
SAĞLIK HUKUKU 

 

Sağlık hukuku, çok kapsamlı ve oldukça geçmişe dayanan bir 

alandır. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşaması ve hayatını bu 

şekilde sürdürebilmesi birtakım hak ve yükümlülükleri de 

beraberinde getirmektedir. Sağlık hukuku denildiğinde 

öncelikle, bir tarafta hasta diğer tarafta hekimin bulunduğu 

karşılıklı hukuki ilişkiler akla gelmektedir. Oysaki bu ilişkinin 

yaşandığı ortam, hastane, verilen ilaçlar, tedavi yöntemi, 

gelişen teknolojik imkânların seferber edilmesi gibi çok çeşitli 

boyutlar karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık kavram olarak bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam 

bir iyilik hâlinde olma anlamındadır. Kişinin yalnızca bedenen 

sağlıklı olması yanında, ruhen ve sosyal anlamda da sağlıklı 

olması sağlık hukukunun alanına girmektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesinde temel 

insan hakkı olarak belirtilmekte; “Gerek kendisi, gerek ailesi 

için tıbbi bakım da dâhil olmak üzere, sağlık ve refahını 



sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık, 

sakatlık, yaşlılık veya geçim olanaklarından kendi iradesi 

dışında yoksun bırakacak başka durumlarda herkesin sahip 

olması gereken güvence hakkı” şeklinde tanımlanmaktadır.  

Bütün bu anlatımlardan dolayı sağlık hakkı; kişinin, içinde 

yaşadığı toplum tarafından tanınan ve güvence altına alınan 

temel insan hakkı olarak kabul edilmektedir. 

 

Malpraktis Davası (Doktor Hatası 

Nedeniyle Tazminat Davası) 

 

Hekim olmak işin doğası gereği riskli bir meslektir. Hekimlerin 

yaptıkları işin insanların temel hakkı olan yaşama hakları ile 

doğrudan bağlantısı vardır. Dolayısıyla hekimlerin, 

mesleklerinde yaptıkları tıbbi uygulamalarda kendilerinden 



beklenen özeni en yüksek şekilde göstermeleri gerekir. 

Bilakis, özenin eksik gösterilmesi sonucunda hekimlerin 

sorumluluğu gündeme gelecektir. Muhakkak ki yapılan her 

tıbbi uygulama sonucunda, tıp biliminin kabul ettiği kötü 

sonuçlardan hekim sorumlu tutulamaz. 

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında 

malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin 

hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar 

görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır. Her 

tıbbi müdahale belli ölçüde hasta açısından risk oluşturur. Zira 

korunması gereken hak hastanın yaşama hakkıdır. Hastalara 

sağlık hizmeti verilirken tıbbi müdahalenin amaçlandığı 

şekilde tamamlanamaması tıbbi hata olarak tanımlanır. Tıbbi 

hatalar; yanlış işlemi yapmak, doğru işlemi yapmamak ve 

yahut doğru işlemi yanlış yapmaktan dolayı meydana 

gelebilir. Hekimlerin yanlış teşhiste bulunması ve hastanın 

yanlış tedaviye yönlendirilmiş olması halinde hekim dikkat ve 

özen yükümlülüğüne aykırı davranışından sorumlu olacaktır. 

Hekimlerin hatalı tıbbi uygulama sonucu hukuki anlamda 

kusurları oranında cezai açıdan ise kanunda Türk Ceza 

Kanunu’nda belirtilen ilkeler çerçevesinde sorumluluğu 

gündeme gelecektir. Bunun yanında tıbbi standartların doğru 

ve eksiksiz bir biçimde uygulanması hâlinde hastada 

oluşabilecek komplikasyonlardan hekim sorumlu 

tutulamayacaktır. 



