TIBBİ İTİRAZLAR
Onaylı Tıbbi Uzmanların Değerlendirmelerine İtirazlar

MEDICAL APPEALS
Appeals against Assessments
by Approved Medical Specialists
Turkish

Bir değerlendirmeye itiraz
Workers Compensation Commission tarafından
atanan bir Onaylı Tıbbi Uzman’ın (Approved Medical
Specialist) yapmış olduğu değerlendirmeye itiraz
etmek mümkündür.
Tıbbi itirazda bulunmak için sağlam nedenlerin
bulunması zorunludur ve çoğu kişi, bunu yapmadan
önce hukuksal tavsiye alır.
Sadece şunlarla ilgili olarak itirazda bulunulabilir:
• Sakatlanma sonucunda işçinin kalıcı
sakatlığının derecesi.
• Kalıcı sakatlığın bir oranda daha önceki herhangi
bir sakatlanma veya daha önceden var olan
bir rahatsızlık ya da anormallik nedeniyle olup
olmadığı.
• Sakatlığın kalıcı olup olmadığı.
• Kalıcı sakatlığın derecesinin tamamen
belirlenebilir olup olmadığı.
• Bir işçinin işitme kaybının türü ve derecesi.

İtiraz nedenleri
Bir tıbbi itiraz için iyi bir neden veya temel olmalıdır.
Bu nedenler şunlardır:
• İşçinin sağlık durumunda, kalıcı sakatlığın
derecesinin artmasıyla sonuçlanan, kötüleşme.
• İlgili ek bilgilerin mevcudiyeti (itirazda bulunulan
tıbbi değerlendirmeden önce mevcut olmayan
veya o tıbbi değerlendirmeden önce mantıken
elde edilemeyen kanıt).

• Değerlendirmenin yanlış ölçütler temelinde
yapılmış olması.
• Tıbbi Değerlendirme Raporu’nun (Medical
Assessment Certificate) kanıtlanabilir bir
yanlışlık içermesi.

Ne zaman itirazda
bulunamazsınız
Komisyon tarafından Tıbbi Değerlendirme Raporu’na
(Medical Assessment Certificate) uygun olarak
bir Karar Sertifikası (Certificate of Determination)
çıkartılmışsa itiraz edemezsiniz.
İtiraz nedenleri yanlış ölçütler veya kanıtlanabilir
bir yanlışlık ise, tıbbi itirazda bulunmak için kesin
zaman sınırlaması vardır. Bu durumlarda itirazlar,
tıbbi değerlendirmeden sonraki 28 gün içinde
yapılmalıdır; ancak, kimi özel koşullarda Komisyon
Sicil Görevlisi itiraz süresinin uzatılmasına izin
verebilir.

Tıbbi itiraza nasıl başlanır
İtiraz başvurunuzu doğru formu kullanarak yapmanız
gerekir. Onaylı Tıbbi Uzman’ın Kararına İtiraz Formu
– Form 10 (Application to Appeal Against Decision of
Approved Medical Specialist – Form 10), tam olarak
doldurulmalıdır.
Başvurunun tam ve doğru olarak doldurulduğundan
emin olmak için, doldurmadan önce şu belgeleri
okumanızı salık veririz:
• Form 10’u doldurma kılavuzu (Guide to completing
Form 10),

• İşçi Tazminatları Komisyonu Kuralları 2006 (Workers
Compensation Commission Rules 2006), ve
• Sicil Görevlisi’nin Tıbbi Değerlendirmeye İtiraz
Kılavuzu (Registrar’s Guideline - Appeal Against
Medical Assessment)
Bu belgeler, itiraz formunu doldururken ele almanız
gereken önemli bilgileri ve gerekleri içerir.
İtiraz dilekçeniz gerekleri yerine getirmezse,
reddedilecektir ve reddedilmesinin nedenleri size
bildirilecektir.
Form ve belgeler Komisyon’un internet sitesinden
indirilebilir veya 1300 368 040 numaralı telefon
aranarak Komisyon’dan sağlanabilir.
Başvuruya en az iki kopya eşlik etmelidir – bir kopyası
başvuruyu yapan taraf ve bir kopya da tebliğ edilmesi
gereken tarafların her biri için.
Başvuru kabul edilirse, Sicil Görevlisi bu belgeleri
damgalar (mühürler) ve kopyaları, itirazda bulunan
kişiye geri gönderir. Bundan sonra belgeler diğer
taraflara gönderilmek (hukuksal deyimle, tebliğ
edilmek) zorundadır.

Tıbbi itiraza yanıt vermek
Bir itirazda yer alan diğer taraflara, belirli bir tarihe
kadar yanıt vermeleri talimatında bulunulacaktır.
Diğer taraflar Başvuru’ya Form 10A – Onaylı Tıbbi
Uzman’ın Kararına İtiraza Muhalefet Bildirimi (Form
10A - Notice of Opposition to Appeal Against Decision
of Approved Medical Specialist) yoluyla yanıt vermek
zorundadır.
Bu form tam olarak doldurulmalıdır.

