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Bu tarife ve talimat ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi uyarınca yapılan “Tıbbi Kötü
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın uygulanmasına ilişkin esaslar
belirlenmiştir.
 
A. TARİFE
 
1. (Değişik:RG,19.07.2011-27999, Yürürlük:30.07.2011) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda
sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz
 
2. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.
 
3. Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır.
 
4. (Değişik:RG,26.07.2014-29072, Yürürlük:26.07.2014) EK-1’de yer alan risk gruplarına göre
hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin
tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.
 
Prim Tutarları (4. Basamak) 

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)

I. Grup 150

II. Grup 300

III. Grup 500

IV. Grup 750

Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.

Basamak İndirimli Prim Zamlı Prim

7 %20  

6 %15  

5 %10  

4 - -



3   %15

2   %30

1   %50

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya da tazminat ödemesi
yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst
basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat
ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife
uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl
tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu
sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Düzenlenen poliçelerde prim hesaplamasında ödenen hasar dikkate alınır. Ancak, muallak
hasarların prim basamak hesabında dikkate alınması halinde, bu şekilde tespit edilen prim ve prim
basamağı ilgili muallak verisinin nihai durumuna göre ilgili sigorta şirketince kendiliğinden
düzeltilecektir. Bu çerçevede kişi lehine doğan prim farkı nihai durumun belli olmasından itibaren 3 iş
günü içinde sigorta ettirene iade edilecektir.

İlgili mevzuata göre izinli sayılması nedeniyle mesleklerini ifa edemeyen tabip, diş tabibi ve tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların yeniden mesleki faaliyete başlamaları durumunda izinli
sayıldıkları anda mevcut poliçelerindeki basmak esas alınır.

5. Sigorta primleri peşin olarak ödenir. 

B. TALİMAT
 
1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
 
a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
 
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
 
c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından,
yaptırılır.

ç) (Değişik:RG,26.07.2014-29072 Yürürlük:26.07.2014) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki mesleki
faaliyetlerin beraber yürütülmesi durumunda tüm faaliyetler için düzenlenecek poliçede sigorta
ettiren sıfatı tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara aittir. 
 
2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası grup sigortası şeklinde
yapılamaz.
 
3. Özel sağlık kurum ve kuruluşları için, sigortalının kurumlar arasında iş değişikliği yapması
durumunda, önceki kurum tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinin teminatı devam ediyorsa, yeni
kurumun sözleşme süresi sonuna kadar sigorta yaptırma sorumluluğu kalkar.
 
4. Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için Mesleki Sorumluluk
Sigortası Genel Şartlarına göre yaptırılmış ihtiyari sigorta var ise ve bu ihtiyari sigorta zorunlu
sigortayla verilen teminatın üstü için yapılmamışsa, bu sigorta ile zorunlu sigorta arasında Türk
Ticaret Kanununun birden çok sigorta hükümleri uygulanır.
 
5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce Mesleki
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında
düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.
 
6. Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafından



gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilir. 

7. (Değişik:RG,26.07.2014-29072 Yürürlük:26.07.2014) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasına dair sözleşmenin yapılması, sona ermesi, risk değişikliği gibi tüm bilgiler
sözleşme bazında en geç yirmi dört saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine iletilir. İletilen bilgilerin
formatı Sigorta Bilgi Merkezi tarafından belirlenir. Gereken altyapıyı kurmamış olan sigorta şirketleri
gerekli bilişim altyapısını oluşturana kadar bu sigortayı yapamaz. Sigorta Bilgi Merkezi, sigortasını
yaptırmamış olanların tespitini teminen elektronik ortamda Sağlık Bakanlığına erişim sağlar.       

8. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na ilişkin poliçeler tüm sigorta
şirketleri tarafından ekteki (EK-2) formata göre düzenlenir.

9. Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda görev yapan sigortalının özel sağlık kurum ve kuruluşunda
ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde bu husus poliçe başlangıcında biliniyor ide
poliçe kişinin tüm mesleki faaliyetini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu durumda poliçe primi bu
Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35'ten fazla olmamak üzere eklenen tutara göre belirlenir. 

Kamu sağlık kurun ve kuruluşlarında görev yapan sigortalının poliçe yürürlükteyken ilgili mevzuata
göre özel sağlık kurum ve kuruluşunda ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde tüm
meslek faaliyetini içerecek şekilde tek zeyilname düzenlenir. Bu durumda nihai poliçe primi, bu
Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35 tutarında kalan gün esasına göre ilave edilmek suretiyle
belirlenir.

10. Özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalılar ile mesleğini serbest icra eden
sigortalıların, anılan faaliyetleri beraber yürütmesi veya anılan faaliyetlerin birden fazla özel sağlık
kuruluşunda yürütülmesi halinde 9 uncu maddedeki hükümler uygulanır.

11. Yukarıdaki 9 uncu maddenin 1 inci paragrafına göre poliçe tanzimi halinde kurumların prime
katkısı, poliçe priminin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi sureti ile belirlenir.            
 
Yukarıdaki 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına göre zeyilname tanzimi halinde ilgili kuruluşların
prime katkısı, kalan gün esasına göre hesaplanacak primin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi
suretiyle belirlenir. poliçe priminin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi ile suretiyle belirlenir ve
hesaplanan bu prim tutarına göre ilgili sağlık kurumları arasında aktarım yapılır.

Yukarıdaki 10 uncu maddeye göre tanzim edilen poliçelerde istihdam eden kurumların prime katkısı,
ilgisine göre bu maddenin 1 inci veya 2 nci paragraflarında yar alan esaslar  göre kıyasen uygulanır.

9 uncu veya 10 uncu maddeye göre poliçe tanzim edildiği durumda poliçe konusu mesleki
faaliyetlerde poliçenin sonlanmasını gerektirmeyecek şekilde azalma olması halinde poliçeden
herhangi bir prim iadesi yapılmaz. kuruluşlar arasında iade aktarımı yapılır.           

C. YÜRÜRLÜK
 
Bu Tarife ve Talimat 26.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

EK 1 - Risk Grupları Tablosu
EK 2 - Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 
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