Malpraktis Şartları  

• Doktorun hastanın muayenesini eksik yapması, hastaya 

ilişkin hastalık öyküsü veya geçmiş bilgisinin (anamnezi) 

hiç veya gereği gibi almaması, gerekli tetkiklerin 

yapılmaması  

• Hastalık için gerekli tıbbi müdahalenin hiç yapılmaması 

•  Ameliyat sırasında hastanın vücudunda yabancı madde 

unutulması 

• Yanlış tedavi yönteminin seçilmesi 

• Yanlış ilaç verilmesi 

• Yanlış yere veya hatalı iğne yapılması 

• Hastanın veya müdahale edilecek uzvun karıştırılması 

• Müdahalenin ölçüsüz olması 

•  Hijyen kurallarına dikkat edilmemesi nedeniyle hastanın 

enfeksiyon kapması  

• Konsültasyon yapılmaması  

• Konsültasyona uygun davranılmaması 

• Hekimin tedbirsizliği 

• Hekimin dikkatsizliği 

• Hastanın stabilizasyonu sağlanmadan sevk edilmesi veya 

taburcu edilmesi 

• Testler yapılmadan hastalığın teşhisine gidilmesi 

• Kan grubu tespitinde hata yapılması 

• Cerrahi müdahalede kullanılan araç ve gereçlerin bozuk 

olması 



• Ameliyatı takiben kullanılan kompresin gereğinden fazla 

sıcak olması ve yanıklara yol açması 

• Ruh hastasının kontrol edilmemesi nedeniyle intiharı 

• Hastalara bozulmuş yiyecek verilmesi yüzünden 

zehirlenmelere yol açılması, 

• Yeterli ısıtma yapılmadığı için hastanın durumunun 

ağırlaşması 

• Yeni hastalığa sebebiyet verilmesi 

 

Malpraktis Davalarında Görevli 
Mahkeme 

Malpraktise neden olan özel hastane personeli veya özel 
muayenehane hekimi ise dava tüketici mahkemesinde açılır. 

Malpraktise neden olan devlet hastanesi personeli veya 
hekimi ise dava idare mahkemesinde açılır. 

Kişisel kusura dayalı doktor hataları nedeniyle açılacak 

tazminat davalarının tamamı adli yargı yerlerinde görülür. 

Hekimin sigorta şirketine karşı açacağı davalarda görevli 

mahkeme “asliye ticaret mahkemesi” olarak düzenlenmiştir. 

 

Malpraktis Davalarında Zamanaşımı 



Devlet hastanelerine karşı idare mahkemesinde hizmet 

kusuruna dayalı olarak malpraktis nedeniyle maddi ve manevi 

tazminat davası açılmadan önce, zararın ve doktor hatasının 

öğrenilmesi tarihinden itibaren bir yıl ve her halükarda olay 

tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde 

başvurularak maddi ve manevi tazminat talebinde 

bulunulması gerekir. (2577 sayılı Kanun m.13). İdarenin bu 

talebi reddetmesi durumunda, red işleminin tebliğini izleyen 

60 gün içinde malpraktis nedeniyle tam yargı davası 

açılmalıdır. 

Vekâlet sözleşmesine dayalı olarak özel hastaneler veya özel 

muayenesi olan doktorlar aleyhine tüketici mahkemelerinde 

açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. 

 

Malpraktis Halinde Doktorun Cezai 

Sorumluluğu 

Öncelikle belirtmek gerekir ki hekimlerin tıbbi müdahaleden 

önce hastayı veya kanuni temsilcisini aydınlatıp onayını alması 

hekimin meydana gelen her tür olumsuz sonuçtan sorumlu 

olmasını engelleyen bir sebep teşkil etmemektedir. Rıza, tıbbi 

müdahale hukuka uygun olması için bir ön şart niteliğindedir. 

Rızanın bulunmasına rağmen müdahalenin tıp biliminin 

gereklerine uygun şekilde yapılmamış, hekim tıbbi 

müdahaleyi kusurlu bir şekilde yapmış ise aydınlatma ve rıza, 

hekimin sorumluluğunu kaldırmaz. 



Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde taksirle öldürme suçu, 

“Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi iki yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde tanımlanmıştır.  

Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde taksirle yaralama suçu 

ise “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya 

da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç 

aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Taksirli ölüm veya yaralama suçları bakımından hekimin 

hareketi icrai (hatalı ilaç verilmesi gibi) veya ihmali (teşhisi 

zamanında koymamak, tedaviye zamanında veya hiç 

başlamamak gibi) nitelikte olabilir. 

Taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma suçları, icrai veya 

ihmali bir davranışın icrası sırasında gerekli dikkat ve özeni 

göstermemek suretiyle bir kişinin ölümüne veya 

yaralanmasına sebebiyet verilmesini gerektirmektedir. 

