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AİLE HEKİMLERİ SİGORTA PRİMLERİNİN YARISINI  
GERİ ALABİLECEK 

 
21.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğ’in 3. maddesinin 3. 
fıkrasında, zorunlu mali sorumluluk sigortası (ZMSS) primlerinin tamamının aile 
hekimi tarafından ödeneceği belirtilmişti.  
 
Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, bu maddenin iptali de talep edildi. 
(linki aşağıda ilgili yazılar başlığı altında yer alıyor)  
 
2010 yılının eylül ayında açılan dava, ancak 2015 yılının şubat ayında 
sonuçlanabildi. 
 

Danıştay 15. Dairesi daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlara 
atıf yaparak, aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında değerlendirilmesi 
gerektiğini, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından 
ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, aile 

hekimlerinin primlerinin yarısının kendileri diğer yarısının ise sözleşme 
ilişkisi ile bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna vardı 
(linki aşağıda ilgili yazılar başlığı altında yer alıyor)  
 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, 30 gün içinde bu 
kararın yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu değişiklik 23 Mayıs 2015 
tarihinde yapıldı ve nihayetinde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ’in 3. 
maddesi değiştirildi. 
 
Önceki hali 
 

Primlerin Ödenmesi ve Kurum Katkılarının Tahsili ile İadesi 
MADDE 3-  
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya 
veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi 
bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum 
bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da 
sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine 
ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır. 
 
(2) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri, 
kurum ve kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin 
yarısı sigortalıya yansıtılır. 
 
(3) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 

mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta 
primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir. 
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23 Mayısta 2015 tarihinde değiştirilen son hali 

 

Primlerin Ödenmesi ve Kurum Katkılarının Tahsili ile İadesi 
MADDE 3-  
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 

mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları sigorta 

sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri 
prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner 
sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya 
ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme 
makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde 
yapılır.” 
 
(2) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri, 
kurum ve kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin 
yarısı sigortalıya yansıtılır. 
 
(3) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.” 

    
Ayrıca çok yerinde ve hukuka uygun bir düzenleme yapılarak, söz konusu Tebliğ’e 
madde eklendi ve ödenen ZMSS primlerinin geri ödeneceği bildirildi.  
 

Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile 
hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini 
taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin 
halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 

başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye 
bütçesinden ödenir.” 

 
Bu düzenleme çerçevesinde oluşturduğumuz başvuru dilekçe örneği ekte yer alıyor.   
Dilekçenin iki nüsha olarak hazırlanmasının, siz de kalacak nüshanın üzerine, 
dilekçenin süresi içinde verildiğini gösterir bir kayıt alınmasının (evrak kayıt no, barkod, 
kaşe vb) önemli olduğunu, bir kez daha hatırlatıyoruz. 

29.05.2015 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
Başvuru dilekçesi  
 

 
 

 

İlgili yazılar için tıklayınız 
 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/zmss-2171.html 
 
http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2015/karar.pdf 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/zmss-2171.html
http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2015/karar.pdf

