
Tıp etiği açısından tıpta şarlatanlık, 
yasal ve etik yönleriyle Türkiye’de 

tıbbi malpraktis



«İlk düzenbaz, ilk  budalaya rastladığı andan itibaren
şarlatanlık doğmuştur»

• Dr. Mazhar Osman Uzman 1933 te yayınladığı Tıp
Almanağı'nda, o dönemde İstanbul'un yabancılar dahil üst
düzey kişileriyle, tüm halkını bilimine inandırmış bir düzme
Dr. Çamyan'ın öyküsünü anlatır ve, Merzifonda dağlardan
tedavi edici otlar toplayıp satan babasının yanında tıp eğitimi
yaptığını, kanser ve veremi dahi iyi edici tek kişi olduğu savı
ile o günlerde en ünlü hekimlerin vizite ücretinin iki katını
almasına karşın ve muayenehanesi hükümetçe iki kefe
kapatıldığı, kendisi Adli Tıpta göz altına alındığı halde yoğun
bir hasta topluluğunu, Voltaire'e hak verdiren biçimde
ardında koşturduğunu belirtir.



ŞARLATANLIK

• Prof. Dr. Bedii Şehsuvaroğlu 1975 te yayınladığı Tıbbi Deontoloji 
yapıtında bunu "Vicdan ve bilimin emirleri dışında ve kısa zamanda ün 
ve zenginliğe ulaşma hırsıyla, mesleği hastalarını aldatacak yolda 
yürütmektir." diye belirlerken, 

• Prof. Dr. Emine M. Atabek 1983 yayını aynı adlı kitabında: «Şarlatanlık, 
genellikle denilebilir ki, yankesici insanın malına, şarlatan ise hem 
malına hem canına kasteder.»bildirisiyle noktalar.

• Meslektaşlarımızın bütününe yansıtılmaması için hepimiz benzeri en 
ufak davranıştan kaçınmalıyız,~ gaflet ve hırs nedeni ile bu yola 
girenler Tabip Odaları tarafından resmi olarak uyarmalı ve hekimler 
olarak bu kişiler ile adli yoldan uğraşılmalıdır.





Şarlatanlık, kısaca özetlenirse, yalancılık ve dolandırıcılık
demektir

• Şarlatan tez eld.en yüklü para kazanmak, ünlü olmak için kendisini çeşitli yollarda
överek, övdürerek kendini pahalıya satar. Tıp kurallarını çarpıtmaya, tedavi
yöntemini abartmaya, kendi tedavi metodlarının keşf ettiği üstün yönlerini
inandırmaya dahi başvurabilmektedir.

• Bir hekimin şarlatanlığının en ürükütücü olanı bilim ve teknik dışı tedavi olup
bunun oluşmuş bir kaç örneğini her iki Prof. meslektaşımızın yapıtlarından ve
bizzat odalarımıza yansıyan olgulardan, aşağıda, görmekteyiz: Vaktiyle, Ülkemizde
Sıtmanın yaygın olduğu yıllarda, halkın iğne yapılmanın etkinliğine inanışı bazı
hekimleri şarlatanlığa saptırmış.

• Örneğin Trakya’da birisi muayene için para almayacağını, sadece enjeksiyon
başına ücret alacağını ilan ederek 10 cc.lik bir Kalsiyum ampulünü hastaya 20 kez
enjekte etmiştir.



MALPRAKTİS NEDİR ?

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da 

ilgisizlik nedeni ile hastanın zarar 

görmesi”



KOMPLİKASYON NEDİR ?

Günümüz hukuk anlayışında, hekimler 

ve diğer sağlık personeli çalışmalarını 

‘izin verilen risk’ kavramı 

çerçevesinde yerine getirirler. 

İZİN VERİLEN RİSK

Her tıbbi müdahalenin normal sapmaları 

ve riskleri vardır. 

Tıbbın normal kabul ettiği risk ve 

sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısı 

ile belirli neticeler meydana gelebilse bile 

hekim cezalandırılmamaktadır.





Suç kavramı

• Türk Ceza Hukukunda kanunun yasakladığı eylemler suç olarak kabul edilmektedir.
Kusurluluğun kasıt (amaçlama) ve taksir (ihmal = savsama) olarak iki türü vardır.
Her iki kusur tipinde de ortak olan fiilin istenmesidir.

• Taksirli suçlar; "Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik, emir, nizam ve
talimatlara uymama nedeniyle yaralamaya ya da ölüme sebep olmak" şeklinde
tanımlanır. Taksirli suçlarda ceza oranları kasıtlı suçlara göre daha azdır.

• Dikkatsizlik; yapılmaması gerekeni yapma, tedbirsizlik; önlenebilir bir tehlikenin
önlenmesinde gösterilen kusurluluktur. Unutma da tedbirsizliktir.

• Her tıbbi müdahalenin normal sapmaları ve riskleri vardır. Günümüz hukuk
anlayışında, hekimler ve diğer sağlık personeli çalışmalarını "izin verilen risk"
kavramı çerçevesinde yerine getirirler.



İzin verilen Risk
• İzin verilen Risk kavramını anlamak için sağlık personeli, çalıştığı

birimin olanakları ölçüsünde gerekli önlemleri önceden almalı, 
zorunlu haller dışında riskli tedavilerden kaçınmalıdır. 

