederek tahsil edebilir.
Bir terör eyleminde yaralanan kişilere Devlet veya Üniversite Hastanelerinden, başka deyişle; kamuya bağlı hastanelerden ya da özel hastanelerden sağlanan sağlık hizmetleri ücretlerinin yaralılarca karşılanmasını talep etmek/onlara fatura etmek açıkça kanuna aykırılık teşkil eder.

Buna rağmen, sağlık hizmeti sunan kurum, terör mağdurunun tedavi giderlerini mağdurdan/yaralıdan tahsil edilmesini istemesi halinde, talep eden sağlık kurumunun kamuya bağlı bir kurum ya da özel hastane olmasına göre aşağıdaki hukuki yollara başvurulmalıdır.

Türk Tabipler Birliği’nin başvurusu üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 54098001/12.11.2015 sayılı cevabi yazısında, 10 Ekim Katliamı sebebiyle yaralananlardan “TEDAVİLERİ SONUNÇLANINCAYA VE MALULİYET AYLIKLARI BAĞLANINCAYA KADAR TEDAVİ ÜCRETİ ALINMAYACAĞI” bildirilmiştir. Aşağıdaki tüm başvurularda bu yazı dayanak olarak kullanılmalıdır.

Kamuya Bağlı Hastanenin Ücretin Yaralılarca Karşılanması Talebine Karşı Yaralıların Hakları

Kamuya bağlı hastanelerden sağlanan sağlık hizmetleri ücretlerinin yaralılarca karşılanması talebi karşısında; faturanın yaralıya tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde, faturanın/işlemin iptali yönünde yukarıdaki bilgiler ışığında ilgili hastane idaresine itiraz başvurusunda bulunulur. İdarenin başvuruyu reddetmesi halinde red tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak idareye itiraz başvurusu yapana kadar geçen süre, 60 günlük süreden düşecektir.

Örneğin, Atatürk Havaalanı'nda yurttaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra devlet/üniversite hastanesi kendisine fatura ibraz etti. Bu faturaya karşı mağdur, 10 gün sonra hastaneye ya da üst kuruma (üst kurum devlet hastanelerinde İl Sağlık Müdürlükleri ya da Sağlık Bakanlığıdır. Üniversite hastanelerinde ise rektörlüklerdir) itiraz edebilir. Bu itirazla birlikte 60 günlük dava açma süresi durur.

İtiraz edilen makam itirazdan sonra 60 gün içinde itirazı yazıyla reddederse, red tarihinin mağdura ulaşmasından itibaren durmuş olan dava açma süresi yeniden başlar. Dava açma süresi de 60 gündür. Ancak başlangıçta mağdur itirazı faturanın ibrazından 10 gün sonra yaptığı için bu 10 gün yeniden başlayan dava açma süresinden düşer. Böylece dava açmak için kalan süre 60 gün – başlangıçta geçen 10 gün = 50 gündür. Örnek olayda 10. gün faturaya itiraz eden mağdur, itirazı reddedildikten sonraki 50 gün içinde hastanenin bulunduğu ildeki idare mahkemesinde “iptal” davası açmalıdır.

Faturaya ibraza ilgili idare 60 gün içinde herhangi bir cevap vermezse, bu durumda itirazı reddetmiş sayılır (zımni red). Dolayısıyla dava açmak için mağdurun bu kez

ikinci 60 günlük süresi işlemeye başlar. Sonuç olarak mağdur, bu kez faturaya itirazının reddedildiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren 60 gün içerisinde

hastanenin bulunduğu ildeki idare mahkemesinde “iptal” davası açmalıdır.

Ayrıca tedavinin bir parçası olan ilaç, ortez, protez gibi tedavi araçlarının sağlanmasında da kişilere herhangi bir yükümlülük yüklenemez. Devletin ve devleti temsil eden idarelerin (bakanlık ve valilik gibi) Atatürk Havaalanı terör katliamı sebebiyle sorumluluğu (kusurlu ve kusursuz sorumluluğu) mevcuttur. Bu sorumluluk biçimleri ve nedenleri başka bir çalışmada açıklanmıştır.







Mağdurların tedavi giderlerini, bir sebeple ödenmiş olması halinde ise başvurulabilecek iki yol vardır

Birinci Yol

5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN

KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN’un 7. Maddesi b bendi uyarınca “Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri”

devletin karşılaması gereken giderlerdir. Bu çerçevede, adı geçen kanun uyarınca terör saldırısından sonraki 60 gün içinde İstanbul Valiliği’ne ya da mağdurun ikamet

ettiği valilik ya da kaymakamlığa (yurt dışında ise yurt dışı temsilciliklerine) başvurarak, tedavi giderlerini devletten istemek mümkündür.

Yaralanma ve engelli hale gelme durumlarında hastanede yatış süresi başvuru süresinin hesaplanmasında hesaba katılmaz.

