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Etikdoğruveyanlışdavramşlarailişkinkavramlargeliştirenvebunlarınuygulan-
masım öneren felsefe dalıdır. Tıp etiği ise tıbbi etkinliklerin yürütülmesi sırasında
hastalamvesağlıkçalışanlarınınhaklarınıkollayan,buhaklarızedeleyecekolayla-
rmgörülmemesiiçintaraflarınuymalarıgerekenilkelerigeliştiripuygulanmasıiçin
önlemler belirleyen bir alandır.

Hekimlikle ilgili etik kurallar Hipokrat'tan (M.Ö.460-377) buyana tartışılan, za-
mana ve kültürlere göre değişen ve gelişen konulardır. Günümüzde gelinen nokta-
da, tıp etiği ile ilgiü evrensel düzeyde kabul gören kurallar olduğu gibi genel kabul

görmeyentartışmalıkurallardabulunmaktadır.Birçokülkedetıpetiğiileilgiliyasal
düzenlemelerdevardır.Budüzenlemelerdebelirlenenkurallaraaykırıdavrananla-
raoülkeninSağlıkBakanlığı,mahkemeleriyadameslekörgütleritarafindanyaptı-
rımlar uygulanır. Bu yaptırımlar arasmda meslekten men cezaları dahi söz konusu
olabilir. 0 nedenle başta hekimler olmak üzere bütün sağlık personeli etik kuralları
ve ilgili mevzuatı bilmeli ve uygulamalıdır.

Tıp etiği ile  çok yakından ilgili bir konu da  ``malpraktis''  olarak bilinen tıbbi
hatalardır. Artık,  çağdaş  dünyada hastaların haklarını korumayan, bilerek ya  da
bilmeden kişilere zarar veren tıbbi uygulama yapanlar tazminat, hapis, meslekten
men gibi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla, bütün sağlık

personeli hangi durumların tıbbi komplikasyon, tıbbi hata ya da suç olduğunu da
bilmek ve ona göre davranmak zorundadır.

İşte,bunedenlerlehekimlertıpetiğiöğrenirler;hekimlikmesleğinebaşladıkları
mezuniyetgünündebuilkelereuyacaklarınadairantiçerler.Tıpetiğininöğretilmesi
hekimlik mesleği kadar eskidir. Başlangıçta felsefe biliminin bir dalı olarak ortaya

çıkan tıp etiği günümüzde bir bilim dalı düzeyine çıkmıştır ve bütün tıp fakültele-
rinde yerini almıştır. Benzer durum, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, veteriner
hekimliğigibidiğersağlıkdallanidndesözkonusudur.Benzerbirgelişme``sağlık
hukuku" ve malpraktis için de geçerlidir.

Ancak, gerek tıp etiğini gerekse sağlık hukukunu kuramsal olarak öğretmenin
yeterli olmadığı açıktır. Kuramsal eğitimlerin uygulamalarla, ömeklerle pekiştiril-
mesi gerekir. İşte, elinizdeki kitap bu anlayıştan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ama-
cımız, hekimlik uygulamaları sırasında karşılaşılabilecek bazı olaylar çerçevesinde

tıbbi etik ve tıbbi hatalarla ilgili ömek]Eı ı
deki  gerekse mezuniyet sonrasmda }iİıü
ki ömek olayların bazıları gerçek, diğeıh

Yükarıda da belirtildiği gibi etik ilkelı

şekilde tıbbi hatalarla ilgili yargı kararlan
200 olayla ilgili yorumlar tamamen }razd
rumlaLr yalnızca okuyucunun ufkunu gFı
`'ardımcı olmak içindir. Kitaptaki yoruml]
Kaldı ki, genel anlamda tıp alanmdald d
`.e etik ilkeler zaman içinde değişime uğıl
ler tarafından karşılaştığmız olayları ycru
destek ve yardımcı olmayı amaçlıyoruz. t



zbbi etik ve tıbbi hatalarla ilgili örnekler vererek tıp etiğinin gerek tıp fakültelerin

deki gerekse mezuniyet sonrasında yürütülen eğitimlere destek vermektir. Kitapta

ki örnek olayların bazıları gerçek, diğerleri ise sıklıkla karşılaşılabilecek olaylardır.