• Bu durumlarda sağlık personelinin yeterli özeni gösterip göstermediği
araştırılır. Gösterilecek özenin ölçüsü tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık
personelinin eşdeğeri statüde bulunan, ortalama düzeydeki bir sağlık
personelinin, aynı hal ve şartlar altında göstereceği özendir. 

• "İzin verilen risk" olarak ifade edilen, tıbbın kabul ettiği normal risk ve
sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısıyla kötü sonuçlar meydana
gelse bile hekime sorumluluk yükletilmemektedir. Çünkü kişi dikkat ve
özen görevine uymuştur.



İzin verilen risk'in tıbbi karşılığı "Komplikasyon"dur. Tedbirsizlik , 
dikkatsizlik ise tıbben "Malpraktis" olarak değerlendirilir.

• Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpractice): Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir
hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulanması" anlamına gelir. Genel bir tanımlama
yapılacak olursa medikal malpraktis hatalı davranış veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya ya
da zarara yol açmaktır. Hatalı tedavi ya da tıbbi ihmal diye özetlenebilir. Bir başka tanımla
malpraktis; Hekimin hastanın standart tedavisini yaparken başarısızlığı , beceri eksikliği ya da 
ihmali nedeniyle zarar vermesidir.

• Hekim, yalnız ağır kusurlarından değil, hafif kusurlarından da sorumludur. Hekimlerin cezai
sorumluluğunda, hafif kusurların gözetilmemesi diye yasalarda bir kural yoktur. Kusurun
derecesinin asıl önemi cezanın belirlenmesindedir. Çünkü taksirli suçlarda ceza, kusurun
derecesine göre 1/8'e kadar indirilebilmektedir.

• Malpraktis Ceza davalarında, kusuru belirleyen kurum Yüksek Sağlık Şurası'dır. Ceza
sorumluluğunun yanısıra, sağlık personeli aleyhine tazminat davası da açılabilir. "Komplikasyon-
Malpraktis" ayırımını yapabilmek için uzmanlık derneklerinin uzmanlık alanlarının standartlarını
belirleyerek neyin komplikasyon, (izin verilen risk) neyin hekim hatası (malpraktis) olduğu
sınırlarını belirlemeleri gerekmektedir.



Tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık 

personelinin eşdeğeri statüde bulunan, 

ortalama düzeydeki bir sağlık personelinin, 

aynı hal ve şartlar altında göstereceği 

özendir. 

Hekim mesleği ve uzmanlığı ile ilgili tıpta 

uygulanması benimsenmiş ve kabul edilmiş 

klasik bilgileri bilmek ve bunları uygulamak 

zorundadır.

Tıbbın normal kabul ettiği risk ve sapmalar nelerdir ?



Komplikasyon              Malpraktis

• Zamanında fark edilmezse

• Fark edilmesine rağmen gerekli önlemler 
alınmazsa

• Fark edilip önlem alınmasına rağmen 
yerleşmiş standart tıbbi girişimde 
bulunulmazsa



• Mahkeme önüne gelen bir olayda, olayın malpraktis mi, yoksa komplikasyon mu
olduğu meselesi de tıbbi bilirkişi tarafından yapılacak bir belirlemedir!

• Yargıtay bir kararında, “anılan rapor, davalıya yapılan tedavi ve uygulanan ameliyat
nedeniyle gerekli özenin gösterilip gösterilmediği, bu tip komplikasyonlara hangi
sıklıkta ve ne gibi durumlarda rastlandığı, doğabilecek komplikasyonlara karşı
hastanın bilgilendirilip bilgilendirilmediği, tedavi ve ameliyatta herhangi bir hata,
ihmal olup olmadığı konularında açıklama içermediğinden, olayda davalıların
kusurlu olup olmadığının tespitine yeterli değildir” şeklinde verdiği karar ile
bilirkişi raporunun gereklilikleri karşılamadığına haklı olarak işaret etmiştir.

• Daha Fazla Bilgi İçin : 

• https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173201492523-238.pdf







Hekimin günümüzde hastasına verdiği zararla ilgili etik kaygılar, artık bir 
tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Hukuksal Süreç ve Yaptırıma 

Dönüşmüştür. 
• Bir yandan herkesçe benimsenen etik değerlere, öte yandan da  hukuki kural ve yaptırım olgusuna 

dönüşmüştür.  

• Burada hekimlere düşen insana saygı ilkesine uygun biçimde, mesleklerini 

• Özenli, 

• Dikkatli, 

• İhmalsiz, 

• Yanlışsız, 

• Hatasız ve 

• gerekli bilgi-beceriyle donanmış 

olarak yerine getirmeleri ve hastalarında bir “zarar/sakatlık” durumuna yol açmamalarıdır. 

Ayrıca, tıbbi uygulamalarda  “aydınlatılmış onam” kuralını yerine getirmenin, olası mahkeme  
davalarında suçlanan tarafından hekimlerin lehine gelişmeler sağladığını belirtmeliyiz.   























Bilinçli Taksir ve Bilinçsiz (Basit) TAKSİR









MESLEKTAŞLARIMIZ HAKKINDA ÖZENLİ VE DİKKATLİ KONUŞMALIYIZ: 

USLÜP; USUL ve Yetişmemize katkısı olan hocalarımız hakkında:



Aptallık var olmamış bir zekanın hala hiçbir olgunun 
farkına varmadan, var olmaya devam etmesidir. 


