
 

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm 

www.trafikskadenamnden.se, info@trafikskadenamnden.se, tel: 08-522 787 00 

 

 

Trafik Yaralanmaları Kurulu'nda Değerlendirme 

 

Siz veya bir yakınınız bir trafik kazasında yaralanmışsa, Trafik Yaralanmaları Kurulu, 

kişisel yaralanma için sigorta şirketinizin sağlayacağı tazminatı değerlendirebilir. Vaka, 

kurul tarafından İsveç dilinde ele alınır. Vakanın görülmesi ücretsizdir. Trafik Kazaları 

Kurulu'nun görüşü sigorta şirketine tavsiye niteliğindedir. Trafik Yaralanmaları Kurulu, 

iki farklı vaka türünü değerlendirir; zorunlu vakalar ve anlaşmazlık çözümü vakaları. Bu 

bilgilendirme dökümanı zorunlu vakalarla ilgilidir. 

 

Zorunlu vakalar 

Bazı durumlarda, sigorta şirketiniz vakanızı incelenmek üzere Trafik Yaralanmaları Kurulu'na sunmak 

zorundadır. Bu durum, örneğin en az yüzde on düzeyinde tıbbi engellilik söz konusu ise geçerlidir. Siz 

ve sigorta şirketiniz hemfikir olsanız da olmasanız da, değerlendirme yapılacaktır. 

 

Eğer vakanızı değerlendiren Trafik Sigortası Derneği (TFF) ise, TFF'nin de bazı durumlarda vakanızı 

incelenmek üzere Trafik Yaralanmaları Kurulu'na sunması gerekmektedir. 

 

Vakanız zorunlu tip olduğunda, internette giriş yapıp vakanızı dijital olarak takip edemezsiniz. 

 

Sigorta şirketiniz vakanızı araştırır ve kurula bir bildirge hazırlar. Bu yazı sigorta şirketinin tazminat 

teklifini, teklif hakkında ne düşündüğünüzü (tutumunuzu) ve Trafik Yaralanmaları Kurulu'ndaki 

incelemeye ilişkin belgeleri içerir. Sigorta şirketi, vaka bize gönderilmeden önce bu kurul bildirgesini 

size gönderir. 

 

Vakamın görülmesi için Trafik Kazaları Kurulu'na kendim başvurabilir miyim? 

Vakanız zorunlu tipte ise Trafik Yaralanmaları Kurulu'na kendiniz başvuramazsınız. 

 

Değerlendirme nasıl yürütülür? 

1. Sigorta şirketiniz vakanızı Trafik Yaralanmaları Kurulu'na gönderir. 

2. Vakanız kaydedilir ve bir toplantıda görülür. Ardından Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun hangi 

sonuca vardığına dair görüş yazılır. 

3. Vakanın görülmesinden sonra Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun görüşü sigorta şirketinize 

iletilir. 

4. Sigorta şirketiniz bu görüşü size iletecektir.  

 

Trafik Yaralanmaları Kurulu'ndaki değerlendirme ne kadar sürer? 

İşlem süresi genellikle üç ila altı ay arasındadır. Bazı durumlarda işlem süresi uzayabilir. 

 

Belgeler hangi dilde olmalıdır? 

Trafik Yaralanmaları Kurulundaki değerlendirme işlemi İsveççe yapılır. 
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Hukuki temsilci konusunda hangi hususlar geçerlidir? 

Trafik Yaralanmaları Kurulu'nda değerlendirme sırasında size yardımcı olacak bir temsilciniz olabilir 

ancak bu bir zorunluluk değildir. Bir temsilci istiyorsanız, trafik sigortasının temsilcinin masraflarını 

karşılayıp karşalamayacağı kararını sigorta şirketi verir. Aksi takdirde, masrafları kendiniz ödemek 

zorundasınız. 

 

Trafik Yaralanmaları Kurulu toplantısına katılabilir miyim? 

Vakanız görülürken siz veya temsilciniz hazır bulunamazsınız. Dğerlendirme sadece yazılı belgelere 

dayanmaktadır.  

 

Sigorta şirketim Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun görüşüne uymak zorunda mı? 

Trafik Yaralanmaları Kurulu tavsiye niteliğinde yazılı bir görüş sunar. Görüşün tavsiye niteliğinde 

olması, sigorta şirketinin görüşe uymak zorunda olmadığı anlamına gelir. Sigorta şirketinin bu görüşe 

uymaması alışılmadık bir durumdur. 

 

Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun görüşüne itiraz edebilir miyim? 

Trafik Yaralanmaları Kurulu'nun görüşüne itiraz edilemez. Görüşten memnun kalmazsanız veya 

sigorta şirketi görüş doğrultusunda kararını değiştirmezse, bir genel mahkemede dava açma 

olanağınız vardır. Bu gibi durumlarda mahkemede görülecek olan, kurulun görüşü değil, sigorta 

şirketinin kararıdır. Zaman aşımı kuralları geçerli olabilir. Böyle bir durumda neyin geçerli olduğu 

hakkında daha fazla bilgi için sigorta şirketi ile iletişime geçmelisiniz. 

 

Daha fazla bilgiyi www.trafikskadenamnden.se adresinde bulabilirsiniz. 

  

 

 

 

 

 