ANCAK yaralandıktan hastaneye yatana kadar geçen süre, 60 günlük başvuru süresinden düşecektir. Hastaneden taburcu olunduğunda, yatana kadar geçen süre düşerek kalan süre işlemeye başlayacaktır. (Örneğin ağır bir yara olmadığını düşünerek mağdur patlamadan üç gün sonra işitme zorluğu şikayetiyle hastaneye yattı. Bu üç günlük süre düşülerek hesaplama yapılacak ve hastaneden taburcu olduktan sonra mağdurun valiliğe bu kanun uyarınca başvurması için 57 günü kalacaktır)

Sağlık sorunları, tedavileri süren ve işgücü kaybı örneğin tedavinin sonunda ortaya çıkacak olan kişiler bakımından da “zararın öğrenilmesi” süreci devam ettiğinden bu sürecin bitiminden (zararın tam olarak öğrenilmesinden) sonraki 1 YIL içinde başvurmak mümkün olmalıdır. Danıştay kararları bu yöndedir. (İDDGK’nun 17.04.1998 tarih, 1996/468 E., 1998/196 K. sayılı kararı). (İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki 5 yıllık başvuru süresi 5233 sayılı kanunda olmadığından, bu yasaya göre yapılacak başvurularda üst süre 5 yıl değil, 1 yıldır).

Yukarıda anlatılan 5233 sayılı kanun uyarınca Terör mağdurları kapsamında başvurma yoluna başvurulup da Valilikçe teklif edilen giderler konusunda anlaşma olmaz ise, tutulacak uyuşmazlık tutanağı ile birlikte 60 gün içinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine İstanbul İdare Mahkemesinde TAM YARGI DAVASI (bir tazminat davası biçimidir) açılmalıdır. Bu davada mağdur, maddi-manevi tüm zararlarını tazmin edebilir. Ölenin mirasçıları ise destekten yoksun kalma

tazminatıyla birlikte cenaze giderlerini, varsa ölmeden önceki patlama sebebiyle tedavi giderlerini ve manevi tazminat talepleri de bu dava ile talep edilmelidir. Tüm bunlar

başka bir çalışmada detaylı anlatılmıştır. Bu çalışmanın konusu tedavi giderleridir. 5233 sayılı kanun uyarınca valiliklere yapılan başvuru ile 60 günlük dava açma süresi duracak, uyuşmazlık tutanağının tazmininden sonra 60 günden kalan süre devam edecektir.

Örneğin mağdur, hastaneden taburcu olduktan sonraki 20. gün ödemek zorunda kaldığı tedavi giderlerinin (ve tüm diğer maddi zararlarının) tazmini için ikametinin olduğu Hakkari Valiliği aracılığıyla İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Bu başvurusu sonucunda valiliğin çıkardığı zarar ödemesini yetersiz buldu ve uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Uyuşmazlık tutanağının tutulduğu gün, 60 günlük davası açma süresi başlar, ancak taburcu olduktan sonra geçirilen 20 günlük süre 60 günden düşer, mağdurun dava açmak için kalan süresi 40 gündür. Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi süre hesaplaması yapılır.

Sağlık sorunları süren ve işgücü kaybı örneğin tedavinin sonunda ortaya çıkacak olan kişiler bakımından da “zararın öğrenilmesi” süreci devam ettiğinden bu sürecin bitiminden (zararın tam olarak öğrenilmesinden) sonraki 1 YIL içinde başvurmak mümkün olmalıdır. Danıştay kararları bu yöndedir. (İDDGK’nun 17.04.1998 tarih, 1996/468 E., 1998/196 K. sayılı kararı). Bu dava İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca bir TAM YARGI davası olacağından, süren zarar-süren tedavi durumunda olaydan itibaren 5 yıllık üst süre içinde de dava açılabilir. 5 yıla kadar süren uzun tedavilerde bu yorum düşünülebilir, ancak bu bir hukuksal tartışma konusudur, risklidir, bu nedenle en geç 1 yıl içinde dava açılmasını öneriyoruz. Süren tedavi giderleri için ek dava açmak daha uygun bir yöntemdir.)

