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ÖZET 
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Türkiye’de 30 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazete (Sayı 27478)’de yayınlanan 

“Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un 8. Maddesi ile 1219 sayılı Kanun’a bir madde eklenerek 

doktorlar için hekim hatasından (malpraktis)doğabilecek olumsuz sonuçlara karşı daha önce 

isteğe bağlı olarak uygulanan mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirilmiştir.  

 

Black’s Law Dictionary’ e göre malpraktis; “Bir meslek mensubunun mesleğini, 

toplumda mesleğin ortalama basiretli ve saygın bir mensubunun her şart altında uygulanması 

gereken bilgi ve beceri ile uygulamaması sonucu hizmetten yararlanan kişiye bir zarar 

vermesidir”. 

Malpraktis sadece hekimlere özgü değildir, başka meslek grupları içinde geçerlidir bu 

nedenle sağlık alanında ortaya çıkan hataları ifade ederken tıbbi malpraktis kavramını 

kullanmak daha anlamlı olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Etik İlkeleri madde.13’e göre 

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin 

kötü uygulaması” olarak tanımlanmaktadır. 

 
Bu çalışmanın amacı tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mesleki sorumluluk 

sigortasının (tıbbi malpraktis) diğer ülkelerde nasıl uygulandığını ana hatlarıyla inceleyerek 
Türkiye’deki uygulama ile karşılaştırmak ve Türkiye’de olası uygulama sonuçlarını 
irdelemektir. 

 

GİRİŞ 

 

Türkiye’de 21 Ocak 2010 tarihinde kabul edilerek 30 Ocak 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5947 sayılı Kanun’un 8.maddesine göre üniversiteler dahil kamu ve 
özel sağlık kuruluşları ile özel muayenehanelerinde çalışan bütün hekimler, Zorunlu Mesleki 
Sorumluluk Sigorta yaptırmakla yükümle hale getirilmiştir. Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığı’nın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında kurum katkısına 
ilişkin tebliğ ise 27648 sayılı 21 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler 
primlerin yarısını, kendi adına bağımsız çalışanlar ise tamamını ödemekle mükellef olup, 
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmayan hekimler için 5000 lira idari para cezası 
öngörülmüştür. (Oksay, 2010) 

  21 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamasına ilişkin 
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usül ve Esaslara Dair 
2010/1 sayılı Tebliğ ile bu sigortanın primine yapılacak Kurum katkısına ilişkin hususlar, 
Tarife ve Talimatı uygulama esasları saptanmıştır. (Metezade, 2010) Buna göre; 

 



Prim Tutarları (4 Basamak) 

Risk Grubu Prim Miktarı (TL) 
1.Grup 150 
2.Grup 300 
3.Grup 500 
4.Grup 700 
 

Prim indirimi ve prim arttırımı 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 
(Kalkavan,2011) 

Tüm risk grupları için azami teminat tutarı olan azami teminat tutarı 300.000 TL olarak 
belirlenmiştir. Bu tazminat limiti olay başınadır, yani sigorta süresi içinde meydana gelecek 
“n” sayıdaki olaya her seferinde 300.000 TL teminat ödenebilecektir. Hükmedilen tazminat 
300.000 TL’dan fazla ise bu bedel sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

Sigorta sözleşmesi süresi içinde geriye dönük olarak bir yıl, ileriye dönük olarak iki yıl 
süresince doğacak hasarları teminat altına almaktadır.  

Tebliğ gereğince zorunlu mesleki sorumluluk sigortasına ait sözleşmenin yapılması, sona 
ermesi, risk değişikliği gibi tüm bilgilerin sözleşme bazında en  geç yirmi dört saat içinde 
Sigorta Bilgi Merkezine iletilmesi zorunlu kılınmıştır. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN  

ZORUNLU MESLEKİ SİGORTA UYGULAMALARI  

 

Avrupa Birliği ülkelerinde tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mesleki sigorta 

uygulamaları ülkeye göre farklılık göstermektedir. Konu Avrupa Birliği müktesebatı 

açısından incelendiğinde,  genel adıyla ifade edilirse tıbbi malpraktis sigortası ile ilgili Avrupa 

Birliği genelinde tüm üye ülkeleri bağlayan özel bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle her ülke konuyu kendi ulusal düzenlemeleriyle belirlemiştir. (Sağlık Bakanlığı 

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2008) 

 

ABD’DE TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN  

ZORUNLU MESLEKİ SİGORTA UYGULAMASI 

 
ABD’de doktorların hukuka uygun çalışmalarını sağlamak, hasta haklarına en üst 

düzeyde saygılı olmak, tıbbi etik kurallarına uymak, güvensiz uygulamaları engellemek, 
doktor kusuru nedeniyle oluşan zararın tıbbi, maddi ve manevi olarak karşılanması, 
tazminatların doktorları mağdur etmesini önlemek ve genel olarak ülke sağlık göstergelerinin 
daha iyileşmesi, doktorların uygun ortam ve koşullarda çalışmalarının sağlanması, hastaların 
ve toplumun adaleti elde etmeleri gerekçeleriyle tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu 
mesleki sorumluluk sigortası uygulanmaya başlanmıştır. (Oksay, 2010) 



 

Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ülkelerde uygulanan tıbbi malpraktis sigortası uygulamaları 

temelde kusura dayalı tazmin ve kusura dayanmayan tazmin ve karma sistemler olarak 

gruplanabilir. (Türk Tabipleri Birliği,2010) 

 

Kusura Dayalı Tazmin Kusura Dayanmayan Tazmin Karma Sistemler 

ABD İSVEÇ FRANSA 

ALMANYA YENİ ZELANDA AVUSTURYA 

İTALYA İNGİLTERE  

 

Kusura dayalı tazmin sisteminin benimsendiği ülkelerde tıbbi hata dışında komplikasyon, 

psikolojik vb. gibi nedenlerle destek kapsam dışı bırakılmıştır. 

