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Merhaba değerli okurlarımız,

Öncelikle dergimizin tasarım çalışmalarını yaptığımız süreçte ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde 
meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dilerim. Necip milletimizin başı sağ olsun.

Sağlıkta Denetim Dergisi (SADE), Şubat 2023 itibari yle yayın hayatına başlamış bulunuyor. 
Derginin yayın hayatına girmesini sağlayan Sağlık Müfettişleri Derneğinin yöneticilerine teşekkür 
ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sizlere SADE’nin yayın hayatına girmesiyle ilgili serüveninden kısaca bahsetmek istiyorum. 
Sağlık Müfettişleri Derneğinin Genel Kurullarında dergi çıkartılması konusu zaman zaman 
gündeme gelmekteydi. Mevcut Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun  seçildiği 11 Şubat 2022 
tarihinde  yapılan Genel Kurulda da gündeme gelmişti. Genel Kurulda seçilen dernek Yönetim 
Kurulu öncelikle  Bilişim Komisyonu oluşturarak,  derneğin internet sitesinin kurularak faaliyete 
geçmesini sağladı. Bilahare dernek bünyesinde gerekli çalışmaları organize etmek ve yürütmek 
üzere Eğitim ve Yayım Komisyonu  oluşturuldu.

Eğitim ve Yayım Komisyonunun  y aptığı toplantıda benimsediği yaklaşım çerçevesinde derginin 
çalışmaları başlatıldı. Öncelikle derginin ismi belirlendi. Dergi isminin bir kelimeden oluşması, 
ancak bu kelimenin bir anlamının da olması gerektiği yönündeki Eğitim ve Yayım Komisyonun 
benimsediği öneri doğrultusunda  dernek üyelerinin görüşlerine başvuruldu. Bu bağlamda gelen 
önerilerden Sağlıkta Denetim Dergisi ibaresinin kısaltması olarak  SADE ismi kabul gördü. Bilindiği 
gibi sade sözcüğü  aynı zamanda süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz, yalnızca, yalnız, 
ancak, sadece gibi anlamlara da gelmektedir. Ardından derginin yayın hayatına başlayabilmesi 
için gereken resmi süreç tamamlandı. 

Eğitim ve Yayım Komisyonu, derginin sağlık ve denetim alanında yoğunlaşması, makale 
ağırlıklı olması, yargı içtihatları, denetim anıları, röportaj, haberler ve duruma göre editörlerin 
uygun göreceği benzeri bölümlerin olması görüşünü benimsedi.  

Bu çerçeve içerisinde ilk sayımızda makaleler, haberler, teftiş anıları, yargı içtihatları bölümleri 
yer almaktadır.

SADE’ye katkı veren yazarlarımıza  ve meslektaşlarımıza  şükranlarımı sunuyorum.

Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle… 

                                                                                                                   Ömer YÜREKLİ

                                                                                                            Genel Yayın Yönetmeni

SADE 
Editörden

“Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, 
çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve 

tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.“
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SADE

Harun BULUT*

SAĞLIK HİZMETLERİ
DENETİMİNDE 
DİJİTALLEŞME

GİRİŞ

1960’lardan sonra teknolojik gelişmeler ışı-
ğında şehir nüfuslarının artmasıyla, insanların 
hayatı kolaylaştırmak istemeleri sebebiyle ve 
sosyoekonomik taleplerinin çeşitlenmesiyle di-
jital teknolojilerdeki gelişmelerde artış olmuştur. 
Dijitalleşme ile gelişen teknolojilerin birbiriyle 
etkileşimi, birçok alanda köklü dijital dönüşüm-
ler getirmektedir. Birçok alanı etkilediği gibi 
sağlık denetimini de derinden etkilemekte olup 
daha çağdaş ve daha etkin denetimi de zorun-
lu kılmaktadır. Dijital dönüşümü iyi kavramadan 
onun kamu denetimine etkilerini anlamak müm-
kün olmayacağından dijitalleşme süreci, fayda-
ları ve kullanım alanları incelenmelidir. Yapay 
zeka, büyük veri, blok zinciri, bulut bilişim ve 
nesnelerin interneti gibi yeni dijital teknolojilerin 
yükselişi, dijitalleşmenin faydalarını keşfetmek 
için özel ve kamu kurumlarını çeşitli girişimlerde 
bulunmaya zorlamaktadır. Dijitalleşmenin etkisi 
bir kuruluş için önemli derecede değişiklik ya-
ratacaktır ve genellikle yazarlar tarafından sa-
nayi devrimi ile karşılaştırılır. Teknolojik devrim 
olan dijitalleşme kurumlara ve işletmelere daha 
yüksek düzeyde bağlantı sağlayarak kurum içi 
veya kurum dışı iş akışını daha iyi seviyelere 
taşımaktadır. Bu yüzden son zamanlarda ku-

ruluşlar üretkenliği ve verimliliği artırmak, diji-
tal yollarla çalışma şeklini iyileştirmek, daha iyi 
kararlar almak ve kârlılığı arttırmak için dijital 
teknolojiler aracılığıyla girişimler yürütmektedir. 
Hemen hemen her sektörde etkili olan dijital-
leşme denetimde de köklü bir değişimi zorunlu 
kılmaktadır. Dijitalleşme, denetim yapan kurum 
ve denetime tabi kurumların bilgi sistemlerini, iş 
modellerini ve çalışma süreçlerini büyük ölçü-
de etkileyecektir. Bu yüzden sağlık denetiminin 
klasik süreçler üzerinden yürütülmesi ve gele-
neksel teknoloji gibi klasik araçlarla yetinmesi 
mümkün olmayacaktır. Güncel teknolojilerle 
daha verimli, etkin ve hızlı yürütülecek sağlık 
denetimlerinin sağlık sistemine kattığı değer ve 
ekonomik istikrara desteği büyük derecede ar-
tacaktır. Dünyadaki büyük denetim şirketlerinin 
dijitalleşme alanında önemli yatırım yaptıkları 
ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalarının olduğu bilinmektedir. Dijitalleş-
me araçları olan yapay zeka, blok zinciri, bulut 
bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi 
teknolojileri denetim mekanizmasında nasıl kul-
lanılabileceği ile ilgili pek bir çalışma yapılma-
mıştır. Bu yüzden günümüz denetim kurumları 

kamu olsun özel olsun dijital dönüşüme dair 

somut stratejiler ortaya koyamamıştır. Tüm 

* Müfettiş Yardımcısı, T.C. Sağlık Bakanlığı 

sektörlerde dijital alt yapının geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar ve büyük ölçekli yatırımlar 

yapılmaktadır ve günümüzde geleceğin dün-

yasına ayak uyduramayan, yeniliklere uyum 

sağlayamayan ve dijitalleşmeye önem verme-

yen sektörler önümüzdeki dönemlerde yok ol-

maya yüz tutacaklardır. Dijitalleşmenin çağımız 

için bir tercih olması dışında özellikle gelecekte 

önemi azalacak meslekler arasında olan denet-

çiler açısından da bir zorunluluk olduğu açıktır. 

Bu yüzden dijital dönüşüme hazırlıksız yakalan-

mamak için sağlık denetim kurumlarının dijital-

leşmedeki gelişmeleri takip ederek inovasyona 

ağırlık vermeleri, geniş vizyona sahip olmaları, 

kurum kültürünü ve çalışanlarını bu doğrultuda 

şekillendirmeleri aşikârdır. Dijital teknolojilerin 

kullanılmasının denetim mesleğine sağlaya-

cağı avantajlarla birlikte denetimin özellikle de 

sağlık denetiminin daha etkin sonuçlar üretme-

sine yardımcı olacaktır. Bu makale çalışması-

nın amacı, yeni dijital teknolojilerin denetime 

ne ölçüde katkı sağlayacağını mevcut literatür 

üzerinden araştırarak, sağlık denetim kurumla-

rının geleceğin dijital dünyasında daha yüksek 

katma değer üretebilmesini amaçlamaktadır.

1. DİJİTAL TEKNOLOJİLER 

Dijital teknolojiler kısaca verileri üreten, depo-

layan veya işleyen elektronik araçlar, sistem-

ler, cihazlar ve kaynaklardır. Bir takım verileri 

temsili olarak saklamak yerine, o verileri sıfır 

ve birlere çevirir. Böylelikle daha az depolama 

alanı ile saklanarak tekrar tekrar kullanılabilir. 

Günümüzde pek çok bilim dalı, analog işaretler 

ve kadranlar kullanmak yerine artık dijital araç-

lar kullanmaktadır. Dijital teknolojiler eski ana-

log, manuel sistemlere göre daha hızlı ve daha 

doğru çalışmaktadır. Aşağıdaki alt başlıklarda 

sağlık denetiminde kullanılan ve kullanılabile-

cek bazı dijital teknolojilerden bahsedilmektedir.

1.1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)

Sağlık tesislerinde kullanılan hastane bilgi yö-

netim sistemi hasta kabulden taburculuğa ka-

dar oluşturulan tüm belgelerin, klinik testlerin ve 

fatura bilgilerinin  elektronik kayıtlarını kendi su-

nucusunda tutarak iş gücünü azaltır, kayıp dos-

yaları ve kağıt masrafını ortadan kaldırır, yetkili 

kullanıcılara erişimi kolaylaştırır, güvenliği ar-

tırır ve talepler için daha hızlı dokümantasyon 

OCAK - HAZİRAN 2023 5
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sağlar. HBYS her hekimin muayenehanesine 

özel her görevi yerine getiren bir yazılımdır. Bu 

görevler arasında randevu planlaması, labora-

tuvar sonuçlarını ve görüntü kayıtlarını tutma, 

reçete yazma, faturalandırma, çizelgeleri ve 

notları tutma vb. bulunur. Bu sistem tıbbi, mali 

araştırmalara yardımcı olmakla birlikte aynı za-

manda büyük veri setlerini içermesiyle hastane 

denetimlerinde denetleyen personele büyük öl-

çüde kolaylık sağlamaktadır.

1.2. Tıbbi Görüntü Depolama ve Yönetim 

Sistemi (PACS)

Resim arşivleme ve iletişim sisteminin kısalt-

ması olan PACS çoğu sağlık uzmanı tarafın-

dan aşina olunan bir terimdir. Hastane ve diğer 

sağlık kuruluşları tarafından  X-ışınları, MR, 

ultrason ve CT taramaları gibi çeşitli dijital ci-

hazlar tarafından oluşturulan görüntüleri depo-

lamak ve paylaşmak için kullanılır. Geçmişte 

tıbbi görüntüler fi ziksel olarak saklanmaktaydı. 

Röntgenler fi lm ceketlerine yerleştirilip dolapla-

ra manuel dosyalanmaktaydı. Bu süreç oldukça 

yavaş ve verimsizdi. Bilgisayar sistemleri, bir-

çok endüstrinin manuel dosyalama ihtiyacını 

ortadan kaldırmasına ve azaltmasına yardımcı 

olmuştur. Hasta görüntüleri dijital depolanarak 

merkezi bir sunucuya yüklenip çeşitli cihazlar 

ile iş istasyonları tarafından bu görüntülere eri-

şilebilmektedir. Bu da denetim sürecinde olan 

bir vakanın bilgilerine tez zamanda ulaşılmasını 

sağlayacağından denetim mekanizmasına bü-

yük katkı sağlamaktadır.

1.3. Tele-Tıp

Teletıp, telekomünikasyon alt yapısı üzerinden 

acil olmayan sağlık hizmetlerinin uzaktan gö-

rüntülü görüşme ile verilmesidir. Teletıpın ger-

çek rolü tıbbi tavsiye veya tedavi almak için fi -

ziksel bir ziyaret gerekliliğini ortadan kaldırarak 

hastalara ve uygulayıcılara sunduğu kolaylık-

lardır. Teletıp kullanımı rahatlığa, bekleme sü-

relerinin azalmasına, yüksek kaliteli tıbbi teşhis 

ve tedaviye erişimin artmasına ve diğer tıbbi 

konsültasyonların çoğuna kıyasla daha düşük 

maliyet çıkarmaktadır. Aynı dijital altyapı sağlık 

denetim personelinin uzak illere gitmesine ge-

rek kalmadan görüntülü görüşme ile ilgili perso-

nellerden ifade almasına olanak sağlayacaktır.

1.4. Yapay Zeka

Yapay zeka insanlar gibi düşünmeye ve ha-

reketlerini taklit etmeye programlanmış maki-

nelerde insan zekasının simülasyonunu ifade 

eder. Bu terim, öğrenme ve problem çözme 

gibi insan zihniyle ilişkili özellikler sergileyen 

herhangi bir makineye de uygulanabilir. Yapay 

zekanın ideal özelliği, belirli bir hedefe ulaşma 

şansı en yüksek olan eylemleri rasyonelleştirme 

ve gerçekleştirme yeteneğidir. Yapay zekanın 

bir alt kümesi, bilgisayar programlarının insan-

lar tarafından yardım edilmeden yeni verilerden 

otomatik olarak öğrenebileceği ve yeni verilere 

uyum sağlayabileceği kavramına atıfta bulunan 

makine öğrenimidir. Derin öğrenme teknikleri, 

metin, resim veya video gibi büyük miktarda 

yapılandırılmamış verinin emilmesi yoluyla bu 

otomatik öğrenmeyi sağlar. Yapay zeka, insan 

zekasının bir makinenin kolayca taklit edebile-

ceği ve en basitinden daha karmaşık olanlara 

kadar görevleri yerine getirebileceği şekilde ta-

nımlanabileceği ilkesine dayanmaktadır. Birçok 

farklı sektöre fayda sağlamak için sürekli olarak 

gelişmektedir. Teknoloji birçok farklı sektör ve 

endüstriye uygulanabilir. Örneğin sağlık sektö-

ründe hasta bazlı ilaçları dozlamak, belirli has-

talara özel farklı tedaviler yapmak ve ameliyat-

hanedeki cerrahi prosedürlere yardımcı olmak 

için test edilmekte ve kullanılmaktadır. Ayrıca 

olağandışı ilaç reçete edilmesi ve sağlık sunu-

cusunun hesap mevduatlarındaki olağan dışı 

hareketler gibi usulsüzlükleri belirlemede de 

kullanılabilecektir.

