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• Hukuk: toplumu düzenleyen ve devletin 
yaptırım gücünü belirleyen kurallar (yasalar) 
bütünü

• Etik ( ethicus - ethica) : ahlakın temellerini 
inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanır.Bir 
kimsenin davranışlarına temel olan ahlak 
(moral) gelenek, töre, alışkanlık 
kavramlarını içerir

• Deontoloji (deontos-logos) : bir mesleği 
belirleyen ve onu icra edenlerin uymaları 
gereken kurallar



Imhoetep’in   “corpus 
hermeticum” isimli 

kitabında  
“hastanın ödeme 
gücünün üstünde 

ücret istenmeyeceği”   
yazılıdır

( MÖ 2600 )



MÖ 1700 - 1500 
yıllarındaki tıp 

uygulamalarına ilişkin 
kurallar ve yasaları 
içeren Hammurabi
Kanunları’nda 282 

maddeden 10 tanesi 
cerrahların alacakları 

ücretler ve uygulamada 
hata yaptıklarında 

çarptırılacakları cezalara 
ilişkindir



Hammurabi Kanunları

• 218. Bir doktor operatör bıçağı ile 
derin bir yarık açarsa ve hastayı 
öldürürse ya da bıçak ile bir tümörü 
açıp gözü çıkarırsa doktorun elleri 
kesilir.

• 219. Bir doktor operatör bıçağı ile 
azad edilmiş bir adamın kölesinde 
derin bir yarık açarsa ve onu 
öldürürse o köleyi başka bir köle ile 
ikame etmelidir.

• 220. Bir doktor operatör bıçağı ile 
gözde bir tümörü açar ve gözünü kör 
ederse kölenin değerinin yarısını 
öder.



Günümüzde dünya 
hukukunda yer alan tanıklık 

ile ilgili prensiplerin 
temelleri ise aynı 

dönemlerde Hindistan’ da 
uygulanmış olan Manu 
Kanunları’ nda atılmıştı. 

Manu ve Zoroastra 
kanunlarında doktorun 
sorumluluğunun bir jüri 

tarafından saptanan kusura 
dayandırıldığını görmekteyiz



MS 768- 814 
yıllarında yaşamış 

olan Alman 
İmparatoru Şarlman, 

insan sağlığı 
konusunda “gün gibi 

aşikar kanıtlar 
aranacağını” 

bildirerek; 
yaralanma, tecavüz, 
çocuk öldürme ve 
evlenmenin iptali 

gibi konularda tıbbi 
bilirkişi görüşüne 

başvurulması 
gerektiğini belirtmişti 



İslam tıbbının en önemli 
cerrahlarından olan 

Ebul Kasım el Zahravi
(albucasis) (936-1013)

”cerrahlar, tanrının gözü 
üzerinizdedir, sizin 
gerçekten gerekli 

olduğu için mi, para 
aşkı için mi ameliyat 

yaptığınızı bilir”



1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarını 
Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)

• 6023 sayılı TTB (Türk Tabipleri Birliği) Yasası
• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960)
• Özel Hastaneler Yasası
• Sağlık Hizmetleri Temel Yasası
• Adli Tıp Müessesesi Kanunu
• TTB Meslek Etiği Kuralları Yönetmeliği
• TTB Soruşturma ve Sorgulama Yönetmeliği
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Medeni Kanun  

Borçlar Kanunu
• 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) 2005



• HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI

Yayın Tarihi : 01.02.1999

• TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete: 28 Nisan 2004

Sayı : 25446



hekimin yasalar karşısındaki sorumlulukları

• Cezai sorumluluk (adli yargı-ceza davası)

• Hukuki sorumluluk (adli yargı-hukuk davası)

• İdari sorumluluk (kurum içi soruşturma-idari yargı)

• Mesleki sorumluluk (Tabip Odası Onur Kurulu)



İdari  Soruşturma

Uyarma

Kınama 

Aylıktan kesme

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Devlet memurluğundan çıkartma



Mesleki Soruşturma

Tabip Odası Onur Kurulunca yapılır.
 Uyarı 
 Para cezası
 15 gün – 6 ay geçici meslekten men cezası

