
HEKİMLERİN COVİD-19 TEDAVİSİNDEKİ FAALİYETLERİ SORUMLULUK 
SİGORTASI KAPSAMINA ALINDI! 

 

Sağlık Bakanlığı'nın 17.3.2020 tarihli ve 546 sayılı yazısında; salgın sürecinde tüm 

hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim 

fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda 

kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması gerektiği belirtilmiştir. 21.3.2020 tarihinde 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de 

öğrencilerin hekimlik görevini yürütmek üzere farklı kurumlarda görevlendirilebileceği 

düzenlenmiştir. Ayrıca birçok genelge ile vakıflara ait hastaneler ile özel hastaneler pandemi 

hastanesi ilan edilmiş, bunun yanında kamu görevlisi olmayan sağlık personelinin 

gerektiğinde pandemi ile ilgili sağlık hizmetlerinde görev yapmak üzere İl Sağlık 

Müdürlükleri tarafından görevlendirilebileceği bildirilmiştir. 

Dolayısıyla kamu-özel sağlık kuruluşu ya da serbest çalışan statüsü, uzmanlık dalı ayrımı 

olmaksızın bütün hekimlerin COVİD-19 hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde 

görevlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bununla birlikte hekimlerin zorunlu mesleki 

sigortalarının Covid-19 müdahalelerinde de koruyuculuğu olup olmayacağı, ek prim 

ödenmesi gerekliliği olup olmadığına ilişkin sorunlar ortaya çıkmış; bizler tarafından da; 

“Hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin esaslar 21.07.2010 tarih ve 27648 

sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tebliğ ile düzenlenmiştir. Tebliğin Genel Şartlar 

Bölümünün A.1 maddesinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sigortalıların kendi 

görev yeri ve branşı dışında bile olsa naklen atama, geçici görevlendirme ve sair sebeplerle 

anılan kuruluşlar içinde mesleğini yürütmesi halinde faaliyetlerinin sigorta kapsamında 

olacağı, bu hallerde ayrıca sözleşme yapılmayacağı ve ayrıca prim tahsil edilmeyeceği ifade 

edilmiştir. Ayrıca Tebliğin “Teminat Dışında Kalan Haller başlığı altında”  A.3/b 

maddesinde, hekimin hukuk veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyetleri ile insani 

görevin yerine getirilmesinden kaynaklanan faaliyetlerinin sigorta kapsamında olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, ileride COVID-19 ile ilgili verilen sağlık hizmetleri 

nedeniyle, hatalı tıbbi uygulama iddiasıyla bir talep yöneltilmesi halinde, idare ya da hastane 

yönetimi tarafından yapılan görevlendirme kapsamında hizmet verildiğini gösterir bilgi ve 

belgelerin arşivlenmesi, elektronik ortamdan bildirilen görevlendirmelerin kaydedilmesi, 

görevlendirmeye ilişkin mesaj ve yazışmaların ekran görüntülerinin alınarak saklanarak 

delillerin elde mevcut tutulması yararlı olacaktır görüşleri verilmiştir.  



Görüşlerimiz doğrultusunda; 23.05.2020 tarihli Resmi Gazete ile Tıbbi Kötü Uygulamaya 

İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış, tebliğ ile 01.01.2020 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili 

veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki 

tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamına alınmış; 

• Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. Sigortanın konu başlığı kısmına da;  

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden 

sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde 

kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşlara bağlı, ilgili veya 

ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri 

faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin 

kapsamına dahil edilmiştir. 

 

Düzenlemelerle birlikte; HEKİMLERİN COVİD-19 TEDAVİSİNDEKİ 

FAALİYETLERİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR. 
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