1.5. Büyük Veri 

Büyük veri, sürekli artan oranlarda büyüyen ge-

niş ve çeşitli bilgi kümelerini ifade etmektedir. 

Büyük veriler genellikle veri madenciliğinden 

birden farklı biçimde gelir ve yapılandırılmış 

veya yapılandırılmamış olarak katego-

rize edilmektedir. Yapılandırılmış 

veriler, kuruluş tarafından veri 

tabanlarında veya elektronik 

tablolarda hâlihazırda yönetilen 

bilgilerden oluşur ve genellik-

le sayısaldır. Yapılandırılmamış 

veriler ise önceden belirlenmiş 

bir model veya formata girmeyen bilgilerdir. 

Büyük veriler çoğunlukla bilgisayar veri taban-

larında depolanır ve özellikle büyük, karmaşık 

veri kümelerini işlemek için tasarlanmış yazı-

lımlar kullanılarak analiz edilmektedir. Büyük 

veri analitiği uygulamalarının en çok kullanıldığı 

sektörlerden birisi de sağlık sektörüdür. Hasta 

kayıtlarının kaydedilmesi sonucu oluşan veri 

yığınından elde edilebilecek bilgiler ile sağlık 

alanında devrimsel gelişmelerin önü açılmakta-

dır. Çok sayıda hastanın bilgileri analiz edilerek, 

hastalıkların seyri belirlenmekte ve erken teşhis 

imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetle-

rinin iyileştirilmesi ve denetim açısından hasta-

ne kalitesinin izlenmesi gibi konularda da büyük 

veri analitiği oldukça yarar sağlayacaktır.

1.6. Blockchain

Blok zinciri, bir bilgisayar ağının düğümleri ara-

sında paylaşılan dağıtılmış  bir veri tabanı veya 

defterdir. Bilgileri elektronik, güvenli ve merkezi 

olmayan bir işlem kaydıyla dijital biçimde saklar. 

Blok zincirinin amacı, dijital 

bilgilerin kaydedilmesi-

ne ve dağıtılmasına izin 

vermektir, ancak bu bil-

giler düzenlenemez. 

Bu şekilde, bir 
ş

b
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blok zinciri değişmez defter-

lerin veya  yok edilemeyen 

işlem kayıtlarının temelidir. 

Bu nedenle blok zincirler, da-

ğıtılmış defter teknolojisi ola-

rak da bilinmektedir. Tipik bir 

veri tabanı ile bir blok zinciri 

arasındaki temel farklardan 

biri, verilerin nasıl yapılan-

dırıldığıdır. Bir blok zinciri, 

bilgi kümelerini tutan bloklar 

olarak bilinen gruplar halin-

de bilgileri bir araya toplar. 

Blokların belirli depolama 

kapasiteleri vardır ve doldu-

rulduklarında kapatılır ve ön-

ceden doldurulmuş bloğa bağlanarak blok zin-

ciri olarak bilinen bir veri zinciri oluşturur. Yeni 

eklenen bloğu takip eden tüm yeni bilgiler, dol-

durulduktan sonra zincire eklenecek olan yeni 

oluşturulmuş bir bloğa derlenir. Bir veri tabanı 

genellikle verilerini tablolar halinde yapılandı-

rırken, bir blok zinciri, adından da anlaşılacağı 

gibi, verilerini birbirine dizilmiş bloklar halinde 

yapılandırır. Bu veri yapısı, merkezi olmayan 

bir yapıda uygulandığında, doğası gereği geri 

döndürülemez bir veri zaman çizelgesi oluştu-

rur. Bir blok doldurulduğunda taşa yerleştirilir ve 

bu zaman çizgisinin bir parçası olur. Zincirdeki 

her bloğa, zincire eklendiğinde kesin bir zaman 

damgası verilir. Blokzincir teknolojisinin gerçek 

zamanlı ve sürekli denetimleri mümkün kılması, 

verilerinin değiştirilemez olması, işlemlerin oto-

matik yapılması göz önüne alındığında denetim 

mekanizmasına büyük ölçüde fayda sağlayaca-

ğı anlaşılmaktadır.

2. E-DENETİM 

Elektronik denetim veya 

e-denetim, denetimlerin bir 

kısmını veya tamamını ta-

mamlamak için elektronik 

kayıtları kullanan bilgisayar 

destekli denetimdir. Uzak-

tan denetim olarak da bili-

nen e-denetim geleneksel 

denetim prosedürlerini takip 

eder ancak denetimi uzak-

tan gerçekleştirmek için 

elektronik araçlar kullanır. 

Denetim kriterlerine uygun-

luğun kapsamını belirlemek 

için elektronik yollarla kanıt elde etmeye yönelik 

sistematik, bağımsız ve belgelenmiş bir süreçtir. 

Bir e-denetimin doğrulanması, kullanılan tekno-

lojiye ve denetçinin uygun olmayan kanıtları bul-

mak için uzak konumla koordinasyon sağlarken 

sanal bir toplantıyı kolaylaştırma becerisine da-

yanmaktadır. Olayların bu koordinasyonu, bilgi 

teknolojisi ve kolaylaştırma becerilerinde teknik 

temeller olmadan kolay bir iş değildir. Kağıtsız 

denetim sistemi, denetim süreci boyunca ra-

porlama ve izleme yetenekleri sunabilmektedir. 

Denetlenen kurum yöneticileri ve denetleyen 

kurum yönetimi, inceleme sürecinde her adımı 

kolayca takip edebilir ve izleyebilir. Bu izleme, 

kaynak gereksinimlerinin düzenlenmesine ve 

denetim zaman çizelgesi oluşturulmasına ola-

nak sağlar. E-denetime geçişin zaman tasarrufu, 

uzak bölgelere seyahati azaltma, daha az kağıt 

gereksinimi ve denetimi gerçek zamanlı olarak 

izleme gibi birçok avantajı vardır. Sürekli dene-

tim ise mali uygulamaları, risk kontrolleri, bilgi 

teknolojisi sitemleri ve iş prosedürlerini sürekli 

olarak inceleyen bir süreçtir. Sürekli denetimler 

genellikle teknoloji odaklıdır ve gerçek zamanlı 

olarak hata denetimi ve veri doğrulamasını oto-

matikleştirmek için tasarlanmıştır. Sürekli dene-

time dayalı bir sistem, sistem tarafından tespit 

edilen anormallikler ve hatalar hakkında bildirim 

sağlayan alarm tetikleyicileri üretir. Sürekli de-

netim, mali uygulamalarının ve risk kontrolleri-

nin sürekli olarak değerlendirilmesini gerektirir. 

Bu denetim uygulaması, kontrollerin etkinliğini 

sürekli olarak değerlendirmeye yardımcı olmak-

tadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kurumların ve kendisine bağlı birimlerin iş sü-

recinde yaygınlaşan dijitalleşme, denetime du-

yulan ihtiyacın artması ve e-denetim açısından 

önemlilik arz etmektedir. Bu nedenle kamu ya 

da özel sektörde bulunan tüm denetim kuruluş-

larının, iş süreçlerinde dijital teknoloji bileşen-

lerini kullanması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Dünyadaki bu dijital değişim; denetim faaliyetle-

rinin yenilenmesine, dijital ortamdaki tüm verile-

rin denetlenerek hata oranının en aza indirilme-

sine ve sürekli denetim gibi e-denetim modeli-

nin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Dijital-

leşme sürecine giren denetim mekanizmasının 

değişen sistemlerini tanıyacak ve dijitalleşmeyi 

destekleyecek denetçi profi li de gün geçtikçe 

daha fazla önem kazanmaktadır. Bu denetçi 

profi llerinin mesleki yetkinliklerini arttırması, sü-

rekli gelişen dijital teknolojilere uyum sağlaması 

ve bu konularda yetenekli olması, değişen ta-

leplere ve  artan beklentilere yanıt verebilecek 

kapasitede olması denetim mekanizmasının 

dijitalleşmesini hızlandıracaktır. Dijital denetim 

ile denetimin amacı değişmeyip kaynakların ve-

rimli, etkin ve ekonomik kullanımı ile şeffafl ığa 

odaklanarak paydaş güvenini arttırmak olacak-

tır. Yapay zeka, büyük veri, blok zincir, bulut bi-

lişim gibi dijital teknolojilerin denetime entegre 

edilmesi ile bilgi şeffafl ığının ve kamu gelir har-

camalarının verimliliği artacaktır. Sağlık deneti-

minin dijitalleştirilmesi ile ülke genelindeki tüm 

sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetlerinin 

elektronik ortamda denetlenmesi,  eş zamanlı 

raporlanabilmesi, denetimlerin ve uygulanan 

idari yaptırımların yönetim tarafından gerçek 

zamanlı izlenmesi, merkez ve taşra teşkilatının 

daha etkin ve hızlı karar almasını da arttıracak-

tır. Dijital teknolojileri sağlık denetim süreçlerine 

dahil edip sağlık denetim mekanizmasının varlı-

ğını ve işlevselliği koruması önem taşımaktadır. 

Yani kısaca dijitalleşme sağlık denetimi açısın-

dan bir tercih olmayıp zorunluluktur.
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B. İzzet TAŞCI*

12.05.2003 tarihli, 25106 sayılı Resmî Gaze-

tede yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” Ayak-

ta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik’in 39/1-b maddesiyle yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuru-

luşları Hakkın da Yönetmelik’in Geçici 4. mad-

desindeki düzenlemeler doğrultusunda; “Gü-

zellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hak-

kında Yönetmelik” hükümlerine göre açılan gü-

zellik merkezlerinin faaliyet süresi 01.01.2010 

tarihi itibarıyla sona ermiştir. Anılan mevzuat 

çerçevesinde sağlık kuruluşu statüsü sona eren 

güzellik merkezlerinin; ya “güzellik salonuna”, 

ya da mevzuatta belirlenen koşullar sağlanmak 

şartıyla “muayenehane veya polikliniğe” dönüş-

türülmesi öngörülmüştür. 

 “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faaliyet gös-

terip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayak-

ta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. maddesinde 

atıfta bulunulan şartları sağlayamayan kuruluş-

ların ise 10.08.2005 tarihli, 25902 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönet-

melik kapsamında “güzellik salonu olarak” faa-

liyetlerine devam etmeleri ve ilgili belediyelerce 

ruhsatlandırılmaları öngörülmüştür. İlgili işyerle-

rinin denetimi ve faaliyet koşullarına ilişkin hü-

kümler ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-

na İlişkin Yönetmelik’te yer almıştır. 

Halk tarafından hâlâ güzellik merkezlerinden 

dönüşen poliklinikler ile güzellik salonları çoğu 

zaman birbiriyle ka rıştırılmaktadır. Bu kuruluş-

lardan hizmet alan vatandaşlarımız, karşılaştık-

ları sıkıntıları hangi mercilere iletecekleri konu-

sunda kafa karışıklığı yaşamaktadırlar.

Cilt bakımı, makyaj, manikür, pedikür, vakum, 

ağda, epilasyon, bronzlaşma, saç kesimi gibi 

hizmetler sunan özel kuruluşlara “güzellik salo-

nu” adı verilmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1.J.16.1 

maddesinde “Güzellik salonlarının tanıtıcı rek-

lam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik mer-

kezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve 

açıkça ‘güzellik salonu’ ifadesi kullanılır.” hük-

mü bulunmaktadır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuru-

luşları Hakkında Yönetmelik’in Geçici 4. mad-

* Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı 

GÜZELLİK SALONU ve 
GÜZELLİK MERKEZLERİNDEEN 
DÖNÜŞEN POLİKLİNİKLERRİN 
DENETİMİ 
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desinde; güzellik ve estetik merkezlerinden, 

muayenehaneye veya polikliniklere dönüşen 

sağlık kuruluşlarında, yetkili tabip veya uzman 

tabiplerin “estetik” veya bu anlama gelecek her-

hangi bir ibare kullanması da yasaklanmaktadır.

Güzellik salonu statüsünde hizmet veren te-

sislerin denetimleri İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, 

kuruluşun faaliyet gösterdiği sınırlardaki Beledi-

yelere aittir. Bununla birlikte mezkûr yönetmelik, 

işaret ettiği bazı konularda denetim açısından İl 

Sağlık Müdürlükleriyle alakalı bazı hükümler de 

içermektedir.

GÜZELLİK SALONLARININ DENETİMİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’in Ek-1 J. 11. maddesinde yapılan 

ve 25.08.2022 tarihli, 31934 sayılı Resmi Ga-

zetede Yayımlanan değişiklik çerçevesinde Gü-

zellik Salonlarının denetiminin “yetkili idareler-

ce” her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun 

görülecek diğer zamanlarda denetleneceği, gü-

zellik salonlarında “yetkili idarelerce” yapılacak 

denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin 

de yer alacağı ifade olunmuştur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’in tanımlar kısmından “yetkili idare” 

kavramının; Belediye sınırları ve mücavir alanlar 

dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresine 

yetki verilen hususlarda “İl Özel İdaresi’ni”, Bü-

yükşehir Belediyesi sınırları içinde Büyükşehir 

Belediyesinin yetkili olduğu konularda “Büyük-

şehir Belediyesi’ni”, bunların dışında kalan hu-

suslarda Büyükşehir İlçe Belediyesini, belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde “Belediye’yi” 

ifade etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-

netmelik Ek-1 J maddesi çerçevesinde;

Güzellik salonlarında içerisinde işlemlerin ger-

çekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, 

epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, 

el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile 

makyaj biriminden en az birinin bulunması zo-

runlu olmakla birlikte, isteğe bağlı olarak kuaför 

birimi de bulundurulabilir. İşyerinde uygulana-

cak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterili-

zasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfek-

tanlar veya ısılı sterilizatörler veyahut UV ste-

rilizatörlerinin bulunduğu bir sterilizasyon birimi 

bulunması öngörülmüştür.

Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre bo-

yunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür 

bulundurulması zorunludur. İşyerinde uygula-

nan işlemler sonucu oluşan tıbbî atıkların usu-

lüne uygun olarak imha edilmesini sağlama, 

cihazların ve malzemelerin sterilizasyonunu 

sağlama, çalışan personelin bulaşıcı hastalık-

lar yönünden periyodik muayenelerini yaptırma 

sorumluluğu da “sorumlu 

müdüre” yüklenmiştir.

