İNSAN ZARARLARI DAVALARI İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
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1) Sosyal Güvenlik Kurumu ayak bağı olmaktan çıkarılmalı; her olayda SGK'dan
gelir bağlanıp bağlanmadığının araştırılmasının önü alınmalı; hangi olaylarda SGK.
gelirlerinin söz konusu olacağı, hangi gelirlerin rücua tabi olduğu ve tazminattan
indirimi gerektireceği konularına, herkesin anlayabileceği biçimde açıklık getirilmeli;
SGK. iş kazası sigorta dalından gelir bağlayacaksa, bunu yıllarca geciktirmeyip, bu
yükümlülüğünü derhal yerine getirmeli; davaların sürüncemede kalmasına ve
duraksamalara neden olmamalıdır.
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2) Sigorta şirketlerinin sorumlulukları ağırlaştırılmalı ve ödemede direnimlerine
karşı ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.
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3) Zorunlu sigortalarda, artık, manevi tazminat bölümleri de yer almalı; ferdi
kaza (can) sigortaları özendirilmelidir.
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4) Koltuk (can) sigortasının kent içi ve yakın mesafelere uygulanmasının sürekli
erteletilmesinden vazgeçilmeli ve özellikle okul servis araçları için zorunlu hale
getirilmelidir.
5) Maluliyet tespitiyle ilgili biri tüzük üçü yönetmelik dört ayrı düzenleme teke
indirilmeli ve güncellenerek Avrupa ülkeleriyle uyum sağlanmalıdır. Düzenleme teke
indirildikten sonra, sigorta genel şartlarındaki maluliyet tabloları geçersiz kılınmalıdır.
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6) TÜİK tarafından ülkemiz şartlarına uygun yaşam, aktivite, ekonomik gösterge,
evlenme şans tabloları ile çeşitli meslek gruplarının yıllara göre (kamuda ve serbest
piyasada) kazanç düzeyleri ile ilgili tablolar hazırlanıp sürekli güncellenmelidir.
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7)Çeşitli ülkelerdeki uygulamalar, hesaplama yöntemleri, yaşam tabloları vs.
hakkında sürekli bilgiler edinilmeli; ülkemizin toplum yapısına ve ekonomik
göstergelere göre uygunluğu ölçüsünde bunlardan yararlanılmalıdır.
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8)Hukuk Fakültelerinde
oluşturulması özendirilmelidir.
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9)Yargıtay'da "E-Bilgi Merkezi" kurulmalıdır.
10)Adalet Bakanlığı'na bağlı "İNSAN ZARARLARI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
MERKEZİ" kurulmalıdır.
11) İnsan zararları mahkemelerinde BİLİRKİŞİ incelemelerini, bu konuda
uzmanlık belgesi olan kişiler yapmalı; insan zararlarının tazminata dönüştürülmesinde
formüller önemli olmayıp aslolan "hukuksal nitelemeler" ve hesap raporlarının
"hukuksal gerekçeleri" olduğundan, bilirkişilerin "uzman hukukçu" olmaları şartı
getirilmelidir.

12)6098 sayılı TBK'nun 72.maddesi 1.fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesi
önerisi:
(1) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten
başlayarak beş yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle
zamanaşımına uğrar. İnsan zararlarında bu süreler (10) ve (30) yıldır.

