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“Hekimlik bir sanattır,”  

Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine 
getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (borçtan)  ileri gelmektedir 

Töre– Haklar olarak da ifade edilen ve toplumu düzenleyen, devletin yaptırım gücünü 
belirleyen yasaların tümü olan Hukuk’dan, farklı olarak Sağlık Hukuku, Prof. Dr. 
Nusret FİŞEK tarafından “devletin yaptırımlara bağladığı sağlık ile ilgili sosyal düzen 
kuralları” olarak tanımlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumu ve sunucuları ile ilgili olarak gelişen tıp bilimi ve hukuk 
bilimi içinde toplumsal düzen kuralları dikkate alındığında “Sağlık Hukuku” 
kavramının, farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.  

“Sağlık Hukuku”u; 
Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, 
bu bilinç içinde hizmetin varlığı ve sunumunu, 
hukuk bilimi öğretisinde; 
kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan,  
hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, mülti disipliner bir 
bilim dalı olarak, tanımlayabiliriz.  

Sağlık hukuku “Health Law” kavramı dünyada daha geniş bir anlamda ele alınırken, 
Tıp hukuku “Medical Law” sağlık mevzuatını içeren bir kavram olduğu görülmektedir.  

Sağlık yasaları olarak da ifade edilen sağlık mevzuatımız, sağlık hizmetlerinin nasıl 
örgütleneceğini, nasıl yürütüleceğini, nasıl finanse edileceğini, hizmetlerde yetkinin 
kimde bulunduğunu, görev ile sorumluluğun ne olduğunu belirtir.   

Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları, artık gelişen hukuk bilimi içinde Sağlık 
Hukuku adı altında bir disiplin oluşturmaya başlamıştır.  

Ancak sağlık hukuku, salt hukukçuların ele alması gereken bir konu olmayıp, öncelik 
sağlık hizmetinin nasıl verildiğinin tespit edilmesi gerektiğinden hekimlerin 
önderliğindedir.     

Tarihsel süreci içinde sağlık hukuku 

Aslında sağlık çalışanı/hekim ile toplum/hasta ilişkisinde mesleki sorumluluk, çağlar 
boyunca eskiye dayanır.  

Mezopotamya uygarlığından günümüze yazılı belge olarak gelen Hammurabi Yasaları 
bu sorumluluğu gösteren ilk yazılı yapıtlardır.  

Örneğin bu yasanın 219. maddesinde; “hekimin hastasını öldürmesi ya da tehlikeli bir 
şekilde yaralaması halinde iki elinin de kesileceği” anlatılmıştır.  



Hindistan’da Manu ve Zoroastra Kanunlarında, doktorun sorumluluğunun bir jüri 
tarafından saptanan kusura dayandırılacağı bildirilmiştir.  

Mısır’da ise doktor kurallara uymadığı takdirde sorumlu tutulmuştur.  

Eski Yunan’da Hipokrat ve onu izleyen düşünürler tarafından hekim sorumluğunun ilk 
temelleri ortaya atılmış, “tıp kurallarına uyulmama” kusur olarak kabul edilmiştir.  

Günümüzde ise tanı ve tedavide yüksek teknolojinin kullanılması, sorumluluğun 
paylaşılmasına neden olmuşsa da, gerçek sorumlunun kim olduğu ve varsa kusurun 
biçimi önemli olmaktadır.   

Hekim hasta arası ilişki; beşeri ve insani bir ilişki ile çok özeldir.Sağlık Çalışanı ile 
Toplum arasındaki ilişkinin temelinde yatan “tedavi edici hizmet yönü” nün 
buyurgan özelliğinde, üstünlük hep sağlık çalışanında olmuştur.     