İkinci Yol

5233 sayılı terör mağdurları kapsamında hiçbir başvuru yapmadan, doğrudan İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, zararın gerçekleşmesinden (tedavi giderinin ödenmesinden) itibaren 1 yıl ve her halükarda 5 yıl (süren tedavi gibi) içinde, TÜM DİĞER ZARARLAR (işgücü kaybı, manevi tazminat; mirasçılar içinse destekten yoksun kalma, manevi tazminat ve cenaze giderleriyle birlikte) TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN DE doğrudan doğruya TAM YARGI DAVASI açılabilir. Bu davada idarenin hem kusursuz sorumluluğu ve kusurlu sorumluluğu (alınması gerekli tedbirlerin alınmaması, Faillerin biliniyor olmasına karşın fi ilen/hukuken engellenmemiş olması, patlama anının hemen akabinde gerçekleşen polis saldırısı sebebiyle, özellikle ilk yardımın kesilmiş olması ve ölümlerin artmış olması, patlama sonrasında ambulansların gerek gecikmesi gerekse yetersiz kalması vb.) ileri sürülmelidir. İDARENİN OLAYDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUĞU AÇIKTIR. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesi İdarenin Kusurlu eylemlerinden bahsettiğinden, yukarıdaki kusurlara dava dilekçesinde değinilmelidir.)

Aksayan her yeni işlem, her yeni tedavi giderinde tedaviye Atatürk Havaalanı terör katliamı sebebiyle gereksinim duyulduğu vurgulanmak suretiyle yukarıdaki başvuru ve dava açma süreleri dikkate alınarak yeni itiraz ve dava konusu edilebilir.
Terör Mağdurlarına Karşı Özel Hastanelerin Taleplerine İlişkin İzlenecek Yol
	Faturanın elden yada posta yoluyla tebliğ alınması halinde; 


Öncelikli olarak fatura içeriğine TTK md 21 uyarınca, 8 (Sekiz) gün içinde yazılı olarak itirazda bulunulmalı. Yapılan itiraz açılan yada açılması muhtemel bir davada lehe delil olarak kullanılabilecektir. Bu sebeple noter ya da iadeli taahütlü mektup şeklinde gönderilmesi fatura borçlusunun (hastanın) ispat açısından lehine olacaktır. Faturaya süresinde yapılan itirazla birlikte, faturayı düzenleyen içeriğin doğruluğunu başkaca delillerle tespit etmekle yükümlüdür.

2. Fatura herhangi bir bildirim yapılmaksızın doğrudan ilamsız icra takibine konu edilirse;

İcra takibine konu ödeme emrinin, kişiye tebliği tarihinden itibaren İİK 62 vd hükümlerine göre 7 (yedi) gün içinde icra dairesine itiraz ederek takibin durdurulması talep edilmelidir

	Fatura bedelinin 3.300,00 TL’nin altında olması durumunda; 


Yapılan itiraza Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 10.03.2015 tarih, 2015/10571 E. 2015/8738 sayılı kararı dayanak gösterilmelidir. Yargıtay bahse konu kararında “icra takibi yapmadan önce, Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunludur.” hükmüne yer vermiş ve bu itibarla açılan icra takiplerinde alacaklının hukuki yararı olmadığına kanaat getirmiştir. Zira söz konusu Yargıtay kararına dayanak, mülga 4077 ve yeni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve devamında hazırlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’ne göre, 3.300,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru zorunludur. Özel hastanelerin henüz tespit yaptırmaksızın ilamsız icra takibi yapmaları hukuki dayanaktan yoksundur.

4. Fatura Bedelinin 3.300,00 TL’nin altında olması ve hastaneye ödenmesi durumunda,

- 2.200,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin, tüketici (hasta) ikametindeki ya da hastanenin olduğu yerdeki ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurarak kendilerinden tahsil edilen haksız bedelin iadesini talep etmelidir.

- 2.200,00 TL ile 3.300,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin, tüketici (hasta) yine ikametinin olduğu İl Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haksız tahsil edilen bedelin iadesini talep etmelidir.

- İkametlerinin olduğu yerde ilçe hakem heyeti olmayanlar Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, ilçe kaymakamlığına başvuru yapabileceklerdir. Kaymakamlıkça yapılan başvuru Bakanlıkça belirlenen yetkili yer Tüketici Hakem Heyetlerine incelenmek üzere gönderilecektir.

	Fatura Bedelinin 3.300,00 TL’nin üstünde olması halinde, 


	Şayet alacaklı (hastane) doğrudan icra takibi yapacak olursa, ödeme emrinin tebliği tarihinden i0baren 7 (yedi) gün içinde takibe i0raz edilmelidir. 


	Fatura bedelinin ilgili hastaneye ödenmesi halinde, yine Tüketinin (hastanın) ya da hastanenin olduğu yer Tüketici Mahkemesinde haksız alınan bedelin tahsili için dava açılması gerekmektedir. 


Hasta ya da hasta yakınlarının, özel hastanelerin tedavi süreci ve devamında uğrattıkları zararın karşılanması talebiyle açacakları tazminat davalarında görevli

mahkeme 3.300,00 TL’ye kadar Tüketici Hakem Heyetleri, 3.300,00 TL’nin üstü için Tüketici Mahkemeleri’dir.
















****Tüm bu açıklamalar tavsiye niteliğinde olup, mümkün olması halinde mağdurların en yakın barolardan hukuki destek talep etmesi önerilir.