Sorumlu müdürün, İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruh-

satlarına İlişkin Yönet-

melik Ek-1 J.11. maddesi 

çerçevesinde; güzellik 

salonlarında yer alan 

tüy alma uygulamalarına 

yönelik 600-1200 nano-

metre dalga aralığındaki 

yoğun atımlı ışık (IPL) ve 

sadece epilasyon endi-

kasyonuyla üretilmiş 20j/

cm2 enerji sınırını geçme-

yen seri atışlı diode lazer 

ekipmanı ile bu ekipma-

nın cihaz tanımı ve spesifi kasyonları, tasarım 

ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonu-

na ilişkin bilgileri yıllık olarak her yılın Aralık ayı 

sonu itibarıyla, yeni cihaz alınması durumunda 

ise yirmi iş günü içinde, yetkili idareye ve Vali-

liğe (İl Sağlık Müdürlüğü’ne) bildirmesi zorunlu 

kılınmıştır. Bu doğrultuda güzellik salonlarında 

tıbbi amaçlar için kullanılmayan, sadece epilas-

yon kullanımı için modifi ye edilmiş IPL cihazları 

vasıtasıyla epilasyon yapılabilir. İlgili cihazların 

müstakilen epilasyon amacıyla üretilip üretilme-

diği ilgili idareler ve İl Sağlık Müdürlüğü yetki-

lileri tarafından mevcut belgeler çerçevesinde 

müştereken denetlenmelidir. IPL cihazlarının 

dalga boylarının kontrolü de İl Sağlık Müdürlüğü 

kanalıyla yapılır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’in Ek-1 J.13. ve 14. maddeleri çer-

çevesinde güzellik salonlarında vapozon (bu-

har/ozan cihazı), ısı cihaz-

ları, lifting cihazları, epilas-

yon/depilasyon cihazları, 

elektro stimülasyon cihaz-

ları, pressoterapi cihazı, 

ultrason cihazı, vakum 

cihazı vb. cihazları bulun-

durulabilir. Güzellik uz-

manları ve sorumlu müdür 

güzellik salonunda kulla-

nılan cihazlardan kaynak-

lanan komplikasyonlardan 

İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönet-

melik Ek-1 J.12. maddesi 

çerçevesinde müştereken 

sorumludurlar.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’in Ek-1 J.16.3 maddesi gereği gü-

zellik salonlarında lazer veya yoğun dalga atımlı 

cihazlarla “akne, cilt yenileme, vasküler damar 

tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri 

hiçbir tıbbi işlem, bunlara ilişkin reklam, tanıtım 

faaliyeti” yapılamaz.

Ayrıca mezkûr yönetmeliğin Ek.1 J.16.4 ilâ 8. 

maddelerinde; Güzellik Salonlarında tıp fakül-

tesi mezunu olan biri çalışsa dahi “mezotera-

pi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invaziv 

girişimler” ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlem-

lerin yapılamayacağı, beşeri tıbbi ürün tavsiye 

edilemeyeceği, hastalıkların tedavisine ilişkin 

tavsiyelerde bulunamayacağı, deriye veya deri 

altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı ge-

rektiren işlemler yapılamayacağı, solaryum bi-

riminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları 

dışındaki işlemlerin uygulanamayacağı, cilt ba-
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kım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleşti-

rilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları 

hariç masaj yapılamayacağı, cildin bakımı ve 

desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 

30’luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve 

türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bit-

kisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve 

desteklenmesine yönelik mekanik peeling  uy-

gulamaları yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğünün 18.12.2018 tarihli, 5027 sayılı 

talimatında, özetle Güzellik Salonlarının de-

netiminde İl Sağlık Müdürlüklerinin görevleri-

nin, yetkili idare ile birlikte denetimlere katılım 

göstermek, cihazlarla ilgili bildirimleri belirtilen 

esasa göre değerlendirmek ve denetimlerde 

yetkisiz sağlık hizmeti sunumunun tespiti ha-

linde de inceleme yapmak olduğu ifade olun-

muştur.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının 

Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. maddesinde 

yer alan “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde taba-

bet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta 

tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma 

sahibi olmak şarttır” şeklindeki hüküm, Mezkur 

Kanun’un 25. maddesinde yer alan “Diploması 

olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına 

yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya 

tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla 

kadar hapis ve bin güne kadar adlî para ceza-

sı ile cezalandırılır.” şeklindeki hüküm ve 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 

11. maddesi ikinci fıkrasındaki “Sağlık hizmeti 

sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Ba-

kanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlar-

da mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık 

hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık 

arz edene kadar verilecek olan sağlık hizme-

ti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan 

veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdiren-

ler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” 

şeklindeki hüküm güzellik salonlarında hukuka 

aykırı olarak tespit edilen tıbbî işlemlere yö-

nelik olarak Bakanlık birimlerimizce yapılacak 

işlemlerin sınırını çizmektedir.

Niteliği itibarıyla güzellik salonlarında kesin-

likle yapılmaması ve “deri ve zührevi hastalık 

uzmanları”, “plastik, rekonstrüktif ve estetik 

cerrahi uzmanları” tarafından klinik şartlarda 

yapılması gereken “dolgu, botoks vs.” gibi tıb-

bi işlemlerin de güzellik solanlarında yapılma-

sı uygulamalarına rastlanabilmektedir. Bu tür 

mevzuata ayk ırı durumların tespiti halinde İl 

Sağlık Müdürlüklerince ilgili güzellik salonları-

nın sorumlu müdürleri ve işlemi yapanlar hak-

kında Türk Ceza Kanunu, 3359 sayılı Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. maddesi 

ve 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesi kapsa-

mında işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına, işyeri hakkında işlem tesis 

edilmesi için de Belediye Başkanlıklarına suç 

duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Güzellik merkezleri; cilt ve vücut bakımı, ma-

nikür, pedikür gibi tıbbi işlem niteliğinde ol-

mayan sınırlı işlemleri yapmaya yetkilidirler. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik Ek-1 J.11. maddesi çerçevesinde; 

güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygu-

lamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga 

aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece 

epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 

enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer 

ekipmanı kullanımı hariç, lazer kullanamazlar. 

Cilde derinlikli olarak nüfuz eden işlemler ile 

medikal güzellik sahasına giren sınırlı işlemle-

rin poliklinik olarak hizmet veren ruhsatlı sağ-

lık birimlerinde yapılması gerekir.

Güzellik salonlarında mevzuata aykırı olarak 

lazer ve foto epilasyon uy-

gulamalarının yapılıp ya-

pılmadığının belediyeler ile 

koordineli olarak İl Sağlık 

Müdürlüğü Ekiplerince de-

netlenmesi, mevzuata ay-

kırı işlemlerin yapıldığının 

tespiti halinde Cumhuriyet 

Savcılığı’na suç duyu-

rusunda bulunul-

ması gerekir.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN DÖNÜŞEN 
POLİKLİNİKLERİN DENETİMİ

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 

Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Kapsam 

başlıklı 2. maddesinde “Bu Yönetmelik, ayakta 

teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık 

kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezleri, po-

liklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve mu-

ayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini 

kapsar.” denilmektedir.

“Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faaliyet gös-

terip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayak-

ta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. maddesinde 

atıfta bulunulan tıbbi şartları sağlayarak polik-

liniğe dönüşen sağlık kuruluşlarının denetimi 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 

Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 

yapılmaktadır.

Lazer epilasyon yapma işlemleri ile cildi derin-

likli olarak ilgilendiren konulardaki estetik müda-

haleler, güzellik merkezinden dönüşen ve buna 

göre medikal cihaz ve ekipmanlarla 

donatılmış ve ruhsat verilmiş poliklinik-

lere bırakılmıştır. Güzellik uygulamaları 

yapılan polikliniklerde doktor ve diyetis-

yen kontrolünde zayıfl ama birimleri de 

kurulabilir. Güzellik uygulamaları yapı-

lan polikliniklerde mesul müdür 

tabip sıfatını haizdir. 

Diğer taraftan güzellik 

salonlarında bir heki-

min istihdam edilme-

si, burada hekimlerin 

tıbbî işlem yapabile-
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ceği anlamına gelmez. Bu çerçevede güzellik 

salonlarında çalışmayı tercih eden hekimler, 

güzellik salonlarında yapılan işlemlerin tıbbî 

işlem olmadığına yönelik müşahade görevini 

yerine getirebilirler ve genel hijyen tedbirlerinin 

alınmasını sağlayabilirler.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

29.05.2018 tarihli, 3037 sayılı talimatı doğrultu-

sunda ; güzellik merkezlerinden dönüşen polik-

liniklerde saç ekimi uygulamaları deri ve züh-

revi hastalıklar uzmanları, plastik, rekonstrüktif 

ve estetik cerrahi uzmanları, medikal estetik 

sertifi kalı hekimlerin sorumluluğunda yapılabilir. 

Mevzuatla tanımlanan diğer fi ziksel, mekânsal 

ve sterilizasyon koşulları (asgari 12 metrekare 

büyüklüğünde, sterilizasyona uygun zemin, düz 

ve pürüzsüz duvarlı, ultraviyole oda sterilizas-

yon sistemli, havalandırmalı, asgari araç gereç 

ve ekipmanları bulunan bağımsız bir mekân) 

sağlamak koşuluyla güzellik merkezinden dö-

nüşen polikliniklerde, Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün 19.10.2015 tarihli, 3624 sayılı 

talimatı çerçevesinde botoks ve dermal dolgu 

gibi medikal estetik uygulamaların da yetkili he-

kimler tarafından yapılması mümkündür. Aksi 

uygulamaların tespiti halinde “yetkisiz sağlık 

hizmeti” sunumu dolayısıyla ilgililer hakkında 

Cumhuri yet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 

bulunulması gerekir.

SONUÇ

10.08.2005 tarihli, 25902 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsa-

mında “güzellik salonlarının” denetimi Belediye-

lere aittir.  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 J. 11. maddesinde ya-

pılan ve 25.08.2022 tarihli, 31934 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan değişiklik çerçevesinde; 

“yetkili idarelerce” yapılacak denetimlerde İl 

Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de yer alması 

öngörülmüştür.

Mülga “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuru-

luşları Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faali-

yet gösterip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuru-

luşları Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. madde-

sinde atıfta bulunulan tıbbi şartları sağlayarak 

güzellik merkezinden polikliniğe dönüşen sağlık 

kuruluşlarının denetimi Ayakta Teşhis ve Tedavi 

Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-

netmelik çerçevesinde yapılmaktadır.

Güzellik salonlarının denetimiyle ilgili 

şikâyetlerin ilgili belediyelere, medikal güzellik 

işlemleri yapılan polikliniklerle ilgili şikâyetlerin 

de Sağlık Bakanlığı birimlerine yapılması ge-

rekir. Bununla birlikte , belediye yetkilileriyle 

yapılan denetimlerde veya diğer inceleme ve 

soruşturmalar esnasında dolaylı olarak güzellik 

salonlarında niteliği gereği yapılmaması gere-

ken tıbbî işlemlerin varlığının tespiti halinde İl 

Sağlık Müdürlüklerince ilgili güzellik salonla-

rının sorumlu müdürleri ve söz konusu işlemi 

yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 

11. maddesi ve 1219 sayılı Kanun’un 25. mad-

desi kapsamında işlem tesis edilmesi için Cum-

huriyet Başsavcılıklarına, işyeri hakkında işlem 

tesis edilmesi için de Belediye Başkanlıklarına 

suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

İsmail Hakkı AYDIN*

Yıllar önce idi... Atatürk Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Nöroşirurji (Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi-

si) Kürsüsünde (şimdiki adı Anabilim Dalı), Epi-

leptik bir hastamızın beyin ameliyatını,  genel 

anestezi vermeden, uyanık olarak gerçekleştir-

diğimiz ve o zamanki teknik imkanlarımızla has-

tanın konuşma ve düşünme fonksiyonları esna-

sında meydana gelen beyin frekanslarını mikro-

elektrotlarla kortikal olarak kaydettiğimiz, analiz 

ettiğimiz ve her iki frekans kayıtlarının birbirine 

çok yakınlık ve benzerlik  gösterdiğini ve bunun 

“Düşüncenin Okunması” hususunda önemli bir 

adım olacağını  tespit ettiğimiz günden itibaren 

43 yıl, farelerde kısmi beyin nakli çalışmaları 

ve araştırmaları yaptığımız ve “Beyin Nakline 

Doğru” manşeti ile bir dergiye kapak olduğu-

muz tarihten sonra 32 sene geçmiş olmasına 

ve hala bütün Dünya’da yapılan Neuroscience 

(Nörobilim) araştırmaları ile beraber, bu yolda 

yürümeye ve sır kapılarını bir bir açmaya gayret 

etmemize  rağmen, muhteşem canlı devre “BE-

YİN” esrarengizliğinden ödün vermiyor!

İçine girdiğimiz günden beri, insanlığı ve dolayı-

sı ile bilimi ve bilim insanlarını şaşırtmaya, hay-

rete düşürmeye ve işin çok daha başında oldu-

ğumuzu hatırlatırcasına yeni yeni sırları önümü-

ze koyarak, kapılarının açılması için bizi tahrik 

etmeye devam ediyor, Allah’ın en büyük nimet 

ve lütufl arından ilk sırada yer alan, düşüncenin 

laboratuvarı, her duruma göre plan yapan stra-

tejik bir kumanda merkezi olan “BEYİN”.

Kâinat bile, kendi yapılanması ve düzeni çerçe-

vesinde, içerisinde her ne varsa, “birliktelik ağı”  

oluşturmuş, birbirine muhtaç,  devamlı iletişim, 

değişim ve devinim halinde bulunan, “bilgi” üre-

ten “canlı” bir “BEYİN”dir. Zira Beyin, Kâinat, 

Hayat  ve San’at, müteselsil Matematiksel  bir 

denklemdir. Bir donanım halindeki beynin yazı-

lımı olan akıl, uzun vadede problem çözme ve 

planlama, işletim sistemi durumundaki zeka ise, 

kısa süreli sorun çözme kabiliyetidir.