 

Komplikasyon 

Tıbbi müdahale sırasında özen yükümlülüğüne uygun 

davranılmış olmasına rağmen hasta iyileşmeyebilir. Bu 

duruma “komplikasyon” denir. Komplikasyon, tıbbi 

müdahalede, öngörülemeyen veya öngörülse bile 

önlenemeyen neticelerdir. Komplikasyon durumunda hekimin 

cezai sorumluluğu bulunmayacaktır. 



 

Yüksek Sağlık Şurası 

Hekimlerin uygulama hataları çoğunlukla bir tıp bilirkişisi 

yardımıyla tespit edilir. Bilirkişinin görevi uygulanan tıbbi 

müdahale bakımından olması gereken dikkat ve özen 

yükümlülüğü ve sağlık personelinin hangi noktada bu 

yükümlülüğe aykırı davrandığını belirlemektir. Yüksek Sağlık 

Şurası adli meseleler ile ilgili bilirkişiliğine başvurulan merci 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek Sağlık Şurası dosya 

üzerinden inceleme yapar ve rapor verir. Hâkim, bilirkişinin 

verdikleri raporlar ile bağlı değildir. Mahkemeler tüm delilleri 

olduğu gibi bilirkişi raporlarını da serbestçe takdir eder. 

Yüksek Sağlık Şurası raporu ile Adli Tıp raporu arasında çelişki 

bulunması durumunda ise Adli Tıp Genel Kurulundan görüş 

alınması gerektiği yönünde içtihat bulunmaktadır. 

 

Malpraktis Davaları ile ilgili Yargıtay 

Kararları 

• Malpraktis nedeniyle idareye karşı açılan tam yargı 

davsında faiz, hastanın idareye başvuru tarihinden 

itibaren başlar. (Danıştay 15. Hukuk Dairesi, Karar 

No:2015/413) 

 



• Hastadan aydınlatılmış onam alındığını hekim 

kanıtlamalıdır. (Danıştay 15. Hukuk Dairesi, Karar 

No:2014/2456) 

 

• Ameliyat öncesinde hastaya komplikasyonların 

anlatılmaması tazminat hakkını doğurur. (Yargıtay 13. 

Hukuk Dairesi, Karar No:2018/7615) 

 

• Genel anestezinin mutad komplikasyonu (anestezi şoku) 

neticesi ölümün gerçekleşmesi, hekimlerin önceden 

göremeyecekleri olağanüstü hal sebebiyle narkozun 

olağan komplikasyonudur. Olayda davalı hekimlerin 

sorumlu tutulamaz. (Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, Karar 

No:2006/13842) 

 

• Tanı, tıbbi sürecin aşamalarından biridir ve tanı 

esnasında yapılan hatalar ve eksiklikler de malpraktis 

kapsamında değerlendirilir. Davalı doktorun, bebeğin 

anne karnında yanlış pozisyonda durduğunu tespit 

edemediği, anne karnında gerekli müdahaleyi 

yapmaması sonucu bebeğin sağ kolu eksik doğduğu, bu 

durumun davalı doktorun mesleğin gerektirdiği gerekli 

özen ve ihtimamı göstermemesinden kaynaklanmıştır. 

(Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Karar No:2017/8426) 

 

 



Hasta Hakları 

 

01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği” 4. maddesinde yer 

aldığı üzere hasta; “Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı 

bulunan kimse” olarak tanımlanmaktadır. 

Hasta haklarına ilişkin ilk uluslararası belge niteliğini taşıyan 

bildirge, Dünya Tabipler Birliğinin 34. Genel Kurulunda kabul 

edilen “Lizbon Bildirgesi”dir. Lizbon Bildirgesi, temel hasta 

haklarını konu alan 6 madde ve hekimlere bunları sağlamak 

konusunda görev veren bir paragraftan oluşmaktadır. 

Hasta haklarını konu alan 6 madde şu şekilde belirlenmiştir: 

• Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir. 



• Hasta, hiçbir dış etki altında kalmadan, özgürce klinik ve 

etik kararlar verebilen bir hekim tarafından bakılma 

hakkına sahiptir. 

• Hastanın yeterli bilgiyi aldıktan sonra tedaviyi kabul veya 

reddetme hakkı vardır. 

• Hasta, hekimden tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin 

bilgilerin gizliliğine saygı duyulmasını bekleme hakkına 

sahiptir. 