Halbuki, hekim hasta arası ilişkide, her iki tarafında yerine getirmek zorunda oldukları 
ve kişiliklerini belirleyen özel bir ilişki bulunduğundan, hizmet yönünü belirleyen 
toplumsal düzen kuralları esas alınır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık ortamının sürekliliği ile tedaviyi belirleyen 
kişi olarak hekimlerin toplum karşısındaki sorumluluğu, her zaman en yüksek 
düzeyde olmak zorundadır. 

Sorumluluğun nasıl değerlendirileceği ve yaptırımları, toplumsal düzen kuralları 
çerçevesinde yasalarla belirlenmiştir. 

Kişilik haklarına en saygılı davranan meslek biriminde olan sağlık çalışanları, 
toplumsal düzen kuralları olarak bilenen, din kurallarını, ahlak kurallarını, görgü 
kurallarını ve hukuk kurallarını dikkate almak zorundadırlar. 

Kişiler ve toplumlar arasında değişiklik gösteren bu kurallar içinde hukuk kuralları 
değişmeyen tek yazılı kurallardır.   

Sağlık alanında yazılı olan hukuk kuralları, sağlık mevzuatı içinde ele alınabilmektedir. 
Her ülkenin kendi anayasasına uygun olarak oluşturulmuş olan tıp hukuku alanındaki 
kurallar; kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler ve genelgeler ile gösterilmiştir.  

Hekimin tıp sanatındaki tarihsel gücü, aslında “buyurgan hekim” özelliği yaratmışsa 
da gelişen tıp bilimi sürecinde, sağlık ve hasta hakları kapsamında “katılımcı hizmet”  
yönünde gelişme gösterdiği görülmektedir.  

Bu süreçte Hasta Güvenliği ve Hasta Hakları ile ilgili yasal mevzuatların ve sağlık 
hizmetlerindeki akreditasyon çalışmalarının önemli katkısı bulunmaktadır.     

Bu durum, sağlık hizmetlerinin varlığı ve sunumunda, “sorumluluk bilincinin” 
yüksek olmasını sağlamış, sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sorumluluk bilinci, 
olmazsa olmaz kural olmuştur.  

Bu kuralın nasıl yerine getirildiği, sorumluluğun hukuk bilimi içinde kişilik haklarını 
koruyup koruyamadığının tespiti, mesleki etik kurallar ışığında değerlendirilmeli, bunun 



içinde mevcut sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, sağlık kaynakları, sağlık insan gücü 
iyi bilinmeli, her somut olayda ise ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Bu bağlamda Sağlık Hukuku hekimlerin önderliğindedir.  

Sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenler sağlık mevzuatı içinde ele alınmış olmakla 
birlikte, sürekli değişim gösteren toplum, hastalık bilimi, koruyucu tıp ve tedavi 
teknolojisi ile uzmanlık dernekleri ve dünya hekimleri tarafından, standartların asgari 
düzeyi sürekli takip edilmiştir.  

Sağlık hizmeti sunumunun verildiği yer (KAMU- ÖZEL), sağlık çalışanının mesleki 
disiplini (hekim hemşire, sağlık yöneticisi ve diğer sağlık insan gücü v.s) ile değişim 
göstermektedir.          

Sağlık çalışanlarının kişisel kusur sorumluluğu ile sağlık hizmetlerinden doğan hizmet 
sorumlulukları öncelikle bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından ele alınmalıdır.  

Günümüzde “mesleki bilirkişi” olarak adlandırılan kişilerden farklı olarak “Sağlık 
Hukuku” tanımında olduğu gibi; sorumluluğun ele alınış biçimini irdeleyebilen, kişisel 
hizmet ile kurumsal hizmeti birbirinden ayırt edebilen, standart uygulamalar içinde, 
hasta ve toplum yararına yapılması gereken ödevin/borcun, sorumluluk bilinci ile 
hasta ve toplum iradesine uygun yerine getirilip getirilmediğini saptayabilecek, bir 
uzmanlık alanı olarak “Sağlık Hukukçusu” sağlık bilimi içinde de yerini almıştır. 