Kâinat ve mevcudat, ilk yaratılan Matematik 

bilgisi üzerine, inşa edilmiştir. Beynin, dolayı-

sı ile Kâinat’ın sırrına vâkıf  ve mazhar olmak, 

rakamların sırrına vukûfi yetle başlar. Her yer 

sırılsıklam Matematik kokuyor. Her şey Ma-

tematik. Matematiksel Nörobilim Simülasyon 

Modellemeleri, yeni kapılar açıyor. Yeni şafak-

lar, NöroMatematik’te sökecek. Rakamların gi-

zemini farkında olmayan, Kâinatın sırrına vakıf 

* Prof. Dr. “Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı”

SIR BEYİN
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olamaz. Modern dünyada ise güzellik; toplum-

sal bir norm ve kültür göstergesi olmaktan ta-

mamen sıyrılıp dev bir sektöre dönüşmüştür. 

San’at insanlığın, matematik de bilimin ortak 

dilidir. Nitekim Temel Bilimler,  çağların ve dev-

rimlerin, uygulamalı bilimler reformların  kapı-

sını açar. Kuantum Mekaniğinde, eşitsizliklerin 

matematiksel boyutları değişkendir. Kuantik 

Matematik’de, rakamların mutlak değerleri de-

ğişkendir. Erdemli bir hayat da, matematik ile 

mümkündür! Matematik bilmeyen, hayatın gü-

zelliklerini hissedemez ve sanatsal inceliklerini 

fark edemez.

Hayat, algılardan ve “bilgi bağlantısallıkları”ndan 

müteşekkildir. Düşüncelerimiz ve tercihleri-

miz, kimliğimizi meydana getirir. Yaratıcılık ve 

düşüncenin gücü, maddeyi, bilinci, biyoloji ve 

DNA’yı da değiştirebilir. Düşünce, nöronal bağ-

lantısallığın çocuğudur. Nöronlar da, akıl küpü 

fi lozofl ardır!  Öğrenme ise, 

nöronal bağlantısallıkta, ge-

lişim, değişim ve devinimdir. 

Okunan her kitap, beyni ça-

palar, sürer, havalandırır ve 

yeni fi kirler üretir.

Beynimizde, vücudumuzda-

ki her bir noktanın, anatomik 

düzen içerisinde temsil edil-

diği bir yer vardır ve beyin 

durunca, hayat da durur bir 

anda. Beyin, “Kuantum Bi-

yoloji ve Fiziği” kaidelerince 

faaliyet gösteren bir “Kuan-

tum Bilgisayarı” gibi çalışan, 

devamlı değişim ve devinim 

halinde bulunan ve hiçbir anın tekrar olmayan 

canlı bir devredir ve beynin hücresi olan her bir 

“nöron” da, bir “fi lozoftur”, bir beyindir ve özel 

bir konnektomu vardır Laniakea’da olduğu gibi 

aynı zamanda… 

Nöronlar da, hayatta kalabilmek için birbirleriyle 

devamlı rekabet halindedir her halükarda. Akıl, 

zihin, vicdan ve duygu dahi, nöronların istişarî 

bağlantısallıklarının müşterek mahsulüdür zira. 

Zihnimizin, beynimizin uykuda olsa bile yapa-

mayacağı hiç bir şey yoktur hayatta! 

Bu sebepledir ki, beyin, hep aktif ve canlı tutul-

malıdır. Zîra, âtıl kalan her şey, zamanla küçü-

lür, kaybolur ve unutulur, hatıralar da…  Genç 

(okuyan-yazan) beyin ise, kendini çok daha iyi 

ve hızlı tamir eder zamanla. Bu nedenle her 

insan, kendi beyninin mimarıdır ve beyin, akıl,  

zihin, vicdan, duygu, zenginlik ve yokluktur 

aslında. Beynimizin içi, dışımızın aynasıdır ve 

kendisini biçimlendirmek ve programlamak için, 

çevresinden de yardım alır ve çevre de, beyni 

besler zira! Beyin, öğrenmek ve anlamakla, her 

an devinim, değişim ve dönüşüm içinde oldu-

ğundan, hiç bir anda ne ben aynı “Ben”im, ne 

de sen aynı “Sen”sin bir anlamda…

Merak, şüphe, önyargısız sorgulamak ve dü-

şünmek, anlamanın ve inanmanın yolunu açar. 

Düşüncenin yolu da, şüphe etmekten geçer. 

Biz de hep düşünmeye, merak ve şüphe et-

meye devam edeceğiz bu bilim ve ilim yolunda 

usanmadan, bıkmadan, sırları çözüp sırra er-

mek için. Nitekim, beyin varsa ve dil değil de 

ter dökebiliyorsak, endişeye de yer yoktur hiç-

bir zaman. Zamanı da yöneten beyindir ve be-

yinde Dopamin arttıkça, zamanın da hızı artar 

zira. Her şeye rağmen Kâinattaki en büyük güç, 

“Beyin Gücü”dür ve beyin, hapsolduğu kafatası 

karanlığında, Cihan için aydınlık ve hürriyettir 

fi lhakika. Diğer taraftan, Nöropsikiyatrik hasta-

lıklar, genellikle beyindeki bazı nöronal bağlan-

tısallıkların “Beyindaşlık” hiyerarşi ve düzenine 

isyanı neticesidir de ayrıca…  

İnsanı “İNSAN” yapan en önemli haslet de, sa-

dece ne anatomik beyindir, ne nöron, ne zeka… 

Akıldır, mantıktır, inançtır, Matematiktir, disiplin-

dir, düşüncedir, Felsefedir aslında! Haz, libido, 

kollektif veriler bütünü ve tatlı heyecan kaynağı 

olan bilim, deneye dayalı Matematik ve Felse-

fe, “Din” de, “Felsefe” değil midir ki bir anlam-

da. İlime ve bilime giden yollar, asâlet, gurbet, 

hicret, zillet, sıklet, gayret, hasret, hayret, halvet 

ve mahrûmiyet taşları ile döşeli olsa da. Diğer 

taraftan, en büyük ve en tehlikeli uyuşmazlık, 

“Matematik Uyuşmazlığı”dır bir bakıma.

İlim ile bilimi birbirinden ayırt etmek gerekir. Bi-

lim, ayıklanabilir, yanlışlanabilir, tekrarlanabilir 

ve doğrulanabilir olduğu için “Bilim”dir.  İlim ise, 

ayıklanamadığı, yanlışlanamadığı, tekrarlana-

madığı  ve doğrulanamadığı için “İlim”dir. Aksi 

takdirde ilim, “İlim” olmaktan çıkar, “Bilim” olur. 

Bilime dayanmayan iman, medeniyet geliştire-

mez ve imana tabi olan bilim de, bilim olmak-

tan çıkar. Bilim, yalansız olmaz ve imana göre 

değil, kendi kurallarına göre yapılır ve doğruya 

teşne, hakikate mahkûmdur. 

Beyinde de bilimde de her şey, birbiri ile karma-

şık ve kaotik bir düzen çerçevesinde ilişkilidir. 

Bütün karmaşıklıkların da, dayandığı bir ma-

tematiği vardır. Nitekim tabiatta her şey, beyin 

işletim sisteminde olduğu gibi, “Bağlantısallık 

Matematiği”ni kullanarak, birbiri ile iletişim içe-

risindedir. Bu karmaşık bağlantılardan bir düzen 

çıkarmak beynin muhteşem mahareti ve kabi-

liyetidir. Başarılı bilim insanı, başarılı hekim ve 

cerrahın müktesebatında bu sır yatar sanırım. 

Zira, her fi lozof hekim olmasa da, her iyi hekim 

fi lozoftur. Nitekim, iyi hekim olmanın yolu, fi lozof 

olmaktan geçer. Her ne kadar “Münevver/Aydın/

Entelektüel/Polimat”, ışığını çevresinin karanlı-

ğına borçlu olsa da, kendi beyninin birikimini ve 

ziyasını, bu prensipler çerçevesinde rasyonel ve 

evrensel hayata katkı ideali uğrunda kullanmalı-

dır. Yani, paylaşmadığın bilgi, senin değildir. Yani, 

“Vita Universa”… Yani, her şey, cihanşumül ha-

yatın istikbali için! “VAR” olabilmenin yolu da bu-

dur.  Nitekim bu Âlemden, varken var yokken yok, 

r 
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kalbi habîb, vücûdu tabîb, TEDÂVİ eder. Emekte 

hasât, rızıkta helâl, tavırda celâl, yüzde cemâl, 

sözde beyân, amelde devâm, kalpte safâ, akıl-

da dehâ, dostta vefâ, davranışta hayâ, Cennet-

te bekâ, GÜZELDİR. Alenî, bâriz, âşikâr, âyan, 

beyân, bedihî, vâzıh, sârih, münhâl, mübîn, 

meftüh, üryân ve müstehcen. Al işte! Hepsi de 

“AÇIK”. İçinden çıkabilirsen de çık!  

Genç beyinlere nispeten yaşlı beyin, daha es-

nek, daha toleranslı, daha entellektüel, daha 

düşünceli, daha duygusal, daha kararlı, daha 

yalnız ve daha yaratıcı… Çünkü tecrübe, düşün-

cenin tekemmülüne ve fi krin kemaline sebeptir. 

İnsanı, akla ve tecrübeye dayalı bilgisi, tasav-

vuru ve tahayyülü özgür kılar. Ayrıca tekâmül 

(kemâle ermek), safl aşarak ölümsüzleşmektir!

Kişiliğimiz bile, genlerimizden ziyade, beyinleri-

mizde gizlidir ve rüya da, beyinden gelen me-

sajdır biz insanlara. Beyin, uyarılmayan alanla-

rını “avara” kalıp tembelleşmesin diye, eski def-

terleri karıştırıp, yaşanmış ya da yaşanmamış 

hadiselerden bir kompozisyonla  “rüya” halinde 

meşgul ederek, canlı tutmaya çalışır aslında! 

Camillo Golgi(1843-1926) ve Santiago Ramony 

Cajal’ın(1852-1934), beynin ve düşüncenin  

ana yapısını teşkil eden en küçük yapıyı, bilgi 

işlemcisini ve istişare azasını fark etmelerinden 

ve mikroskop altında görüp şeklini çizdikleri ta-

rihten  itibaren yıllar geçti ama, biz hala o tek bir 

“NÖRON”un sırrına bile vakıf olamadık. 

Her açtığımız bir sır kapısı, bizi bir başka, daha 

girift, daha karmaşık ve daha hayret verici bir 

sırrın eşiğine getirdi. Ne o usandı bizi esrarının 

peşinde koşturmaktan, ne de biz koşmaktan… 

Nitekim “Beyin”,  Kâinat’tan  çok daha  büyük, 

tek bir “Nöron” ise daha geniştir. Ve biz aciziz 

anlamaktan! 

Zaten “Bilim” de böyle bir şey işte. Uzun soluklu 

bir maraton, bir hayat tarzıdır. Bunun için ben 

her fırsatta hep “Temel Bilimler Yeni Temel Bilgi, 

Yeni Temel Bilgi Yeni Teknoloji, Yeni Teknoloji 

Daha Yeni Temel Bilgi, Daha Yeni Temel Bilgi 

de Daha Yeni Teknoloji üretir ve bu böyle sürekli 

devam eder gider, birbirini kovalar” diye söyler 

dururum. Unutulmamalıdır ki; “Temel Bilimler”, 

en büyük zaferlerin dikenli yoludur. Ölüme de 

yazdığım ve yazacağım kitaplarımla meydan 

okurum. Nitekim, her bir yıla, bir asır sığdırma 

peşinde olmalı “İnsan” olan!  Bilim Tarihi, na-

muslu alimlerin namussuzlar tarafından mağ-

dur ve mazlum edilmesi  ile  şöhret bulmuş olsa 

da, yine insanlığın kaderini, esasını bilim ve 

san’atın teşkil ettiği medeniyet değiştirir.

Neuroscience’ın (Beyin ve Sinir Biliminin), ha-

yatın ortak ve evrensel bilgi ve tecrübeleri ile 

mücehhez müktesebatı ışığında, gelişen tek-

nolojiyi de kullanarak, araştırmalar, deneyler 

ve ameliyatlar yaptık hayvanlarda, insanlar-

da... Kazandığımız tecrübeyi ve buluşlarımızı 

paylaştık uluslararası boyutta, makale, kitap ve 

konferanslarla bilim insanlarına bütün dünya-

da… Bilime katkılarımızın verdiği gurur, güven 

ve heyecanla, ölümsüzlüğün yolunu bile bulabi-

leceğimizi düşünerek çok yol kat ettiğimizi zan-

netsek de, bir arpa boyu bile yol alamadığımızı 

fark ettik sonunda. Ama biz yine de, “Scientia 

et Amore Vitae”(Yaşam için bilim ve sevgi)  slo-

ganı ile ter dökeceğiz ve geri durmayacağız tek 

varken yok yokken yok, varken var yokken var ve 

varken yok yokken var olan nice insanlar geldi/

geçti ve gelmeye/geçmeye devam edecektir… 

Elimizde “Ölüm”e çare olmasa da, “Ölümsüzlük” 

ve “VAR” olmak elimizde!

Her canlının ve her varlığın, kendine has “VAR-

LIK OLMA” frekans izi vardır! “Varlık”, düşün-

mek ve bilmek sayesinde anlaşılabilir. Bilim 

de, düşünmenin kapısıdır. Matematik, bilgiyi 

özetleyerek anlatma san’atıdır ve hedefi , doğ-

ruyu ve gerçeği anlatabilmek olan Matematik, 

ortak akıl, Matematiksek Mantık ise, düşünce-

nin matematikselleşmesinin çocuğudur. Kâinat 

da, matematiksel formüllerin meydana getirdiği 

geometrik şekiller kompozisyonudur.

Düşünce, beynin elektromanyetik frekansının 

mahsülüdür. Kâinatta “yaratılış”, farklı boyutlarda, 

devamlı ve sonsuz ve madde, sonsuz frekans-

ların farklı şekillerdeki sürekli teza-

hürüdür. Kâinat da, senfonik, 

harmonik ve düzenli fre-

kanslardan müteşekkil-

dir. Bunu için “ben” de, 

frekansa büründüm, 

“BEYİN-İNSAN” diye 

göründüm!