TTB Yüksek Onur Kurulunca görüşülür ve karara 
bağlanır

İdari yargı son başvuru yeridir 



Hukuki  Sorumluluk

Borçlar Kanunu Madde 53; Hekimin kusuru 
nedeniyle zarardan sorumlu tutulması , (hukuk 
davaları ceza davalarının sonucuna bağlı 
değildir)

Borçlar Kanunu Madde 41; Zarar, illiyet bağı ve 
kusurun kanıtlanması zarar görene aittir

Borçlar Kanunu Madde 43; Maddi ve manevi 
tazminat



Anayasanın 129. mad. 5. fıkrasına göre 
memurlar ve diğer kamu görevlileri  
hakkında, görevleri sırasında işledikleri 
kusurlardan doğan tazminat davaları
kendilerine rücu edilmek (dönmek) 
kaydıyla idare aleyhine açılır

Ceza davaları özel hastane ve serbest 
çalışan hekime doğrudan, kamuda 
çalışan hekime ise bir ön izin sonucu 
dava açılır



KANUN NO: 4483
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA 

KANUN

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından 
bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya 
birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme 
yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu 
görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. 
Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni 
verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu 
kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur



KANUN NO: 2547

YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

• Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda 
disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında 
profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı 
doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı 
doçentler disiplin kurullarına alınmazlar.

• Öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, 
disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve 
esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

• Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları hakkında, Yükseköğretim 
Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul,

• Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, 
fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul 
müdürleri ve yardımcıları hakkında, rektörün başkanlığında rektörce 
görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,

• Öğretim elemanları, hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri 
arasında oluşturulacak üç kişilik kurul,



hekim herhangi bir hata sonucu hastaya 
zarar vermişse kusurlu sayılır

• Kusur sorumluluk getirir

• Kusur yoksa sorumluluk ta yoktur

• Kusursuz suç olmaz

• Bağışlanabilir kusur söz konusu değildir

• Zarar ile kusur sayılan eylem arasında illiyet 
(nedensellik) bağı olmalıdır



Kusur  Çeşitleri

• Dikkatsizlik: Bir tıbbi girişim sırasında yapılmaması gerekeni 
yapmaktır.

• Tedbirsizlik: Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede yetersiz 
kalmak, geç kalmak, unutmaktır.

• Meslekte acemilik - yetersizlik: Meslek ve sanatın esaslarını
ve optimal klasik bilgilerini bilmemek, temel beceriden yoksun 
olmaktır.

• Özen eksikliği: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik dışında evrensel tıp 
değerlerini uygulamamaktır.

• Emir ve yönetmeliklere uymamak: Kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile yetkili idari ve mülki amirin verdiği emirlere 
uymamaktır.



Suç  Çeşitleri

Taksirli Suç : Kişi eyleminden doğacak sonucu 
bilmekte, bu sonucu istememekte , ancak 
gerekli önlemleri almamakta veya yetersiz
kalmaktadır.

Kasıtlı Suç : Kişi eyleminin sonuçlarını 
bilmekte buna rağmen bilerek ve planlayarak
eylemini uygulamaktadır



TCK

• Mad 53 (6) meslekten men (3 ay-3 yıl) 

Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik 
düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla 
işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet 
hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla 
olmamak üzere, bu meslek veya sanatın 
icrasının yasaklanmasına ya da sürücü 
belgesinin geri alınmasına karar verilebilir 
(geçici)



TCK

• mad 210- (2)   gerçeğe aykırı belge düzenleyen 

tabip,.....ve  diğer sağlık mensubu , 3 aydan 1 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat 
sağlaması yada kamunun veya kişilerin zararına bir 
sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde,resmi 
belgede sahtecilik (mad 204) hükümlerine göre 
cezaya hükmolunur  

(3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası).