“Sağlık hukuku açısından hekim sorumluluğu,  
hasta hekim ilişkisi içinde doğru kurgulanmalıdır.” 

Sağlık çalışanı olarak tarihe dayalı olan tedavi tekelinde hekimin hasta karşısındaki 
durumu, son 20 yıla kadar çok sorgulanmamakta idi.  

Hatta toplum, hiçbir mesleki yeterliliği olmamasına rağmen FOLK SEKTÖRE (kırıkçı-
çıkıkçı, üfürükçü, v.s) bile rağbet eder, saygınlık gösterirdi.  

Ülkemizde cumhuriyetin ilanı ile sağlık politikalarımızın sosyal hizmet gücü, 
memleket hekimliğinden hükümet tabipliği sürecinde, hekimler toplum önünde 
saygın bir meslek adamı olarak görülmüştür.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında temel sağlık hizmetlerinden koruyucu sağlık hizmetleri, 
hep ön planda olmuş ve yasalar buna göre düzenlenmişti. 1593 sayılı Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu, Belediye Kanunu bunlara çok güzel bir örnektir.  

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile temel sağlık 
hizmetleri nitelik ve nicelik ile evrensel değerler içermiştir. Ülkemizde 1961 yılında 
çıkarılan bu kanun içeriğindeki temel esaslar, 16 yıl sonra Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 2000 yılına sağlık hedefleri olarak ifade edilmiştir.  

Ancak gelişen tedavi edici hizmet anlayışındaki sağlık politikaları, çıkarılan yasalar ile 
günümüzde Sağlıkta Dönüşüm Programı, hekimleri hastalar karşısında bire bir 
işletmeci konumuna getirmiştir.  



Temel Sağlık Hizmetleri, basamaklandırılmış tedavi edici sağlık hizmetlerinden farklı 
olarak, sağlık hizmetlerinin sunum yerlerine göre de önem göstermektedir. 

Günümüzde sağlıkta dönüşüm programları ile değişen sağlık politikaları, aile 
hekimliği uygulamaları, sağlık sunucuları arasında yetki ve görev karmaşası yaratmış, 
böylece sorumluluk alanları birbirine girmiştir.  

Hekimler meslekleri gereği insan ve toplum sağlığı üzerinde söz sahibi olan 
baskın/buyurgan bir kimliktedirler. Kişiler kendi yetkin olmadıkları konularda 
uzmanlıkları nedeniyle hekimlere güvenerek hayat ve yaşamlarını emanet ederler. 
Hekimlerde bu emanetin aslında bir vekalet olduğunun bilinci içinde artık katılımcı 
hekimlik uygulaması kapsamında, önce hasta yararı, hasta güvenliği ve hastanın 
iradesi ile hareket etmektedirler.   

Buna göre “Hekim”; Fiziksel, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 
sağlarken, iyilik hali bozulmuş olanların da, acısını azaltmak, ömrünü uzatmak, 
durumunu düzeltmek, amacını güden kişi olarak ifade edilmektedir.Bu amacı 
gerçekleştirmek için hukuk kuralları kapsamında sorumluluk bilinci ile hareket etmek 
zorundadırlar.  

“Sorumluluk”; Uyulması gerekli davranış kurallarına aykırı düşmede hesap verme 
durumudur.     

Buna göre uyulması gereken davranış kuralları, mesleki bilgi ve becerisini içeren 
uzmanlıklarını belirleyen kurallardır.  

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık alanı olarak tüm dünyada yerini alırken ülkemizde 
de Genel Şirürji içinden sıyrılarak kendi kurallarını ve hatta alt basamaklarınıda 
(çocuk ortopedi ve travmatolojisi, el cerrahisi, omurga cerrahisi v.s) oluşturmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, branşına ait 
kuralları yerine getirirken tüm tıbbi bilgi ve becerisi içinde hastanın yüksek yarına 
göre hareket etmesi gerektiğini bilmelidir. 