İnsanın, (zihninde 

modeli yoksa) zihni 

dışında her hangi bir 

şeyi bilme imkanı yok-

tur. Bu sebeple, düşün-

mek, öğrenmek ve bilmek-

le birlikte, anlamak peşinde 

de olmak gerek…

Dikkat, konsantrasyon ve tekrar ile de, beyin 

ve bilinçaltı programlanabilir düşünce açısın-

dan zamanla! Bunun yanında, akıl yürütme-

nin önünde en büyük engel olarak ön yargı, 

cehalet ve bağnazlığın durduğunu unutma-

dan, düşünce ve hayal ufkunun, insana yeni 

duyular ve farklı tefekkür boyutları kazandıran 

beyin ve nöron matematiğinin kelime ve işlem 

haznesi ile doğru orantılı olduğu hatırlarda tu-

tulmalıdır da.

Kelime-Beyin haznesi, alaka ve etkileşimi de-

mişken, kelimelerin de ruhu ve felsefesi oldu-

ğunu unutmamak gerekir. Çok basit birkaç 

örnek verecek olursak; Dirâyet akıl ile, rivâyet 

nakil ile,  hidâyet gönül ile, feraset düşünce ile, 

kıraat okumakla, ibâdet bütün benlikle, ANLA-

MAKTIR. Gözde dikkat, gönülde rikkat, anla-

mada idrâk, hissetmekte şuur, ruhta muhabbet, 

bütün benlikle itaat, İNCELİKTİR. 

Ru’yet gözle, nazar fi kirle, 

basîret kalple, sevgi  ruhla, 

şuur hissederek, idrâk an-

layarak, ibâdet bütün ben-

likle, GÖRMEKTİR. Göz 

ile îmâ, fi kir ile münâzara, 

kalp ile muhabbet, dil ile 

kelâm, yürek ile sıdk, an-

layarak nutuk, benlikle zikir, 

KONUŞMAKTIR. Hevâ akılla, 

heves nefi sle, aşk kalple, sevgi 

gönülle, vefa sadâkatle, îman 

her şeyle, SEVMEKTİR. 

Yolu refîk, gönlü sadîk, 

basîreti hakîm, hissi edîb, 
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bir nöronun işleyişini, transhümanizmi, beyni 

yedeklemeyi ve zihin transferini araştırmaktan, 

başarmaktan bu yolda… Neler yaptık, neler ya-

pıyoruz, neler yapacağız bu yolda bu uğurda!

Beyin, öldükten sonra bir başka boyuta geçip, 

yaşamaya(!) devam eder. Beyin, ölüm gerçek-

leştikten sonra bile, biyolojik olarak, farkındalık-

la birlikte bir müddet daha hissetmeye ve algıla-

rı kaydetmeyi sürdürür. Aslında ölüm, resetlene-

rek fabrika ayarlarına dönmenin adıdır! 21. Yüz-

yılın en büyük yanılgısı olan “Beyin Ölümü” ise, 

sadece beyin sapı nöronlarının ölmesidir. Yakın 

gelecekte, öldükten sonra beyinde yaşananlar 

ve hafıza kaydedilebilecek, okunabilecek, de-

polanabilecek ve nakledilebilecektir. Hafızanın 

nakli, beyindeki “prion” hafıza proteinlerinin ay-

rıştırılarak nakledilmesi ile mümkün olacaktır. 

“Satılık Hafıza”lar, yola çıktı bile… Geleceğin 

muharebe sahaları ve cepheleri, beyinler ve 

bedenler olmakla birlikte, “insan gibi ölebilmek”, 

yakın gelecekte hasreti çekilen bir lüks olacaktır 

bu sebeple! Zira insanlar insanlığın kaybettikçe 

ve zihin transferinin de arz-ı endam etmesi ile, 

robotlar da insanlaşıyor günümüzde.

Zihin transferi, beyin müktesebatının bir kompü-

tere aktarılarak çeşitli gayelerle kullanılabilme-

si ve muhafaza edilebilmesidir. İç dünyamızın 

kopyalanması, bilincimizin simülasyonunu oluş-

turabilmek için, bir bilgisayara aktarımını kapsa-

yan varsayımsal bir düşünce ve bir kavramdır. 

Zihin Transferinin üç farklı şekilde yapılabileceği 

düşünülmektedir. Bunlar, Fizikselcilik (Biyokim-

yasal), Taranabilirlik (Dijital Kopya) ve Hesapla-

nabilirlik (Yazılım) olarak ifade edilebilir.

Biyokimyasal Fizikselcilik yönteminde zihin, 

beynin yapısında, diziliminde ve biyokimyasal 

muhteviyatında yer alması sebebi ile, tabiat 

kaidelerince izah edilir ve “Zihinselcilik” adı ile 

anılır. 

Taranabilirlik olarak adlandırdığımız “Dijital 

Kopya”, beynin dijital kopyasını meydana ge-

tirebilmek ve elde edebilmek için, beyni taklit 

edebilmemizi sağlayacak teknik donanım ve 

teknolojiye sahip olmamız gerekmektedir.

Hesaplanabilirlik kavramı altındaki “Yazılım” da 

ise,  zihnin bilgisayar yazılımına bağlanabilirliği 

mevzu bahistir. Bu da, zihnimizin hesaplanabilir 

olduğuna işaret eder. 

Bilinç dahil, beyinde yer alan her fi ziksel saha-

nın, çok “kod” gerektirse bile, her türlü itiraz, 

tepki ve menfi  davranışlara rağmen, tam olarak 

kopyalanabilirliği mümkündür. Zira bu muhte-

şem organ, hayat, cihanşümul bağlantısallık, 

erdem ve huzur adına her türlü   araştırmanın 

üzerinde yapılmasını ve sırlarının açığa çıkar-

tılarak fâş edilmesini hak edecek kutsiyettedir! 

Nitekim, 1.5 Katrilyon Glia hücresi ve 100 Milyar 

Nöronun, namütenahi bağlantılar vasıtası ile, 

her biri saniyede sayısız sinyaller ile(10 üzeri 16 

işlem/ saniye) istihbari ve istişari fi kir alışverişin-

de bulunarak, beyinde her gün sonsuz hadise 

yaşanabilmektedir. 

Nöronlar zaten, sadece bağlantılardan meyda-

na gelmemiş, bilgi işleyen birer kompüter gibi 

de faaliyet göstermektedir. Sinapslar ise, ister 

kimyasal olsun ister elektriksel olsun, her türlü 

sinyali alıp nakleden reseptörlerdir. Her sinaps-

ta binlerce reseptör bulunmaktadır. 

“Beynin Hafızası Namütenahidir” derken, bir fi -

kir vermesi açısından, bilgi ve hafıza kapasite-

sinde kullanılan kelimeleri burada vermeyi fay-

dalı buluyorum.

Hatırlama, planlama, düşünme, fi kir üretme, 

tasarlama, umut etme, hayal kuma gibi bir çok 

fonksiyonları olan Corteks  çok önemli olsa da, 

hakikatte bizi “BİZ” yapan beyin katmanının 

veya bölgelerinin neresi olduğunu, kesinlikle bi-

lemiyoruz. Bu hususta bildiğimiz tek şey; beynin 

kendi matematiği ve bağlantısallığı çerçevesin-

de, ortak hareket ettiği ve fi resiz ittifakla karar 

aldığıdır. Aksi takdirde, beyin anarşi, isyan, hat-

ta ihtilallerin merkezi haline gelmektedir.

Beynimizi dijital alemde simule edebileceğimiz 

yeni bir modele ve yeni bir  tarama sistemine ih-

tiyacımız vardır. Maalesef günümüzdeki Fonk-

siyonel Manyetik Rezonans (fMR), henüz bu 

ihtiyacımızı karşılayabilecek derecede geliştiri-

lememiştir. 

Ancak, beyin dokusunu çok küçük parçalara 

ayırarak, yüksek çözünürlüklü Elektron Mik-

roskopla (EM) tarayarak, hücreler ile bağlantı-

larının tam bir haritasını çıkarmak 

mümkün olmuştur. 2019 Yılında 

yapılan araştırma sonucunda, bir 

milimetre küplük fare beyninin ha-

ritası çıkartılmıştır.

Fare Beyninden alınan bir milimet-

re küplük doku örneği:

Evet… Bir milimetre küp cesame-

tindeki beyin dokusunda neler var 

neler…  Çok gelişmiş 5 EM, 5 ay 

boyunca devamlı olarak çalışarak 

100 Milyondan fazla görüntü elde 

edildi. Bu görüntülerin üç boyutlu modellemesi 

ancak üç ayda tamamlanabildi. Hepsi 2 Milyon 

GB’lık bir depolama alanını doldurmuştur. Fare 

beyninden alınan ve 25.000 dilime bölünmüş bu 

bir kum tanesi büyüklüğündeki dokuda, 100.000 

nöron, 1 Milyar sinaps ve 4 km. uzunluğuna ula-

şan sinir lifl erinin mevcut olduğu tespit edildi. 

Bir mm. küp beyin dokusundaki bilgi 2 Milyon 

GB kadar yer işgal ediyorsa ve bütün bunlarla 

birlikte, insan beyninin tamamen taranabilmesi 

için, günümüz teknolojik imkanları ile bütün bu 

işlemlerin yaklaşık 1.250.000 kez tekrar edilme-

si gerekmektedir. Bunun için gereken süre ise, 

bütün bir beynin 1.250.000 mm. küp olduğu var 

sayılarak, yaklaşık 1.000.000 yıldır. Tüm beyin-

deki bilginin ne kadarlık yer işgal edebileceğini, 

varın siz hesap edin. Tabloyu yukarıda verdim. 

Ona göre hesap edebilirsiniz!

Hücre düzeyindeki bütün işlemleri gerçekleş-

tiren milyarlarca protein ve molekülleri, teker 

teker incelememizi sağlayacak, daha küçük ya-

pıların haritalarını çıkartarak ortaya koymamız 
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gerekmektedir. Bunu için de, Dünya’daki bütün 

veri depolarının kapasitesini aşacak miktarda 

veri oluşturabilecektir!

Diğer taraftan, elimizde bütün sinapsların tara-

maları olsa bile, bağlantı şemasını canlandıra-

bilmek, bu sabit yapıya hayat kazandırabilmek, 

kimyasal bağlantı yasaları ile yenilik getire-

bilmek ve simülasyonu aktive edebilmek için, 

elektrodinamik yasa ve kurallara ihtiyacımız 

vardır.  Ancak bu şekilde, mikrosaniyelerce var 

olabilen, zamanla evrilen, düşünen, görüp ha-

rekete geçebilen dinamik ve aktif bir beyin elde 

edebiliriz! Bununla birlikte, mevcut teknolojimi-

zin gerçek zihin yaratmayı ve sağlamayı başa-

rıp başaramayacağını henüz bilmiyoruz. 

Beynin ve zihnin kompleks yapısını çözebilme-

miz için, önümüzde çok uzun bir yol vardır. Her 

türlü imkânımız olsa bile, belki de çözüleme-

yecek kadar karmaşık bir düzene sahip olması 

sebebi ile, başaramayabiliriz de…  Zira çözüm-

lenmesi gereken çok soru var önümüzde. Her 

bir hücreyi, en küçük atom ve atom altı parça-

cıklarına kadar simule etmemiz gerekecektir. 

“Basit Taklit Sistemleri” ve “Olasılık Modelleme 

Sistemleri”ni kullanarak, süreci kısaltmak müm-

kün olsa da, daha çok sır kapısı var önümüzde, 

açılmayı bekleyen.

Ayrıca bilinç, beyin muhteviyat ve fonksiyonla-

rının toplamından ve integrasyonundan da faz-

lasıdır! Bu nedenlerle, şimdilik tam ve kusursuz  

bir “Bilinç” yapmaya kafi  enformasyona sahip 

değiliz. İstikbalde  bunun mümkün olabilmesi 

için, simülasyona giden yolun başında olsak 

da, araştırmalarımıza yılmadan, usanmadan bu 

uğurda gayretle ter dökmeye devam edeceğiz. 

Bilim, geri dönmek değil, hep ileriye gidebilmek 

için vardır.  

Beynimizi, bilincimizi ve zihnimizi kopyalayabi-

lecek kadar, en azından nöron ve işleyişini en 

ince detayına kadar çok iyi bilmemiz ve bununla 

ilgili yeni teknolojileri de geliştirmemiz gerek-

mektedir. Çok hızlı gelişen bilgisayar teknolo-

jileri ile de zihin transferinın yolundaki karanlık 

noktaların bir bir aydınlanacağı inancındayım.

Zihin Transferi; başarılı olarak gerçekleştirilebi-

lirse, bu bir ölümsüzlük müdür? Kopyalama mı-

dır? Evet, kopyanız hasar görmediği ve silinme-

diği müddetçe, “var” olmaya devam edebiliriz! 

Ancak bu taramanız bozulursa, hasar görürse, 

zihniniz de, kopyanız da bozulacaktır! Böylece, 

sonsuza kadar acı çekebilir, paranoyak olabilir, 

psişik krize girebilir, dijital zihnin gerçekten ken-

diniz olup olmadığı hususunda bir paradoksun 

kuyusunda kıvranabilir, dijital zihin ile aynı duy-

guları paylaşıp paylaşmadığı ikilemi içerisinde 

tereddüt yaşayabilirsiniz. 

Zihin kopyamız, dijital gözlerini yeni bir hayata 

açacaktır! Hayata dair, yeme, içme, acıkma, 

seks… vs. hepsi nöronal faaliyetlerin kontrolü 

altındadır. Bu zorunluluklar dijital versiyon için 

olabilir mi, olmayabilir mi, bilmiyoruz.  Bir tuşa 

basmakla, acıkmak, doygunluk hissi, haz al-

mak, uykuyu almış olmak… vs. ne kadar tatmin 

edici olacaktır? Anlamlı olacak mı? Doyumsuz-

luklar, yeni yeni deneyim arayışları, sıra dışı he-

yecanlar artarda karşımıza çıkacak. Mazinin bir 

simülasyonu tecrübe edilebilecek. Düşüncenin 

formu değiştirilebilecek. Maceraperestlere gün 

doğacak. Küçük uzay 

gemilerine kendilerini 

aktararak, binlerce yıl 

zamanı durdurup, yıl-

dızlara yolculuk edebi-

lirler. Daha neler neler…  

“Meçhuller Ummanı” ka-

çınılmaz olacak.