 

Kusura dayanmayan tazmin sisteminde ise sosyal devlet ilkesi çerçevesinde sağlık 

hizmetinden kaynaklanan tüm zararlar tazmin edilmektedir.  

 

Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ülkelerde zararı karşılayan kuruluşlar açısından uygulamalar 

şöyle izlenebilir: 

 

Özel Sigortacılık Kamu Kuruluşları Karma Sistemler 

ABD İSVEÇ FRANSA 

 YENİ ZELANDA AVUSTURYA 

 İNGİLTERE  
 

Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ülkelerde tıbbi hatalardan kaynaklanan zararların finansman 
kaynaklarına göre uygulamalar ise şöyle izlenebilir: 

Hekimlerin mesleki 
sigorta prim 
ödemeleri ile finanse 
edilen sistemler 

Sağlık kurumlarının 
katkıları ve kamusal 
fonlarla finanse 
edilen sistemler 

Sağlık hizmet 
sunucularınıın (sağlık 
kuruluşları, bağımsız 
çalışan sağlık 
çalışanları) ödemeleri 
ile finanse edilen 
sistemler 

Genel vergiler vb. 
kamusal 
kaynaklardan finanse 
edilen sistemler 

ABD İNGİLTERE JAPONYA YENİ ZELANDA 
 İSVEÇ FRANSA  
 

 

Türkiye ve Diğer Ülkeler Karşılaştırması 

Avrupa ve ABD’deki tıbbi malpraktis sigorta sistemleri arasındaki temel farklılıklar  
tazmin sistemi, zararı karşılayan kuruluşlar ve zararların karşılandığı finansman 
kaynaklarından oluşmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan tıbbi mesleki kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk 
sigortası bu kriterlere göre değerlendirildiğinde; 

- tıbbi mesleki kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk sigortasının kusura dayalı    

  tazmini esas almaktadır, 
- zararı karşılayan kuruluş özel sigorta kuruluşudur, 

- tıbbi uygulama hatalarının finansman kaynakları hekimler ve sağlık kuruluşlarıdır, 



 
- tıbbi mesleki kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk sigortası zorunludur. 

 
Yukarıda ifade edilen  kriterlere göre yapılan kıyaslamada Türkiye’de uygulanan tıbbi 

mesleki kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk sigortası sisteminin ABD’de uygulanan 
sistemle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.  

 
 
SONUÇ 
 
 
Ülkemiz açısından çok yeni sayılan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk 

sigortası yürürlüğe girdikten sonra Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan bir anket 
çalışmasında 20 bin hekime tıbbi malpraktis hakkında anket formu gönderilmiş. Bu formu, 2 
bin 194 hekim yanıtlamıştır.  Ankete katılan doktorların % 63.3'ü kamu, % 25.4'ü özel 
sektörde çalışırken % 11.3'ünün ise hem özel hem de kamuda çalıştığı belirtildi. Anketin en 
çarpıcı sonucu, katılan doktorların % 55.6'sının herhangi bir olumsuz sonuçtan sorumlu 
tutulmamak için korunmacı (çekinik, defansif) tıp yöntemini benimseyeceklerini ifade 
etmeleri olmuştur. Araştırmaya göre, hataların artıyor olabileceğini düşünen hekimler % 
16'lık bir dilimken, her 3 hekimden biri de şikayet ve dava konusunun arttığını, ancak önemli 
bir kısmının gerçekçi bir nedene dayanmadığını belirtmiştir.  
 
Ankette 'Kendinizi yetkin hissetmediğiniz, bu nedenle uygulama sırasında malpraktis (hata) 
kaygısı yaşadığınız bilgi ve beceri alanları var mı?' sorusunda hekimlerin %53.1'i hasta 
muayene veya tedavi ederken kendilerini yetersiz hissettikleri en az bir uygulama olduğunu 
ifade etmiştir. 
 
Ankete katılanların %86’sı  tazminat sisteminin, kötüye kullanıma açık olduğu ve hekimlerin 
dava açılmasını önlemek için gereksiz tanı yöntemi uygulayabileceklerini düşünmektedir. 
 
Ankete katılan doktorların % 84.7’si hekim hatalarının gündemde olmasıyla sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet arasında nedensel bir ilişki olduğuna inanmaktadır. (Habertürk, 19 
Temmuz 2011)  
            Sonuç olarak,  Türkiye’de 21 Temmuz 2010 yılında başlayan tıbbi mesleki kötü 

uygulamaya ilişkin mesleki sorumluluk sigortası uygulama verileri henüz anlamlı bir sonuç 

elde edilebilecek düzeye ulaşmamıştır. Ancak ülkemizde bu sistem çok yeni olmasına diğer 

ülkelerin deneyimleri ve ülkemiz koşulları birlikte değerlendirildiğinde hedeflenen sonuçlara 

daha kısa sürede ulaşılabilecektir. 
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