Kişi, almak istediği sağlık hizmeti sırasında hizmeti yönlendirmek istediğinde, sağlık 
çalışanın burada dikkate alacağı tek husus, isteğin kişi yararına olup olmadığıdır. Eğer 
kişi yararı istekten daha üstün bir hizmeti gerektiriyor ise, sağlık çalışanı kişi yararını 
tıbbi gerekçe ile ispat edebildiği ölçüde buyurgan özelliğini göstermekten 
kaçınmayacaktır.  

Zira burada buyurgan özelliği öne çıkaran, kişi yararı için sağlık çalışanına verilen 
hizmet “HAK” yetkisidir. Bu özelliği en iyi biçimi ile uygulamak ise hukuk kurallarına 
göre hekimin mesleki sorumululuk ve yükümlülüklerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu bağlamda hekimlik sanatı, kutsal bir anlam kazanmaktadır.   

Yasa koyucular, bu temel farkları sağlık mevzuatı içinde özellikli düzenlememiş, sağlık 
çalışanın “iş görme” unsurunu borçlar hukukundan (B.K) yararlanarak ele almışlardır.  

Bu durumda ilişki, sözleşmesel bir sorumluluk ilişkisi olarak ifade edilmiş ve yasaların 
içindeki kavramlar burada da işletilmeye başlamıştır.  



Borçlar hukuku, karşılıklı edimi yerine getirme ilişkisini, akide dayalı bir sözleşmeye 
bağlamıştır. 

 

        

Güvene dayalı ilişkinin sağlık hukukundaki anlamı 
“vekalet sözleşmesidir.” 

Hekimler, hastaları karşısında sözleşmesel bir ilişki içinde olduklarından, hastalarının 
yararına ve iradesine uygun bir sonuca yönelmeyi, bir iş görmeyi, bir zaman kaydına 
tabi olmaksızın ve nisbeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde 
edilememesi rizikosu hastaya ait olmak üzere üstlenmiştir. 

Vekalet sözleşmesi de denilen bu durum hekim sorumluluğunun anahtarıdır. 

Kişi/hasta yararını gösteren her türlü tıbbi müdahalede “Sorumluluk Bilincini” 
korumak, hem meslek sahibinin kendisi, hem de toplum için doğal ve güçlü bir 
güvencedir.  

Kendi mesleğine saygı duyan bir hekime karşı, toplumda var olan saygı, bu nedenle 
çağlar boyunca sürmüştür. Bu nedenle hekim hasta ilişkisini düzenleyen kuralları yine 
hekimlerin içinde olduğu kurumlar (Dünya Tabipleri Birliği) ele almış, tartışmışlar ve 
“Hekim ve Hasta” arasında oluşan “Doğal Ve Güçlü Güvence” sağlık çalışanının çok 
riskli bir alanda çok yüksek özen gösterme gereğine dayandırmışlardır. (bkz hasta 
hakları ve sorumlulukları)  

Burada ifade edilen özen, hekimin bilgi ve becerisini hasta yararına ortaya koymasıdır.  

Bilgisizlik veya bilgiyi uygulamada gösterilecek özensizlik, hukuk incelemelerinde 
kusur için yeterli görülmekte, derecesi önemli bulunmamaktadır.   

Doğal ve güçlü güvenceye bağlı olarak ortaya çıkan “güven’e dayalı rıza” hekim ile 
hasta arasında ilişki kurulmasını sağlar.    

Eskiden “Zimmi Rıza” olarak ifade edilen hastanın hekime zorunlu başvurusu, artık 
Borçlar Kanununda gösterildiği gibi iki taraf olarak ele alınmakta, karşılıklı ve 
birbirine uygun olarak onamların bildirmesi ile sözleşmenin gerçekleşmiş olduğu 
belirtilir. 

Onamın bildirilmesi açıkça olabileceği gibi üstü kapalıca da olabilir diyerek hekim 
hasta arasındaki vekalet sözleşmesinin yazılı ya da yazısız olabileceği işaret edilmiştir.         