Dijital zihin versiyonu, 

kendini değiştirmek, 

yeni bilgilerle mücehhez 

kılmak, değiştirmek ve 

güncellemek isteyebile-

cektir. Rahatsızlık veren 

bir hatıra, anı defterin-

den silinebilecek. Kindarlık, bağımlılık, tembellik 

ve huysuzluk gibi problemler değiştirilebilecek. 

Biyolojik bir kısıtlama olmadığından dolayı, ye-

tenekler teknoloji ile birlikte progresyon ve iler-

leme gösterebilecek ve gelişebilecektir. Fakat 

bu husus, organik ve dijital versiyonlar arasında 

yabancılaşmaya, anlaşmazlığa ve uyuşmazlı-

ğa, hatta çatışmaya bile sebep olabilecektir.

Dijital zihnin, organik orijinal aslı ile aynı hisset-

tiğini ve düşündüğünü farz edersek ne olabilir? 

Organik ve dijital versiyonların aynı anda bulun-

ması ne gibi durumlara sebep olur? Zihin trans-

feri hayata bakış açısını da değiştirecektir. 

Dijital ölümsüzlük gündeme gelecek. Ölümün 

“mutlak son” olmadığını bilmek nasıl bir şey, 

zihin kopyalanmadan ölmemek için gayret mi 

gerekecek, bu tarama teknolojisi yeterince iler-

leme gösterirse “Organik ve Dijital Versiyonlar” 

birbirine nasıl davranacaklar, destek olacak mı 

biri diğerine, gelecek daha güvenli hale gele-

bilecek mi… Her dijital zihin versiyonu, hayata 

katkı sağlamak için mi var olmaya devam ede-

cek, yoksa tehlikeli faaliyetlerde mi bulunacak-

tır. Sorular birbirini kovalar! İnsan denen mahluk 

ortada… Hakimiyet kurma arzusu, diktatörlük, 

faşizm, “hep var olma” ve tahakküm etme isteği 

hep var olmuş ve olmaya da devam edecektir… 

“Uyduruk Dijital Dinler ve Tarikatlar” yaygınlaşa-

bilir ve bunların “liderleri”  problem yaratabilir. 

Çok dikkat gerek! 

Belki de “Dijital Zihinler” uzun müreffeh bir ömür 

sürdükten ve her istediklerini yaptıktan sonra, 

inzivaya çekilecektir. Akıl almaz teknolojilerin, 

insanlığı yeni baştan tanımladığı karanlık bir 

distopya ile yüzleşmek için hazırlık yapmalıyız. 

Bu sürükleyici bir hayatın parçası olabiliriz. Bu 

oyunun bir oyuncusu olmak da var sonunda…
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Nevzat KOÇ*

GİRİŞ

Şiddet, daha insanlık tarihinin başlangıcında or-

taya çıkan bir olgudur. Nitekim ilk insan Âdem 

ile Havva’nın iki oğlundan Kâbil kıskandığı, kin 

ve nefret beslediği kardeşi Habil’i öldürerek ilk 

cinayeti işlediği anlatılagelmiştir. Tarih boyunca 

insanın tabiatında mevcut iyiliğin yüceltilmesi 

ve kötülüklerin yok edilmesi için verilen uğraş-

lara rağmen, şiddeti körükleyen kötülük bir türlü 

yok edilememiş, aksine giderek artmıştır. 

Tarihsel süreçte kişinin ruhsal, zihinsel 

ve bedensel bütünlüğüne yönelik 

şiddet eylemi, daha çok toplu-

mun eğitim ve kültürel yapı-

sıyla alakalı olup, bireysel 

ya da toplumsal şid-

det olarak 

ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca şiddetin ekono-

mik çıkar, din, etnik yapı ve güç kaynaklı olduğu 

da görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “kişinin kendisine 

ya da başkasına, bir gruba ya da topluma kar-

şı fi ziksel gücünü istemli olarak kullanması ya 

da tehdit etmesi” olarak tanımlamıştır (WHO, 

2002). Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki şiddet 

ise “Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi 

bir bireyden gelen sağlık çalışanı için risk oluş-

turan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik 

istismar, fi ziksel saldırı ve cinsel saldırıdan olu-

şan durum” olarak tanımlanmıştır (Warslaw LJ, 

1996). Günümüzde toplumdan topluma şidde-

tin tanımı ve bakış açıları değişmekle beraber 

şiddet sadece bireye ait biyolojik bir olgu ol-

manın ötesinde aynı zamanda kültürel olarak 

kodlanmış politik tercihlerin yansımasıdır. 

1. SAĞLIKTA ŞİDDETİN TARİHÇESİ

Sağlık, insanların vazgeçilmezi olduğuna göre 

hekimlik mesleğinin de insanoğlunun tarihiyle 

birlikte var olduğu kabul edilebilir. Ancak sağ-

lıkta şiddetin tarihsel geli şimi içinde yeterli bilgi 

ve doneler bulunmadığından konuya yine mito-

lojilerden alıntılarla başlamak yerinde olacaktır. 

Apollon kendisini aldatan hamile eşi Koronis’i 

* E. Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı

SAĞLIKTA 
ŞİDDET
“Sağlık çalışanları, 
şiddetin en büyük hedefi ve kurbanıdır.”
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diri diri yakarken, karnındaki çocuğuna acıyarak 

onu ateşten çıkarır; kan ve ateş içinde oğlu Ask-

lepios doğar. Onu büyütmesi ve eğitmesi için yarı 

at, yarı insan Kherion’a teslim eder.  Hekimliğe 

dair geniş bilgisi olan Kherion’dan tıbbı öğrenen 

Asklepios, ölüleri diriltecek kadar ustalaşınca 

Zeus tarafından gönderilen bir yıldırım ile öldürü-

lür. Bu nedenle Asklepios’un, tarihte şiddete uğ-

rayarak öldürülen ilk hekim olma vasfını taşıdığı 

söylenir. Eski Mısır’da İmhotep, Sümerlerde de 

Marduk sağlık tanrısı olarak kabul edilir. Bu he-

kim-tanrıların örneklerine hemen her medeniyet-

te rastlamaktayız. İşte eski devirlerdeki bu tanrı/

yarı tanrı algısı dolayısıyla, hekimlerin başarısız 

olmaları kabul edilmemiş ve başarısız olduğu dü-

şünülenler cezalandırılmıştır. 

M.Ö. 2200 yılında yazılmış olan “Hammura-

bi Kanunları”nda, hastaya müdahale ederken 

ölümüne ya da göz kaybına sebep olan cer-

rahların ellerinin kesileceği kayıtlıdır. Eski Hint 

kültüründe ise hekimin yetersizliği sonucu ölüm 

olursa hekimin parçalanarak öldürülmesi hük-

mü mevcuttur. Eski Mısır’da bilinen klasik te-

daviler yerine bilinmeyen yeni bir tedavi yönte-

mi uygulandığı için hasta ölürse hekime ölüm 

cezası verilmekteydi. Roma’da da hastasının 

ölümüne neden olan hekim cezalandırılırdı. 

Amerikan Kızılderililerinin tarihsel kültüründe 

ise bir doktor tıbben hatalıysa saldırıya maruz 

kalabiliyordu. Roma İmparatoru Diocletianus 

döneminde Klikya’nın Aegae (Yumurtalık/Ayas) 

şehrinde insanları Hristiyanlığa çekebilmek 

amacıyla hastaları ücretsiz tedavi eden ikiz kar-

deş hekimler Cosmas ve Damian, hükümdarın 

talimatıyla şehrin valisi Lysias tarafından kor-

kunç işkencelerle öldürülmüşlerdi. Bir sonraki 

İmparator Galerius Maximianus’un (305-311) 

en gözde doktoru olan Nikomedyalı Pantaleon 

(Panteleimon) kendisini kıskanan hekimler tara-

fından Hristiyan olduğu ve fakir hastaları ücret-

siz baktığı için gammazlanarak ölüme mahkûm 

ettirilmişti. 

İslam kültüründe ise hekimin tıp ilminin kuralla-

rına uygun davranışları sonucunda gelişebile-

cek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutu-

lamayacağı hükmü mevcuttur. Ahmed Hüseyin 

Şerefüddin’in el-Ahkâmü’ş-Şeriyye li’l-A’mali’t-

Tıbbiye adlı eserinde “Cevâiz-i şer’i tazmine 

mânidir” (Hukuka uygun olan fi illerin tazmini 

gerekmez) şeklinde belirtilmiştir.

“Türklerde de saray entrikalarına kurban giden 

pek çok hekim sürülmüş, zehirlenmiş veya öldü-

rülmüştür. Nitekim İbn-i Sina, yaşadığı bölgeye 

hâkim olan Gazneli Mahmud’un emrine girmeyi 
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reddettiği için öldürülme korkusuyla uzun yıllar 

kaçak olarak yaşamak zorunda kalmıştır” (To-

kaç, 2018). 

Ülkemizde, bu tür olaylar rapor altına alınmadı-

ğı ve kayıtları tutulmadığı için sağlık çalışanla-

rına yönelik şiddet olaylarının nitelikleri ve sayı-

ları kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca şiddete 

uğrayan sağlık personeli saldırgan ya da sal-

dırganlarla uzlaşması, uzlaşmaya zorlanması, 

damgalanma korkusu, ihmal ve hastane yöne-

timinin destek eksikliği gibi nedenlerden dolayı 

başvuru yapmaktan çekinebilmektedir.

2. SAĞLIKTA ŞİDDET EĞİLİMİNİN NEDENLE-
Rİ VE ÖNLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEMELER

2.1. Sağlıkta Şiddet Eğiliminin Nedenleri

“Erkekte ve kadında, psikolojik etkenler ile 

çevresel koşulların etkileşimi sonucu ortaya   

çıkmakta olan şiddet genelde; zarar verme, 

yakma, yıkma gibi mala yönelik eylemler, cina-

yet, yaralama, dayak, tecavüz, rehin alma gibi 

kişiye yönelik fi ziksel saldırılar ile tehdit, küfür, 

ayırımcılık, hakaret gibi kişiyi duygusal baskı 

altına alan bireysel eylemlerin yanı sıra toplum-

sal koşullar ya da sistem tarafından uygulanan 

baskılar, savaş, terör ve işgaller olarak sayıla-

bilmektedir” (Gümüş, 2006).

Aile içinde, okulda, sporda, medya haberlerinde 

görülen şiddet, globalleşen dijital dünyada etkile-

şimle çoğalmakta, dedikodu, kan davası, kadın 

cinayetleri, terör eylemleri ve savaşlarla sürdü-

rülmektedir. Psikolojik ve toplumsal sorunlarla gi-

derek artan şiddetin en önemli sebepleri arasın-

da psikolojik ve fi ziksel hastalıklar, geçim sıkıntı-

sı, tatminsizlik, güç gösterisi, alkol bağımlılığı ve 

eğitimsizlik gibi nedenler sayılabilir. Durum böyle 

olunca da en temel görevi hasta sağlığını koru-

mak olan sağlık personelinin şiddet olgusunun 

dışında kalması düşünülemez. Zira sağlık çalı-

şanları mesleklerinin gereği olarak sosyokültürel 

özellikleri birbirinden farklı hasta ve hasta yakın-

ları ile sürekli iletişim kurmaktadır. Ancak bu ile-

tişim sürecinin doğru işletilemediği ve bozulduğu 

durumlarda, ilişkiler de bozulmakta, dolayısıyla 

da çatışma kaçınılmaz olmaktadır. 

2.2. Sağlıkta şiddeti önlemeye dönük çalışmalar

Ülkelerde yaşanan sağlıkta şiddetin niteliği, 

kapsamı, artış sayıları ve ülkede yarattığı tep-

kiler dikkate alınarak, sağlıkta etkinliği artırıcı, 

ortamı iyileştirici ve şiddeti caydırıcı tedbirler 

alınmakta, yasalar hayata geçirilmektedir. Ül-

kemizde de bu gelişmelere paralel uygulamalar 

yapılmaktadır. Nitekim Covid-19 salgınıyla bir-

likte sağlığın önemi daha iyi anlaşılmış ve gerek 

özlük haklarında gerekse sağlıkta şiddeti önle-

meye yönelik yasal iyileştirmeler art arda gel-

miştir. Bu çalışmalar kronolojik bir sıra dahilinde 

aşağıda özetlenmiştir. 

-Sağlık Bakanlığınca 29.04.2009 tarihli ve 
27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Sağlık Kurum ve Kuruluşla-

rında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlan-
ması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ: Bu tebliğ ile hasta ve çalışan 

güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına, hasta 

ve çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi 

uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, hiz-

met içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının 

ve niteliklerinin artırılmasına, hasta ve çalışan 

güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluştu-

rulmasına dair usul ve esaslar getirilmiştir. 

-Sağlık Bakanlığınca 06.04.2011 tarihli ve 
27897 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Hasta ve Çalışan Güven-
liğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik: Bu 

yönetmelikle, sağlık kurumlarında hasta ve çalı-

şan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve gü-

venli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda 

kalitenin artırılması, sağlık kurumunda hasta ve 

çalışanlar için muhtemel riskler ile bu risklerin 

giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin be-

lirlenmesi amaçlanmıştır.  

-İçişleri Bakanlığının 26.04.2012 tarihli ve 
2012/22 sayılı, Sağlık Çalışanlarına Karşı İş-
lenen Suçların Soruşturulması Genelgesi: 
Bu genelgede, kamu görevi nedeniyle yara-

lama, tehdit ve hakaret gibi şiddete maruz ka-

lan sağlık personelinin şikâyeti aranmaksızın 

hastane polisi başta olmak üzere yetkili kolluk 

kuvvetlerince doğrudan işlem tesisi ve konunun 

ilgili Cumhuriyet savcılarına intikal ettirilmesi 

gerektiği duyurulmuştur. 

-28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 
Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar 
Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik: Bu yönet-

melikle, çalışan güvenliği komitesinin kurulma-

sı, çalışan güvenliği programının hazırlanması, 

çalışanların kişisel koruyucu önlemleri alması, 

çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için dü-

zenleme yapılması, Beyaz Kod uygulamasına 

geçilmesi, çalışan güvenliği konusunda eğitim-

lerin verilmesi konularında yapılacaklar sırala-

mıştır. 14.05.2012 tarihli ve 6665 (2012/23) sa-

yılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” 

genelgesiyle uygulamalara açıklık getirilmiştir. 