Yukarıda da belirtildiği gibi etik ilkeler farklı biçimlerde yorumlanabilir. Benzer 

şekilde tıbbi hatalarla ilgili yargı kararları da tartışmaya açıktır. Bu kitapta yer alan 

2 0 olayla ilgili yorumlar tamamen yazarlara aittir. O nedenle, kitapta yer alan yo- 

-jmlar yalnızca okuyucunun ufkunu genişletmek, etik konularında düşünmesine 

erdımcı olmak içindir. Kitaptaki yorumlar kesin yorumlar olarak anlaşılmamalıdır. 

Kaldı ki, genel anlamda tıp alanındaki dinamizm etik alanında da söz konusudur 

e etik ilkeler zaman içinde değişime uğramaktadır. En iyi ve gerçekçi yorumlar siz- 

. - tarafından karşılaştığınız olayları yorumlarken yapılacaktır. Biz, yalnızca sizlere 

e estek ve yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Umarız, bu kitapla amacımıza ulaşırız.

Prof. Dr. Ahmet Zafer Öztek 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir



Hekimlik, topluma karşı bir ödev, bir borçtur. Hekim bu ödevi, kişilerin sağlık hak-
larııu bilerek, o haklara saygı duyarak, özen göstererek ve sorumluluk bilinci içinde
`'erinegetirmelidir.Buhaklarmnelerolduğunuaçıklayanbilimdalı``tıpetiği'',mes-
leğini uygularken uyulması gereken kuralları ve uyulmadığı zaman uygulanacak
}'aptırımları açıklayan bilim dalı da ``sağlık hukuku ''dur.

Bu kitabm amacı tıp etiği ve sağlık hukuku konularmda kuramsal bilgiler ver-
mekdeğildir.Ancak,kitaptakiolaylarıdeğerlendimekveyorumlayabilmekidnbu
alanlardaki bazı temel kavramları ve evrensel ilkeleri bilmekte yarar vardır. Aşağıda
belirtilen bu ilkeler bilinmeden söz konusu olaylar doğru bidmde yonmlanamaLz.
Kuşkusuz,builkelervekurallarsağlıkörgütününherkademesindekisağlıkçalışanı
`-e özellikle yöneticiler tarafından da bilinmeli ve benimsenmiş olmalıdır.

.1. Günümüzde genel olarak kabul edilen etik ilkeler
1.   Yararlı olma
2.  Zarar vememe
3.   Adalet ve eşitlik
1.   Özgürlük ve özerkliğe saygı
5.   Gerçeği söyleme ve aydınlatılmış onam
6.  Kötü davranmama
7.   Gizliliğe saygı ve sır saklama
8.  Sadakat, dürüstlük ve sözünde duma

8.  Uluslararası toplantılarda ve yayınlanan bildiriler çerçevesinde derlenen has-
ta hakları özetle şunlardır:
Om /' saygriık hakkı
E:oı`ıvucu önlemlerin alınması hakkıtğ-hakk
±ffrilme hakkı-q)hakkı
Gbgir seçm hakkı

7.  Kendi kaderini belirleme hakkı
8.   Özel ve gizlilik hakkı
9.  Hastalarm vaktine saygı hakkı
10. Füşisel tedavi hakkı
11. Kaliteli tıbbi bakım hakkı
12. Konsültasyon hakkı



13. Personeli seçme ve değiştime hakkı
14. Planlanan tedaviyi durduma ve ret etme hakkı
15. Yenilik hakkı
16. Gereksiz ağrı / aa ve sıkmtıdan sakınma hakkı
17. Güvenlik hakkı
18. Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı
19. Sağlık eğitimi hakkı
20. Haberleşme hakkı
21. Hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı
22. Tedavi bedellerini bilme hakkı
23. Şikayet hakkı
24. Görüş ve önerilerini bildime hakkı
25. Tazminat hakkı
26. Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı
27. Dini destek hakkı
28. Onurlu şekilde ölme hakkı

C.  Hasta Sorumlulukları
1.  Bilgi verme sorumluluğu
2.  Enfeksiyon kontrol sorumluluğu
3.   Bulaşıcı hastalığı bildime sorumluluğu
4.  Önerilere uyma sorumluluğu
5.  Sağlık kuruluşu kurallarına uyma sorumluluğu
6.  Saygı gösterme sorumluluğu
7.  Uygunsuz istekte bulunmama sorumluluğu
8.  Ziyaretçi kurallarma uyma sorumluluğu
9.  İnceleme ve tedavi giderleriri ödeme sorumluluğu
10. Tazmin etme sorumluluğu