Borca dayalı olan vekalet sözleşmesinde hekime yüklenilen borcun anlamı aslında 
hukuk doktrinlerinde dar anlamı ile ele alınmaktadır. Yani, salt birinin ötekine karşı 
yerine getirmek zorunda oldukları tek bir edim/davranış.  

Burada taraflar karşılıklı olarak davranış göstermekle birlikte edimi isteyen alacaklı 
hasta/toplum, edimi yerine getirecek olanda hekim/sağlık çalışanıdır. 



Böylece, hekimin hastasına karşı vermesi gereken tedavi edici hekimlik hizmetini 
yerine getirmek, aslında yazılı bir borçtur.  

Hekimin iş görme unsuru olarak ele alınan ise, “güvenli, etkin,  eşit ve zamanında 
verilen bir sağlık hizmetidir.” Yani en kısa sürede en yüksek yarar, hekimin edimsel 
bir borcudur. Bu borcu yerine getirirken de hastaya zarar vermemelidir.  

Bu bakımdan borç ilişkisinin kaynağı; sözleşme, haksız eylem ve nedensiz 
zenginleşmeye dayanır ki, hekimler hakkında yapılan soruşturmaların dayanağı, bu 
unsurlara bağlıdır.  

Hekim sözleşmesel sorumluluğunu yerine getirirken, içinde bulunduğu sağlık 
kurumunun yetkinliğinden yararlanır ve bu nedenle sağlık hizmetlerinde borç 
ilişkisini salt hekim hasta ilişkisi olarak ele almayıp, hasta-hastane-hekim üçgeni 
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. (3 H kuralı) 

Toplum / (Hasta) 

 

 

Sağlık Birimi  (Hastane)              Sağlık Çalışanı (Hekim) 
                     İFA EDEN                                İFA YARDIMCISI 

SağlıkToplum İlişkisi 
-3 H Kuralı- 

Bu bağlamda, öncelikle sağlık kurumunun “İfa Sorumluluğu”, sonra hekimin “İfa 
Yardımcısı” sorumluluğu saptanmalıdır.       

Hekimler verdikleri hizmeti yasalara uygun ve haklar kapsamında verdikleri takdirde 
sorumlu tutulamayacakları, yani hesap verme durumunda olmadıkları 
anlaşılmaktadır.  

Yeni Türk Ceza Yasasında da bu unsur özellikle ele alınmış ve “hakkın kullanılması 
ve ilgilinin rızası” başlıklı 26. maddesinde, hakkını kullanan kimseye ceza verilmez 
şeklinde yeni bir düzenleme getirmiştir.   

TCK Madde 26;  
(1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. 
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, 
açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.  

Bir hekim, hekimlik hakkını kullandığını ortaya koyabildiği ölçüde, hastasını 
bilgilendirdiği ve tedavi işlemleriyle ilgili aydınlatılmış onamı aldığı sürece, 
mesleğinin gereği taşıdığı riskten rahatsızlık duymamalıdır.  

Hekim hasta ilişkisindeki var olan “sözleşmeden doğan sorumluluğun” tespiti ile 
“Haksız eylemin” varlığını ayırt edebilmesinde, hakların ne şekilde kullanıldığı ve 
korunduğu önemlidir. 

“Ahde Vefa İlkesi “ 



Sağlık hizmetlerinde AHDE VEFA’ya bağlılık ilkesi, hekimin sanatsal yönü ve 
kullandığı hakkın bilimsel özelliği nedeni ile önem kazanmaktadır.   

Ancak bilinen bir şey var ki “Borç” her ne şart altında olursa olsun ifa edilmelidir. 
Sonradan meydana gelen imkansızlık, borcu sona erdirmektedir. Aşırı ifa güçlüğü 
durumunda ise değişen şartların sözleşmeye etkisi bakımından doktrinlerin ortak 
özelliği ile çözüm bulmaktır. 