-30.06.2012 tarihi ve 28339 sayılı Resmî Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsa-
mındaki değişiklikler: Bu değişiklik, sağlık ça-

lışanı ve çalışan sağlığını koruyucu önlemleri 

içermektedir 

-3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu’na 2014 yılında eklenen Ek 12. Mad-
de: Bu madde ile sağlık personeline karşı gö-

revleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işle-

nen “kasten yaralama” suçu, tutuklama gerekti-

ren suçlar arasına alınmıştır.

-Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda 
(Yıl:2015) yapılan değişiklik: Bu değişiklikle, 

sağlık çalışanları şiddete maruz kalmaları halin-

de talepleri üzerine görev yaptıkları hastanede 

veya ikametlerinde polise ifade verebilmeleri 

sağlanmıştır. 

-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında (Yıl: 2016) 
yapılan değişiklik: Bu değişiklikle, vücut doku-

nulmazlığına karşı kasten işlenen eylemlerin tu-

tuklama yasağına tabi olmadığı düzenlenmiştir.   

-Sağlık Bakanlığının 16.03.2016 tarihli, 2016/3 
Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygula-
ması Genelgesi: Daha önce başlatılan “Beyaz 
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Kod” uygulaması geliştirilerek; şiddet uygulayan 

kişilere idari yaptırımların uygulanmasının yanın-

da, şiddete maruz kalan sağlık çalışanına ücret-

siz avukatlık desteği de sağlanmıştır.

-2018 yılında 3359 SAYILI kanunda yapılan 
Ek:12’nci maddesi değişikliği: Bu değişiklikle, 

sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle kas-

ten işlenen suçlardan şüpheli olanların, gerekli 

işlemleri yapılıp Cumhuriyet Başsavcılığına sevk 

edilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.  Bu kanun 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir ge-

nelge ile desteklenmiş ve iş yoğunluğu bulunan 

hastanelerde 24 saat “emniyet görevlisi bulundu-

rulacağı” bildirilmiştir.

-2020 yılında 3359 SAYILI KANUNUN EK:12’nci 
MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK: Bu deği-

şiklikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev 

yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık perso-

neline karşı görevleri sebebiyle işlenen “kasten 

yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptır-

mamak için direnme” suçlarında “cezaların yarı 

oranda artırılacağı ve hapis cezasının ertelene-

meyeceği” belirtilmiştir Yani özel sağlık kurum 

ve kuruluşlarında görev yapan personel de bu 

görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı 

işlenen suçlar bakımından “kamu görevlisi” sa-

yılmıştır. 

-27/05/2022 tarihli 31848 sayılı R.G. yayım-
lanarak yürürlüğe giren 12/05/2022 tarih ve 
7406 sayılı kanun: Şiddete yönelik cezalar ile 

hapis cezaları artırıldı. Israrlı takip, kadına ve 

sağlık çalışanına yönelik suçlar tutuklanma için 

katalog suç sayıldı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili 

mesleki sorumluluk kurulu oluşturuldu. 

-15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık 
Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygula-

maları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdare-
ce Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Bu 

yönetmelikte, sağlık görevlilerince ödenmesine 

karar verilen tazminatların, görevin kötüye kulla-

nılmış olması dışında idarece ödeneceğiyle ilgili 

usul ve esaslara yer verilmiştir.  

3. ŞİDDETİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI              
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Şiddetin sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin 

elbette ki bu konuda yapılan araştırmalarla or-

taya konması daha verimli olacaktır. Ancak işbu 

makalenin sayfa adediyle sınırlandırılmış olması, 

geniş istatistiki veriler yerine sadece araştırma-

ların sonuçlarının özetlenmesini gerekli kılmıştır. 

Şiddet, maruz kalan sağlık personeli üzerinde 

sadece anlık bir etki bırakmamakta, meslekten 

soğuma, öfke, korku, üzüntü, depresyon gibi 

birçok olumsuz etki de oluşturmakta 

ve bireylerin çalışma hayatlarını 

olumsuz yönde etkilemek-

tedir Öfke ise en belir-

gin şekilde karşımıza 

çıkan durumdur. 

Sağlık çalışanları-

nın yaşanan şid-

det sonrası bu 

duygularla baş 

edilebilmek için 

çoğu kez düzen-

li profesyonel 

destek almaları 

gerekebilmektedir. 

Sonuç olarak şidde-
te uğrayan personel; 
fi ziksel ve ruhsal yıkıma 
uğramakta, aşırı alınganlık 

göstermekte, kişide öfke, sinir ve özgüven eksik-
liği yaratmakta, mesleki bezginlik, bıkkınlık ve tat-
minsizliğe sebep olmakta, sosyal uyumsuzluklar 
baş göstermekte ve kişiyi madde ve alkol bağım-
lılığına sürüklemektedir

4. SAĞLIKTA ŞİDDET OLGUSUNDA PAYDAŞ 
SORUMLULUKLARI

Toplumsal şiddet eğiliminden kaynaklanan ve 
sağlıkta da artarak devam eden şiddeti sadece 
yasa ve polisiye tedbirlerle önlemek mümkün de-
ğildir. Bu nedenle toplumsal bir olgu haline gelen 
sağlıkta şiddeti azaltmak ve ortadan kaldırmak 
için şiddetin paydaşları olan toplum, sistem, has-
ta ve yakınları ile sağlık personeline önemli gö-
revler düşmektedir.   

4.1 Toplumsal Sorumluluklar

Toplum olarak üzerimize düşen belli başlı sorum-
luluklar aşağıda sayılmıştır. Bunlar:

-Toplumda şiddete prim vermeyen ve cay-
dırıcılığı yüksek ahlaki ve hukuki 

bir sistemin benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılması, 

-Medyada şiddeti teşvik 
eden yayınların önüne 

geçilmesi,

-Toplumda örnek 
alınması gereken 
devlet adamları 
ve siyasilerden 
kaynaklanan ay-
rıştırıcı ve kutup-

laştırıcı söylemle-
rin engellenmesi,

-Sevgi, barış, uzlaş-

macı kültür ile kavga 

etmeden tartışma alışkan-

lıklarının genç nesillere ka-

zandırılması (Özlü, 2013), iibi sorumluluklardır.

4.2 Sistemden Kaynaklanan Sorumluluklar   

Sağlıkta şiddetin önlenmesinde en büyük gö-

rev; personel, kaynak ve ortamın iyileştirilmesi 

yanında önleyici ve caydırıcı tedbirleri almakla 

görevli olan sisteme düşmektedir. Bunlar: 

-Sevk zincirinin uygulanmaması nedeniyle 
hastanelere ve sağlık personeline yüklenen 
aşırı işgücü ve gereksiz yaptırılan milyonlar-
ca tetkik, tahlil ve radyolojik işlemler: Ger-

çekten de bugün ülkemizde hastaların önemli 

bir kısmının gereksiz, eş dost tavsiyeleriyle 

uzmandan uzmana koştuğu, doktor gerek gör-

mese de hasta ya da yakınlarının dayatmasıyla 

gereksiz tetkik, tahlil ve radyolojik işlemler yap-

tırdığı görülmektedir.”

-Görev sırasında cep telefonu serbestisi: 
Sağlık gibi zamanla yarışın sürdüğü bir alanda 

temizlik personelinden doktoruna kadar cep te-

lefonu taşıma ve konuşma serbestisi bulunma-

sı, hasta ve yakınları için çok rahatsız eden bir 

durumdur. Düşünebiliyor musunuz? Saniyeler 

içinde müdahale edilmesi gereken bir hastaya 

müdahale eden doktor veya hemşirenin, hasta-

yı bırakıp bilmem kimden gelen telefonla görüş-

me yapsın, hasta ve yakını da bu duruma seyir-

ci kalsın! İşte bu durum sağlıkta şiddetin önemli 

tetikleyicilerinden biri olmaktadır.

-Eğitimde, sağlık mesleğiyle ilgili herhangi 
bir ilgi, alaka, yatkınlık ve sevgi aranmaması: 
Bugün lise yıllarından başlanarak, mesleki eğilim 
veya yatkınlık görülmeksizin, lise bitirildiğinde de 
fi kri veya bedeni herhangi bir şart ya da özellik 
aranmaksızın, tutturulan puana göre tıp veya di-
ğer sağlık meslek mensubu yetiştiren fakülte ve 
yüksek okullara kayıt yaptırılabiliyor olması, di-

etki de oluşturmakta 

ışma hayatlarını

etkilemek-
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ımıza 

dur.
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ğer yandan bunun sonucu olarak da bazı sağlık 
mensuplarında insan ve meslek sevgisi bulun-
maması önemli bir sorundur.  

-Şikâyet etme kültürünü içselleştirememiş 
kitlelere, ülkemiz özelinde kurulan SABİM 
adlı kuruluşa sınırsız şikâyet etme hakkı ta-
nınması: Bu durum sağlık personeli üzerinde 
ciddi bir psikolojik baskı oluşturmakta ve aynı 
zamanda hekimin toplum gözünde olabildiğin-
ce dokunulabilir bir meslek grubunun mensubu 
olduğu izlenimini vermektedir. Bu cümleden 
hekimlerin şikâyet edilemez olduğu ve yaptığı 
işlemler nedeniyle sorumsuz olacakları anlamı 
çıkarılmamalıdır. Ancak SABİM şikâyetlerinin 
maksadını aştığı ve bu kurumun revize edilmesi 
gerektiği açıktır.

-Sağlıkta denetimlerin etkinliğini yitirmesi ve 
denetimden kaynaklanan caydırıcılığın yok 
olması: Yönetimin bir parçası olarak teftiş, de-
netim ve kontroller son derecede önemlidir. Bu-
gün bu tür denetimlerin yapılmıyor olması, ince-
leme ve soruşturmaların önemli bir kısmınında 
müdahaleler sonucu yerel personele yaptırılma-
sı, israfı ve adaletsizliği artırmakta, personelde 
keyfi liğe ve sorumsuzluğa neden olmakta, so-
nuçta da şiddeti körüklemektedir. 

-Torpil, iltimas ve adam kayırmacılık, 

-Özellikle yemek ve ziyaret saatlerinde personel 
sayısının azlığı: personelin tek başına çalışma-
sı; güvenliğin yetersizliği, 

-Silah taşıma serbestisi; hastanede sınırsız 
dolaşma özgürlüğü, 

-Hasta ve yakınlarıyla doğrudan ilişki kuracak 
personelin empati ve iletişim becerileri konu-
sundaki yetersizliği; personel ve hastane idare-

sinde kriz yönetimi politikası eksikliği, 

-Sağlıkta sıkça değişen uygulamalar, 

-Performansa dayalı ödeme nedeniyle aşırı iş 
yükü altına girme, tatil ve izin yapılamamasın-
dan kaynaklanan gerginlik, yorgunluk ve tüken-
mişlik, 

-Sağlık kurumlarının yönetiminde gözlenen 
iş odaklılık, verimsizlik ve ticarileşme,

-Alt yapı ve donanım eksiklikleri, personel ye-
tersizliği veya kötü işletmecilikten kaynaklanan 
beklemeler, uzayan kuyruklar, geciken randevu-
lar, yeterli hasta yatağı bulunamaması, 

-Hastalar için asgari konfor ve güvenliğin 
sağlanamaması, örneğin ağrılı, bitkin, endi-
şeli hastaların saatlerce poliklinik kapıların-
da oturacak bir sandalyeden mahrum halde 
bekleşmeleri (Özlü, 2013), 

Başlıkları altında sayılabilir.

4.3. Hasta ve Yakınlarından Kaynaklanan So-
rumluluklar

Sağlıkta şiddet; toplumsal bir olgudan ve sis-
temin eksikliklerinden kaynaklansa da şiddetin 
kaynağı hasta ve yakınlarıdır. Zira bunlar ha-
rekete geçmeden sağlıkta şiddetten söz edile-
mez. Bu sorunlar:  

-Hastane kurallarına uymama, zihinsel ve 
davranış bozukluğu, kalabalık ve gürültülü 
ortamlar, kişisel sorunlar, kültür farklılıkları 
nedeniyle iletişim sorunlarının yaşanması, 
fiziki çevrenin iyi hizmet vermeye uygun ol-
maması, 

-Hastalık, kaza, sakatlanma veya ölüm olayı 
ya da tehdidinden kaynaklanan korku, keder, 
isyankârlık, gerginlik, panik, endişe, ağrı, acı, 
bitkinlik vb. olumsuzluklar,

-Alkol, madde bağımlılığı veya psikiyatrik 
bozukluklar, 

-Cehalet, bilgisizlik, aşırı beklentiler,

-Kendisine ya da hastasına gerekli ihtimam 

gösterilmediği, öncelikli davranılmadığı ya 
da başka hastalara torpil yapıldığı düşünce-
si, gibi hususlardır. 

Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, hekimlere 
dönük bu menfur olaylar nedeniyle, tüm hasta 
veya hasta yakınlarını töhmet altında bırakmak 
doğru değildir. Diğer taraftan, hastalarla hekim-
ler arasında bir çatışma varmış havası da veril-
memelidir. Zira ülkede söz konusu sağlık kurum 
ve kuruluşlarından hizmet alan milyonlarca has-
ta ve yakınlarının tamamına yakınının, sağlık 
personelinin ilgi, alaka ve fedakârca çalışmasını 
görmekte olduğu ve onlara minnet ve şükranla-
rıyla hayır duaları da ilettiği bir gerçektir. 

4.4. Sağlık Personelinden Kaynaklanan      
Sorumluluklar

Sağlıkta şiddetin değerlendirilmesinde sağlık 
personeli isminin geçmesi dahi, sağlık perso-
neline yapılmış bir haksızlık olarak görülebilir. 
Ancak fi ziki bir şiddetten söz edilebilmesi için iki 
karşıt taraf bulunması gerekmektedir. Eğer sağ-
lık personeli şiddette taraf olmaz ise hasta veya 
yakınınca başlatılan sözel şiddetin fi ziki aşama-
ya geçmesi istisnaidir. Diğer taraftan hekim da-
hil tüm sağlık personeli, aynı zamanda mutlaka 

hasta ya da yakınıdır. Bu nedenle ülkemizde 
sağlık personelinin, hasta ve yakını olarak da 
şikayetçi olabildiği, hatta şiddete ramak kaldığı 
durumlar olabilmektedir. Nasıl ki sağlıkta yaşa-
nan şiddetten tüm hasta ve hasta yakınlarını so-
rumlu tutamazsak, sağlık personelinde yer yer 
görülen olumsuz tutum ve davranışlar da tüm 
sağlık personeline mal edilemez. Kaldı ki sağlık 
personelinden kaynaklanan sorunların birçoğu-
nun, başta devlet olmak üzere sektörel bir sorun 
olduğu da unutulmamalıdır. 