L  ükemizde hekimin sorumluluğunun ]
çok sayıda mevzuat vardır. Bunların bi

L  .hvasa
1  38 ±yılı Tababeti Adliye Kanunu
1  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatiaı=
1  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5L  2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu
1  ZZ38 sayri Organ Doku Alınması, Sakh
TL  2659 sayılı Adli Tıp Kanunu
-  60Z3 sayri Türk Tabipler Birliği Kanurm
1  2721 sayılı Türk Medeni Kanunu
-818 sayı]ı Borçlar Kanunu
n 5Z37 sayılı Türk Ceza Kanunu
n ]±Em Hakları Yönetmeliği
nTP L-zmanlık Tüzüğü
UTbbi Deontoloji Tüzüğü

E  S237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsm
lmlc ilgilendiren maddeler:

L  Ka5m öldürme (m. 81)
1  Kasm öldümenin ihmali davranışla q
1  Elsirle öldürme (m. 85)
4  irihara yönlendirme (m. 84)
EL  Rısm yaralama (m. 86)
ıL  KIEm yaralamanın ihmali davram]ı ]
lF_  TİEsirle yaralama (m. 89)

L  ri üzerinde deney (m. 90)
1  OLgm ve doku ticareti (m. 91)
mçoaık düşürtme, düşürme ya da
'D EİESEl verilerin kaydedilmesi (m.1m

D. Hekimlerin hakları
1.  Yeterli eğitim elemamna sahip bir tıp fakültesinde, standart bir tıp eğitimi alma

hakkl
2.   Mezuniyet sonrası bilimsel gelişmeleri izleyebilme hakkı
3.  Temiz ve çağdaş sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma ve çağdaş tıp kuralları-

m uygulayabilme hakkı
4.   Çalıştığı kurum ve hastalardan, kendisine saygılı davramlmasım isteme hakkı
5.   Gereğinden fazla hastaya bakmama hakkı
6.   Sağlığım koruma hakkı
7.  Mesleki birikimirin hastayı tedavi etmeye yetmeyeceğini belirlediğinde uygun

koşullarda hastayı sevk etme hakkı
8.   Mesleki özlük hakları
9.   Kendine ait bir iş yerinde bireysel olarak da çalışma hakkı

XX

D©l dokunulmazlığa karşı suçlar
ncb yaşamm gizliliğirin ihla]i (m•lLHeri hukuka aykırı olarak veme

EçhTq.e karşı suçlar (m. 181)
bE-mun sağlığa karşı suçlan (m. 1ö
D_Criri kötüye kullanma (m. 257)
nl*de sahtecilik (m. 210)
n sHk mesleği mensuplarının suçu

- muayene (m. 287)



E.Ülkemizdehekiminsorumluluğununhukukivecezaisonuçlarınıdüzenleyen
çok sayıda mevzuat vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

1.   Anayasa
2.   38 sayılı Tababeti Adliye Kanunu
3.   1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarmm Tarzı İcrasma Dair Kanun
1.   1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5.   2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu
6.   2238 sayılı Organ Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
7.   2659 sayılı Adli Tıp Kanunu
8.   6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kamunu
9.  2721 sayılı Türk Medeni Kanunu
10. 818 sayılı Borçlar Kanunu
11. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
12. Hasta Hakları Yönetmeliği
13. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
14. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

F.   5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında hekimleri doğrudan ya da dolaylı
olarak ilgilendiren maddeler:

1.   Kasten öldürme (m. 81)
2.   Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (m. 83)
3.   Taksirle öldürme (m. 85)
1.  İntihara yönlendime (m. 84)
5.   Kasten yaralama (m. 86)
6.  Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlemesi (m. 88)
7.   Taksirle yaralama (m. 89)
8.   İnsan üzerinde deney (m. 90)
9.   Organ ve doku ticareti (m. 91)
10. Çocuk düşürtme, düşüme ya da kısırlaştırma (m. 99, 100, 101)
11. Kişisel verilerin kaydedilmesi (m. 135)
12. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (m. 102 ve devamı)
13. Özel yaşamm gizliliğinin ihlali (m. 134)
11. Verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme (m. 136)
15. Çevreye karşı suçlar (m. 181)
16. Kamunun sağlığa karşı suçlan (m. 187 ve devamı)
17. Görevi kötüye kullanma (m. 257)
18. Belgede sahtecilik (m. 210)
19. Sağlık mesleği mensuplamm suçu bildimemesi (m. 280)
20. Genital muayene (m. 287)