İsviçre –Türk  hukukunda bulunan çözüm “Dürüstlük “ kuralıdır. (M.K. 2/II)  

Borç karşılıklı bir ilişki olup her iki tarafında yerine getirmesi gereken zorunlu bir 
kural olmasına rağmen aşırı ifa güçlüğünde dürüstlük beklenemez.  

Doktrin ve mahkeme kararlarında şartların sözleşme üzerine etkisini tespit etmek için 
belirlenen kriterler ise şu şekilde ifade edilmiştir.  
• Şartların sonradan öngörülemez biçimde değişmesi 
• Edimler arası dengenin bozulması, 
• Tarafların kusurunun bulunmaması, 
• Edimin ifa edilmemiş olması, 
• Sözleşme ve kanunda buna ilişkin bir hükmün olmamasıdır. 

Bu durumda sözleşme ya sona erdirilir ya da yeni şartlara uyarlanır.   

Sözleşmede Serbestlik İlkesi B.K.’da da gösterilmiş ve sınırlılıkları anlatılmıştır.  

Buna göre -Sözleşme içi kurallar- da denilen sınırlılıklar,  
• İçerik hukuka aykırı olamaz,  
• Ahlaka aykırı olamaz,  
• İmkansız olamaz, denilmiştir. 

Sözleşme, taraflarca kararlaştırılmış karşılıklı hak ve yükümlülüklerin bütünü iken 
sözleşme dışı kurallar, kanun hükümleri ve hakimin yarattığı hukuktur.   

Türk Medeni Kanunun 1. Maddesi şöyle der:  
“Kanun, özüyle ve sözüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir 
bir hüküm yoksa, hakim örf ve adetlere göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsa 
nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim karar verirken bilimsel 
görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.” 

Bu yukarıda ifade edilen cümleleri ortopedi ve travmatoloji uzmanı açısından 
açıklayacak olursak, hastaya yapılan her tibbi müdahale öncesi izin alırken, müdahale 
sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bir komplikasyona karşı zamanında 
müdahalede bulunulmalı ve bu konuda dürüstlük olunulmalıdır. Değişen tedavi süreci 
artık yeni bir sözleşmeyi gerektirdiğinden, bu yeni şartlara karşı hastaların mutlak 
bilgilendirlmesi ve izinlerinin alınmasından kaçınmamalıdırlar. Zira yapılan her 
müdahalenin hasta yararına olduğu ispat edildikçe hekim kusurlu görülmeyecektir. 

İşte burada dikkat edilmesi gereken husus, özellikle malpraktis davalarında takdir 
hakime ait olmakla birlikte, bilimsel görüş veren kişi veya kişilerin çok büyük 
sorumluluğunun bulunduğudur. 



Malpraktis, Latince bir kelime olup kötü uygulama olarak dilimize çevrilmiştir. Sağlık 
hizmetlerinin kötü uygulanması olarak yapılan ifade, sağlık hukuku açısından yerinde 
bulunmamaktadır. Zira güvene dayalı bir rızaya bağlı hizmetin kötü uygulanmaması 
esastır.  

Sağlık hizmet sunumda hata sıfır olmak zorundadır. Her insan, her hasta için ele alınan 
hizmet, tek başına o kişi içindir. Sağlık kaynaklarının sonsuz olması ve insanların 
bunlara eşit ve zamanında ulaşabilir olması, mutlak elde edeceği anlamı 
taşımamaktadır.  

Toplumun ihtiyacını karşılayan sağlık kaynakları, sağlık çalışanının kontrolünde 
tüketilmelidir. Aksi takdirde, gereksiz kullanım ve tüketimi arttıracak nitelikler 
borçlar hukuku çerçevesinde akite aykırılıktır.  

Sağlık kaynaklarının toplum/ hasta yararı olarak sunulması sağlık hizmetlerinin 
standartları ile oluşmaktadır. 