Form 10A’nın tam ve doğru olarak doldurulduğundan
emin olmak için, doldurmadan önce şu belgeleri
okumanızı salık veririz:
• Form 10A’yı doldurma kılavuzu (Guide to completing
Form 10A),
• İşçi Tazminatları Komisyonu Kuralları 2006 (Workers
Compensation Commission Rules 2006),
• Sicil Görevlisi’nin Tıbbi Değerlendirmeye İtiraz
Kılavuzu (Registrar’s Guideline - Appeal Against
Medical Assessment)
Form ve belgeler Komisyon’un internet sitesinden
indirilebilir veya 1300 368 040 numaralı telefon
aranarak sağlanabilir.

Tıbbi itirazı kim karara bağlar?
Sicil Görevlisi (Registrar), başvurunun görünüşte ve
Sicil Görevlisi’ne yapılan sunumlara göre, itiraz
nedenlerinden en az birinin yerine gelmiş olduğuna
kanaat getirirse, itirazınız yeniden değerlendirilmesi
için bir İtiraz Paneli’ne veya (itiraza bir seçenek olarak)
bir Onaylı Tıbbi Uzman’a havale edilecektir.
İtiraz Paneli iki Onaylı Tıbbi Uzman ve bir Hakem’den
(Arbitrator) oluşur. Asıl değerlendirmeyi yapan Onaylı
Tıbbi Uzman, İtiraz Paneli’nde bulunmayacaktır.
Sicil Görevlisi davayı yeniden değerlendirilmesi için
havale ederse, Sicil Görevlisi davayı aynı Onaylı Tıbbi
Uzman’a mı, yoksa farklı bir Onaylı Tıbbi Uzmana mı
göndereceğine karar verecektir.

İtiraz Paneli süreci
Tıbbi İtiraz Paneli (Medical Appeal Panel) önce
belgeleri gözden geçirir. Bu süreçte tarafların hiçbiri
bulunmaz.
Bu gözden geçirmede panel, konu hakkında
‘kağıt üzerinde’ (on the papers) karara varıp
varılamayacağına veya yeni kanıtların sunulmasına
izin verilip verilmemesi gerektiğine karar verir.
Panel ayrıca, sakatlanmış işçinin daha fazla muayene
edilip edilmemesi gerektiğini de değerlendirir.
Gerekiyorsa, panelde bulunan Onaylı Tıbbi
Uzmanlardan biri bu muayeneyi üstlenir ve taraflara
bunun ne zaman yapılacağı bildirilir.

Değerlendirme Duruşması
İtiraz bu aşamaya değin sonuçlandırılmamışsa, taraflar
Değerlendirme Duruşması’na (Assessment Hearing)
çağrılır.
Değerlendirme Duruşması’nda Tıbbi İtiraz Paneli’nin
tüm üyeleri hazır bulunur. Bu duruşma resmiyet
gerektirmez ama, duruşma tutanakları yine de tutulur,
böylece olup bitenler kayda geçmiş olur.
Taraflar, Değerlendirme Duruşması’na, savunmalarını
yapmak ve davalarını sunmalarına yardımcı olmak
üzere hukuksal bir danışman veya herhangi başka bir
kişiyi getirebilirler.
Herhangi bir aşamada bir tercümana gereksinim
duyuluyorsa, Komisyon’a önceden haber verilmelidir.

Karar
Tıbbi İtiraz Paneli, kararını çoğunlukla verir. Karar
ya daha önceki Tıbbi Değerlendirme Raporu’ndaki
(Medical Assessment Certificate) değerlendirmeyi
doğrular veya bu değerlendirmeyi geçersiz kılar ve
yeni bir rapor verir.

Daha fazla bilgi
Tıbbi itirazlar konusunda daha fazla bilgi için
Komisyon’un internet sitesindeki şu kılavuzlara bakın
veya kopyaları için Komisyon’a telefon edin.:
• WorkCover’ın Tıbbi Değerlendirme Kılavuzu (Medical
Assessment Guidelines)
• Sicil Görevlisi’nin Tıbbi Değerlendirmeye İtiraz
Kılavuzu (Registrar’s Guideline - Appeal Against
Medical Assessment)
Bu broşürdeki bilgiler yasal tavsiyeler değildir. Bir
anlaşmazlık başvurusunda bulunma hakkında
yasal tavsiyelere gereksiniminiz varsa, bir
avukatla konuşmanız gerekir.
Bir avukatınız yoksa, bir avukata havale edilmeniz için,
Law Society of NSW ile şu numaraları arayarak ilişkiye
geçebilirsiniz:
• (02) 9926 0300 (Sydney’de yaşıyorsanız), veya
• 1 800 422 713 (Sydney’in dışında yaşıyorsanız).

Bizimle nasıl ilişkiye geçilebilir
Telefon
Sorulmak istenen her şey için: 1300 368 040
Telefonla Tercüme Servisi: 13 14 50
TTY (Telefonla daktilo) servisi: (02) 9261 3334
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