• Her hastanın onurlu bir şekilde ölme hakkı vardır. 

• Hasta, uygun bir dinî temsilcinin yardımı da dâhil olmak 

üzere ruhi ve manevi teselliyi kabul veya reddetme 

hakkına sahiptir. 

 

Ülkemizde Hasta Hakları 

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı 

Herkesin; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal 

durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.  

Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı 

Herkesin; her türlü sağlık hizmetinin ve imkânın neler 

olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü 

bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.  



Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme 

Hakkı 

Tüm hastalar; sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve 

seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden 

faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan 

hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve 

unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. 

Bu anlamda Sağlık Bakanlığı Eylül 2004’de “Hekim Seçme 

Uygulamasını” başlatmıştır. 

 Mahremiyet  

Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık 

hizmetini almaya hakkı vardır.  

Bilgilendirilmiş Rıza (Aydınlatılmış Onam) 

 

Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya; 

• Kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, 



• Önerilen tıbbi girişimler, 

• Her bir girişimin olası risk ve yararları, 

• Önerilen girişimlerin farklı seçenekleri, 

• Tedavisiz kalmanın etkisi, 

• Tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır. 

Tüm bunlar anlatıldıktan sonra hastanın kendi el yazısı ile tüm 

bunları kabul ettiğine dair rızası alınmalıdır.  

Güvenlik  

Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı 

vardır. 

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme  

Sağlık kuruluşunun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan 

tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye 

hakkı vardır.  

Saygınlık Görme ve Rahatlık 

Herkes; saygı ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, 

şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, 

gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık 

hizmeti almaya hakkı vardır.  

 Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma 

Sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara 

uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın, sağlık kurum 

ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun 



görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı 

vardır.  

Başvuru ve Dava 

Herkes haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, mevzuat 

çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkına 

sahiptir. 

Bilgilerin gizli tutulması hakkı 

Tüm hastalar; tedavisi ile ilgili bilgilerin gizli tutulmasını 

isteme hakkı vardır. 

Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 

Herkes istediği zaman tedaviyi reddetme ve durdurma 

hakkına sahiptir. 

 

Hekim Hakları 



 

Gerek hekim-hasta ilişkisi sürecinde ve gerekse işiyle alakalı 

diğer süreçlerde hekimler, hukuken korunan çeşitli haklara 

sahiptirler. 

Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı 

Öncelikle hekimler, ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları 

üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına 

sahiptirler. Farklı tıp fakülteleri ve eğitim kurumlarındaki 

pratisyen ve uzman hekim eğitimlerinin standardizasyonu 

sağlanmalı ve yetişen hekimlere/uzmanlara eğitimde eşit 

fırsatlar verilmelidir. 

Hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimlere katılabilmeleri, 

mesleki bilgi ve becerilerini sürekli yenileyebilmeleri için 

gereken koşullar (eğitim için yeterli zaman, uygun/ulaşılabilir 



eğitim programları, eğitim için gereken ekonomik kaynak, vb) 

sağlanmalıdır. 

Yeterli Ücret Alma Hakkı 

Hekimler, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere 

uygun yeterli bir ücret alma hakkına sahiptirler. 

Mesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkı 

Hekimler, hiçbir kişi veya merciden baskı görmeden serbestçe 

mesleğini icra edebilme hakkına sahiptirler. Hekimler 

mesleğini icra ederken, sadece bilimsel kanıtlar, meslek etiği, 

vicdanı ve hukuka karşı kendini sorumlu görmelidir.  

Hasta ve hasta yakınlarının, yöneticilerin, diğer üçüncül 

tarafların hekime herhangi bir şekilde (psikolojik, fiziki, sosyal, 

ekonomik, vb) baskı yapmaları, tıbbi endikasyon dışı veya 

gerçeğe aykırı rapor düzenlemeye zorlamaları kabul edilemez.  

Hekimden kendi değerlerine ters düşen (mesleki bilgisi, tıp 

etiği, hukuk, vicdan) işlemler talep edilemez. 

Modern Teknoloji ve Bilimi Kullanma Hakkı 

Hekimler, çağdaş teknolojiden ve bilimsel gelişmelerden 

yoksun bırakılmadan yeterli bir donanımla mesleğini icra 

edebilmelidir. Hekimlerin, bu amaçla uygun ortam ve 

ekipmanı devletten ya da bağlı bulunduğu kurumdan talep 

etme hakları vardır. 

Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı 



Hekimler, çalıştıkları sağlık kurumundaki yönetimsel kararlara 

(görüş beyan etme, eleştiri ve önerilerde bulunma vb) ve 

organizasyona katılma hakkına sahiptirler. 

Hastayı Reddetme Hakkı 

Hekimler, acil yardım, resmi ya da insani zorunluluklar 

dışında, makul ve haklı bir gerekçe ile hastayı reddetme 

hakkına sahip olabilmelidir. Hasta ile hekim arasında ilişkide 

güven sarsılmış (hasta hekime yanlış beyanda bulunmuş, 

hekime karşı tehditkâr ve/veya hakaret içerir sözler sarf etmiş 

vb) ve ilişki iki taraf için de yararlı sonuçlar doğurmayacak bir 

sürece girmişse hekim hastayı reddedebilir. Ancak bu 

durumda hastanın zarar görmemesi, acil veya hayati tehlike 

olmaması ve alternatif hekime kolay ulaşabilme imkânının 

bulunması gerekir.  

Hekimin hastayı reddetme hakkı din, dil ırk, cinsiyete dayalı 

ayrımcılık veya nefret sebeplerinden kaynaklanmamalıdır.  

Hekim, tıbbi müdahalenin ortasında haklı bir gerekçe 

olmaksızın ve hastanın zarar görme olasılığı varkenhastasının 

tedavisini yarıda kesme hakkına sahip değildir. 

Konsültasyon İsteme Hakkı 

Hekimler tıbbi, etik ve hukuki gerekçelerle hastası için bir 

başka hekimlerden konsültasyon isteme hakkına sahiptir. 

Sağlığını Koruma ve Mesleki Risklerden Korunma Hakkı 



Hekimler, kendi sağlığını koruma, enfeksiyon ve radyasyon 

gibi mesleki risklere karşı korunma hakkına sahiptirler. Hekim 

sağlıklı bir çalışma ortamına ve ihtiyacı olan dinlenme 

zamanına sahip olabilmelidir. Hekimler makul iş yükü altında 

çalışmalı, angaryadan korunmalıdırlar. 

Hastasına Yeterli Zaman Ayırma Hakkı 

Hekimin hastasına yeterli bir zaman ayırma hakkı vardır. 

Hekimler, hastanın tıbbi bakımını tehlikeye sokacak ve sağlıklı 

değerlendirilmesini engelleyecek şekilde yoğun iş yükü ve 

zaman baskısı altına sokulmamalıdır. 

Tanıklıktan Kaçınma Hakkı 

Hekimler, meslekleri gereği hasta hakkında öğrendikleri 

bilgiler nedeniyle tanıklıktan kaçınma hakkına sahiptir 

(CMK.m.46). Ancak hastalarının muvafakat ettiği durumlarda 

tanıklıktan çekilemezler. Hastalar, sırf tedavi olmak amacıyla 

en yakınlarından gizledikleri bazı sırları hekimlerine 

açıkladıkları için, bu mesleki sırların hekim tarafından 

açıklanması meslek sırrını ifşa suçunu oluşturur 

(TCK.m.134,137). Bu bakımdan hekimler, hastalarıyla ilgili 

bilgileri açıklamaya zorlanamazlar. 

Tedaviyi Belirleme Hakkı 

Hekim, kanıta dayalı olmak üzere bir hastalığın tedavisinde 

uygulanabilecek standart yöntemlerden herhangi birini tercih 

etmekte serbesttir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü m.6). Hekim 



hastası için uygun bulmadığı bir tedaviyi uygulamaya 

zorlanamaz. 

Bilgi Alma ve Tavsiye ve Tedavisine Uyumu İsteme Hakkı 

Hekimler, hastalarından doğru bilgi alma, tedavi için 

önerdikleri ilaçların uygun şekilde kullanılmasını ve diğer 

tavsiyelere uyulmasını isteme hakkına sahiptir. 

Cezalandırma Eylemlerinde Bulunmama Hakkı 

Hekim hiçbir şekilde herhangi bir kişinin cezalandırılması 

eyleminde (ölüm cezası, işkence) aktif görev almaya 

zorlanamaz. 
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