Günümüz sağlık anlayışı, temel kavramlardan etkilenmektedir.  

70’li yıllara kadar işin ucuza yapılması kavramı artık şekil değiştirmiştir. 80’li yıllarda 
yapılması gereken iş tanımlanmaya başlamış, 90’lı yıllarda işin nasıl yapılacağı 
belirtilirmiş ki buna toplam kalite yönetimi denmeye başlanmıştır.   

Günümüzde ise doğru işin, doğru kişi tarafından, doğru yapılması kavramı ile 
sertifikasyon yada ehil kişinin standartları belirlenmiştir.     

Dünya Tabipleri Birliği 1992 yılında malpraktisi, hekimin standartlara uymaması, 
beceri eksikliği ya da tedavi vermemesi ile oluşan zarar olarak ifade etmiştir.      

Bu nedenle malpraktis olgularında öncelikle bu standartların varlığını tespit etmelidir.  

Yasalara uygun, yönetmeliklerde belirtilmiş şekilde, meslek anlayışının gerektirdiği 
inisiyatifi kullanarak, diğer hizmet birimlerince de aynı davranışları bekleyerek, ekip 
çalışması halinde yapılan sağlık hizmet sunumunda sorunun tespiti, bu standartların 
varlığı ile önem kazanır. 

Burada ifade edilen standart uygulamalar hizmetin biçimi ile ilgili olup her hekimin 
yapması gereken işlerdir. Uzmanlık alanları ile gelişme göstermektedir.  

 (Yüksek Yargı Kararı) 
 “Hekimlik uygulaması bir sanattır.  
memuriyet görevinden sayılmaz.”  

Bugün gelişen tıp bilimi içinde uygulamaya giren yeni teknolojiler, tanı ve tedavi 
yöntemleri ile hekim – hasta ilişkilerini de geliştirmekte, salt hekime dayanan güvene 
bağlı rıza ilişkisi, hekimin içinde bulunduğu sağlık gücü ile de artmaktadır. Bu 
bağlamda, hekimlerin çalışma alanı içinde bulunduğu sağlık kuruluşunun iyi yönetimi, 
kullandığı teknolojinin kalibrasyonu, hekim–hasta-sağlık kuruluşu üçgenini 
yaratmaktadır 



Hekim–hasta ilişkisinin üstün niteliği sonucu sağlık kuruluşunun “kusursuz 
sorumluluğu” gündeme gelmekte, bu sorumluluğun da hukuki yorum içinde 
irdelenmesi, sağlık mevzuatımızdaki hükümler ile mümkün olamamaktadır 

Kusursuz sorumluluk, hizmetin kapsamına göre ve sözleşmenin biçimine göre 
değişiklik göstermektedir.  

Hizmetin kapsamına göre, işletme sorumluluğu sağlık hakkının verilmesi bağlamında 
Sosyal Devlet Borcu ile Sağlık Bakanlığına ait iken, burada sorumluluk hizmet 
kusurunun varlığı ile ortaya çıkmaktadır.  

Bu kusur ise; hizmetin hiç işlememesi,  hizmetin kötü işlemesi, ve hizmetin geç 
işlemesi gibi idari yargıyı ilgilendiren hususlarla önemlidir.  

Özel işletme sorumluluğunda ise kusur, ifa yardımcısının kusuru ile birlikte, kusursuz 
sorumluluğuna dayanmaktadır. Özel hukuk yukarıda anlatılan tüm esasları ele 
almaktadır.    

Bu kitap ile özellikle ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının mesleki 
sorumluluklarında ele alınması gereken ana unsurları sağlık hukuku boyutu ile 
öğretip, duyarlıklık yaratıp ve sorumluluk bilinçlerini yüksek tutarak hasta yararına 
yapacaklarında onların yanında olmayı hedefledik.  

Bu hedefe ulaşmayı bize sağlayan TOTBİD üyesi herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. 