TCK

mad.280 suç bildirme

(1)Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde 
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili 
makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme 
gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır

(2)Sağlık mensubu deyiminden tabip,diş tabibi,eczacı,ebe,hemşire 
ve sağlık hizmeti veren kişiler anlaşılır



MALPRAKTİS
• hekimin tedavi sırasında standart uygulama yapmaması,beceri 

eksikliği veya tedavi uygulamama sonucu hastaya zarar vermesi  
(DTB)

• hekimin tanı ve tadavide standart ve belirlenmiş davranış 
biçimlerinden   farklı  davranması   ( hatalı davranış)  veya   görev 
ihmali sonucu, hastada  geçici sağlık bozulmasından , ölüme kadar 
giden bir değişkenlikte  zarara neden olmasıdır    (F. Çelik)

• Sağlık personelinin, kasıt veya kusur veya ihmal ile standart 
uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği ile yanlış veya 
eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya 
hastaya tedavi verilmemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil 
ve durumu

• Hekimin tıbbi girişim sırasında deneyimsizlik, bilgisizlik veya 
ilgisizlik/özensizlik sonucu hastaya zarar vermesi  “tıbbi 
malpraktis” dir (TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Mad.)



neden malpraktis
tıbbi bilgi yetersizliği (tıp eğitimi, STE)

beceri  sorunu (yetenek, deneyim )

karar verebilme yeteneğinde eksiklik

kendini yenilememe ve değerlendirmeme

çevreyle iletişimde başarısızlık

karakter (sorumluluk duygusu, vicdan)
altyapı  ve fiziki koşulların yetersizliği
nitelikli insan gücü yetişmemesi
ekipman/araç-gereç durumu
hukuki işleyişteki nitelik, zaman ve saydamlık 
konusunda pratik olumsuzluklar



KOMPLİKASYON

yapılan tıbbi müdahale ,  klasik tıp 
bilgilerinde (uluslararası kitaplarda ve yayınlarda ) 
komplikasyon olarak adlandırılıyorsa ve 
bu müdahale, tıbbın kabul ettiği normal 
risk ve sapmalar çerçevesinde yapılmışsa
kötü sonuçlar meydana gelse bile, hekime 
sorumluluk yükletilmeyen 
olumsuzluklardır.

(F.Çelik)



komplikasyon               malpraktis

• Zamanında farkedilmezse

• Farkedilmesine rağmen gerekli önlemler 
alınmazsa

• Farkedilip önlem alınmasına rağmen 
yerleşmiş standart tıbbi girişimde 
bulunulmazsa



malpraktis hangi durumlarda 
oluşabilir

Değerlendirme hatası (yanlış veya eksik tanı)

Tıbbi hata (yanlış tedavi, yanlış ilaç vermek, 
yanlış taraf ameliyatı)

Teknik-ekipman hatası (elektrik kesintisi, O2-
CO2 karışması)

Sistem hatası (alt yapı eksikliği, sevk zincirinde 
aksama)



• Asistan “yetkisiz yetkili” kişidir.  Yasal 
olmadığına inandığınız bir görev için yazılı 
talimat isteyiniz.

• Uzman “tam yetkili” kişidir. Kabul 
edilebilir zorunlu bir neden olmadıkça 
yetkisini devredemez.

• Konsültan uzmanın sorumluluğu müdavi 
hekimden daha az değildir.



hekimi koruyan faktörler 

Düzgün kayıt tutulması ve saklanması
Sadece rıza alınması yeterli değildir, bilgilendirmek de 
gereklidir  (Aydınlatılmış Onam)
Tıpta benimsenmiş klasik bilgilere sahip olmak ve buna 
uygun davranmak
Diğer hekimler ile işbirliği içinde çalışmak
Ameliyathane personelinin hatalarından da sorumlu 
olunduğunu bilmek
Olası komplikasyon veya olumsuzluğun üstesinden 
gelinemiyorsa konsültasyon veya ileri merkeze sevk 
mekanizmasını kullanmak
Hekim hekimin dostudur prensibini hayata geçirmek
Hasta haklarına saygı göstermek, iletişimde başarılı olmak
Bilinmesi gerekeni bilmemek sorumluluk getirdiğinden 
mevzuatı, yasaları bilmek 



Kanun bilmemek mazaret değildir

homo hominis lupus

(medico medicis lupus)