Burada öncelikle müfettişlik gözlem ve dene-
yimlerime dayalı gözlemler ile hemen her hasta 
ve yakınından duyacağınız, bilimsel makalelere 
de konu olan genel sorumlulukları sıralayaca-

ğım. Bunlar: 

-Kılık kıyafet: Teknolojik çağda öncü ve kültür-

lü toplumlarda kılık kıyafet çok önemli olmasa 

da ülkemizde insana verilen değerde mihenk 

taşıdır. Hatta müfettişler için de “Müfettiş kı-
lık ve kıyafetiyle karşılanır, bilgi ve görgüsüyle 
uğurlanır” ifadesiyle somutlaşan çok doğru bir 
söz vardır. Kısaca ilk karşılamada kılık kıyafe-
tiyle değerlendirilen müfettişe, bilgi ve görgüsü 
hakkında edinilen kanaate göre gerçek bir de-

33SADE OCAK - HAZİRAN 2023



34 35OCAK - HAZİRAN 2023 OCAK - HAZİRAN 2023SADE SADE

SADE / Makale SADE / Makale

ğerlendirme yapılarak uğurlanacağı anlatılmak-
tadır. Burada yaşadığım bir olaydan söz etmek 
kanımca daha aydınlatıcı olacaktır. İstanbul’un 
büyük ve köklü hastanelerinden Şişli Etfal Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde görev, mesai ve 
davranış konularında şikâyet edilen bir genel cer-
rahi uzmanıyla ilgili soruşturma yapmaktaydım. 
Yapacağım bir ön görüşme için mesai bitimine 
doğru ilgili uzmanın odama gelmesini istedim. 
Ben evrak incelemesi yaptığım bir sırada, saçı 
sakalı karışmış, hırpani kılıklı sivil biri içeriye gir-
di. “Buyurun!” dedim. “Beni çağırtmışsınız” dedi. 
Ben o anda doktor olabileceğini dahi düşüneme-
dim. “Ben seni niçin çağırayım ki, bir yanlışlık 
olmasın?” diye sordum. Ben acilde görevli ge-
nel cerrahi uzmanı…” derken, tabiri caizse jeton 
düştü. Sükunetimi bozmamaya çalışarak, “Şimdi 
git, kılık kıyafetini düzelt ve sabah devlet memu-
ru vakarıyla gel!” dedim.  Döndü ve çıkıp, gitti! 
Sabah evrak incelemesi yaparken, gayet düzgün 
giyimli, temiz önlüklü ve bayağı yakışıklı biri geldi. 
Tanıyamadım! “Buyurun!” dedim. Hafi fçe gülüm-
seyerek, “Ben genel cerrahi uzmanı …, efendim 
sabah eşim de beni böyle görünce, şaşırdı ve 
adama benzemişsin dedi” sözleriyle kendisini 
tanımamış olmamı olağan karşıladı. İşte böyle! 
Özensiz kılık kıyafet, bırakın o sağlık personeline 
güven duymayı, bu örnekte olduğu gibi amiyane 
tabirle adam yerine konmadığının göstergesidir. 
Kaldı ki kadın bir hastanın saçı sakalı karışmış, 
hırpani kılıklı birinin önünde şikâyeti gereği, mah-
rem yerlerini açması hiç de kolay değildir. Zira 
önce doktora güven duyulmalıdır.  

-Empatik davranış ve iletişim becerisi: Sağlık 
sektöründe çalışanların empatik davranışlarını ve 
iletişim becerilerini geliştirmeleri için tıp eğitimin-
den başlanarak; sağlık iletişimi, çatışma ve öfke 
yönetimi, hasta ve hasta yakınlarıyla nasıl iletişim 
kurulacağı, kötü haberin hastaya nasıl verileceği, 

saldırgan hastalarla nasıl iletişim kurulacağı gibi 
konularda eğitim almaları ve hizmet içi eğitimlerle 
de geliştirmeleri önem arz etmektedir. Bu konuyu 
yaşanmış bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır. 
Tokat Devlet Hastanesinde bir kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı hakkında, “ölüme sebebiyet” 
suçlamasıyla yapılan bir şikâyet nedeniyle ince-
leme yapıyordum. Hastanede 6 kadın hastalık-
ları ve doğum uzmanı mevcuttu. Bu doktorların 
muayene ve tedavi ettikleri hastalarla ölen hasta 
sayıları ve şikâyet sayılarını ayrı ayrı istettim. Bu 
bilgileri incelediğimde, kliniğinde en çok ölümün 
gerçekleştiği eski bir uzmanın hiç şikâyet edilme-
diği gibi enteresan bir durum tespit ettim. Sebe-
bini başhekimden sorduğumda; eski bir uzman 
olduğunu, tıbbi ve teknolojik gelişmelerle pek ilgi-
lenmediğini, ancak hastalarının hal ve hatırlarını 
sorduğunu, onlara dokunduğunu, moral verdiğini, 
bu nedenle de “elinden geleni yaptı. Ancak ölüm 
mukaddermiş” şeklinde düşünülerek, hakkında 
herhangi bir şikâyet yapılmadığını anlattı. Hak-
kında soruşturma yaptığım uzman ise tıbbi tek-
nolojiyi yakından takip eden, tıbbi olanakları iyi 
kullanılan, disiplinli, hasta ve yakınlarıyla ilkeli bir 
ilişki içinde olan biriymiş. Bu nedenle de en çok 
şikâyet edilen uzmanmış. İşte empati bu kadar 
hayati öneme sahiptir. Bu durum beni çok etkile-
diği için o günlerde K.T.Ü.’ de planlanan kongre 
için “Empatinin, Tıbbi Uygulama Hataları (Malp-
raktis) Üzerindeki Rolü ve Önemi” konulu bir ma-
kale hazırladım ve sunumunu yaptım. 

Yine Afyon Devlet Hastanesinin denetimi sıra-
sında; ziyaretçilerin katlara çıkışını engellemekle 
görevli personelin bir kolunun sargılı ve elinde 
okkalı bir sopa olduğunu gördüm. Geçmiş olsun 
dileğinde bulunduktan sonra, koluna ne olduğu-
nu sordum. Ziyaretçilerin içeri girmelerine engel 
olduğu sırada dövülerek, kolunun kırıldığını, bu 
nedenle kendisini korumak için eline sopa aldığı-

nı anlattı. Ben de “Hastasını ziyaret etmeyi kafa-
sına koymuş bir hasta yakını, kendisini sopayla 
engelleyeceğini anlarsa, senden önce şiddete 
başvurmaz mı?” diye sordum. “Bunlar başka türlü 
engellenmiyor” dediğinde, “Sen şurada otur. Ben 
bir deniyeyim. Gör bakalım” dedim. Gerçekten de 
gelenler karşılarında, iyi giyimli kravatlı birini gö-
rünce önce afalladılar. Ben “Buyurun!” deyince, 
onlar hastalarını ziyaret edeceklerini söylüyorlar. 
Ben de hanımefendi ya da beyefendi diye baş-
layarak, “Hasta ziyaretleri … saatleri arasında 
yapılıyor. Bu saatlerde, tedavi ya da istirahatleri 
sağlandığı için ziyaretçi kabul edemiyoruz. Yani 
tamamen hastanızın sağlığını önceliyoruz. Keyfi  
bir yasak söz konusu değil. Lütfen siz de hastanı-
zın iyiliği için kurallara uyunuz!” hitabında bulun-
maya başladım. Kimse ne üsteledi ne de başka 
bir şey söyledi. Bazıları biraz bekleyip, geri dön-
düler. Tahminen on dakika sonra kapı görevlisine 
işaret ettim. Geldiğinde, “Nasılmış?” diye sordu-
ğumda, cevabı ilginç oldu. “Ama siz müfettişsi-
niz!” Kapı görevlisi böyle söyledi ama ben, “ile-
tişim becerisi” diyorum. Yani sorunları şiddet ile 
çözmek mümkün değildir.   

-Umursamazlık: Diyarbakır’da uzunca bir süre 
görev yaptığım sırada, alışkanlık haline getir-
diğimden, mesai saatleri dışında ya da hafta 
sonları rahat giyinerek, vatandaş edasıyla sağ-
lık kurum ve kuruluşlarını ziyaret ediyordum. Bir 
keresinde pazar günü Devlet Hastanesi aciline 
gittim. Hasta sirkülasyonu çok fazlaydı. Tam bir 
keşmekeşlik hakimdi. Biraz sonra 2 kişinin ko-
lunda çekiştirilerek getirilen bir hasta hemşirenin 
gösterdiği yatağa yatırıldı. Haber verilmiş olacak 
ki hasta odasına açılan kapıdan giren pejmürde 
kılıklı biri, bir elinde çay, diğer elinde sigara ile 
hastaya 4-5 metre uzakta, tam da benim yanım-
da durdu. Bana kimse, “Nesin, necisin, burada ne 
işin var?” diye sormuyordu. O kişi doktor olacak ki 

hemşireye uzaktan, “Nesi var? Tansiyonunu ölç, 
… tetkikleri yaptır ve röntgenini çeksinler!” diye 
talimat yağdırıyordu. Sinirlerime hâkim olarak, bir 
süre bekledim. Doktorun hastanın yanına gitme 
niyeti bile yoktu. İstifi ni bozmadan çay ve sigara-
ya devam ediyordu. Birden adamı kolundan tu-
tarak, “Gel bakalım!” diyerek, açık kapıdan içeri 
soktum. Koca adam hiç tepki vermedi. Bu duru-
mu gören odadaki 2 bayan, koşuşturarak dışarı 
çıktı. Yaptığım elbette yanlıştı. Ancak, “Sen ne 
biçim doktorsun? Acil hastanın yanına giderek, 
onu muayene etmek ve dinleyerek şikayetlerini 
öğrenmek yerine elinde çay ve sigarayla uzaktan 
talimat yağdırıyorsun…” diye bağırmaktan kendi-
mi alamadım. Doktor, suçluluk psikolojisi içinde, 
kafasını eğdi ve “Yahu sen kimsin?” diye sormadı 
bile… Sözün özü, sağlık personeli; değil bir has-
tayı, her insanı önemsemek, onlara iyi davran-
mak ve sorunlarına özen göstermek zorundadır. 
Yine bir keresinde Giresun Sağlık Müdürlüğünde 
bir inceleme yaptığım sırada, kapı önünde bağ-
rış, çağırışlar oldu. Hemen kapıya çıktım. Kapı-
da bulunan görevli ile orta yaşlı bir kadın tartı-
şıyordu. Kadın içeri giremediği için hıçkırıklarla 
ağlıyordu. Görevli beni görünce, “Efendim sizi 
görmek istiyordu. Ben de müsait olmadığınızı 
söyledim. Bağırıp, çağırmaya başladı” dedi. “Ta-
mam!” diyerek kadına, “Buyurun hanımefendi” 
diyerek, masamın karşısındaki sandalyeyi gös-
terdim. Kadın bir taraftan hıçkırarak ağlamaya 
devam ederken, bir şeyler anlatmaya çalışıyor 
ama ne dediğini anlamıyordum. Yaklaşık beş 
dakika süresince bekledim. Hıçkırıkları yavaşla-
yınca önce, “Ne içmek istersiniz?” diye sordum. 
“Bir şey içmeyeceğim!” dedi. Sonra, “Buyurun! 
Sorununuz nedir?” diye sordum. “Ben bu mü-
dürlükte görevli memurum. Kimse bana değer 
vermiyor. Siz beni insan olarak karşınıza oturt-
tunuz ve dinlediniz ya, bütün dertlerim bitti. Hiç-
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bir şey istemiyorum! Allah sizden razı olsun” dedi. 
Memureyi gönderdikten sonra Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Bey’i çağırıp, memurların sorunları için de 
zaman ayırmasını tembihledim. Sağlık personeli 
ve özellikle hekimlerimiz, hastaların kendilerini ifa-
de etmeleri için birkaç dakikayı esirgememelidirler.    

-Muayenede hasta mahremiyetine özen gös-
terilmesi: Yapılan araştırmalarda sağlık persone-
line şiddetin büyük çoğunluğunun hasta yakınla-
rından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu neden-
le hastaya gösterilecek ilgi ve alaka hasta yakının 
rahatlamasını ve güven duymasını sağlayacaktır. 
Hele de hasta ağır ve durumunu anlatamayacak 
derecede küçük ya da yaşlı ise önce yakınlarından 
hastalığı ve şikayetleriyle ilgili bilgiyi kısaca aldık-
tan sonra, muayene esnasında hastasıyla yalnız 
(varsa hemşiresiyle) kalmalıdır. Zira hasta yakın-
larının bulunduğu muayene sırasında hasta yakın-
ları, korku ve endişeyle doktorun muayene şeklin-
den, yüz mimiklerinden, gizemli konuşmalarından, 
“doktor teşhis koyamadı, ilgilenmedi, para istiyor 
vb.” bin bir sonuç çıkaracak ve ortam gerilecektir. 
Hemen her teftişte bu hususu vurguladım.

-Kolaycılık, “Beyaz Kod” uygulaması: Şiddet 
uygulamalarına karşı bir önlem olarak getirilen 
“Beyaz Kod”, çoğu zaman gerek-
siz kullanılmakta ve kolluk kuvvet-
leri meşgul edilmektedir. Yani bazı 
sağlık personeli kolaycılığı seçerek, 
sıkça “Beyaz Kod” uygulamasına 
başvurmakta bu da anlaşmazlığı ve 
şiddeti körüklemektedir. Bir örnekle 
konuya açıklık getirmek yerinde ola-
caktır. 18.10.2021 tarihinde Başmü-
fettiş Cahit Bey ameliyattan çıktığın-
da (birkaç gün içinde vefat etmiştir) 
korse takmasıyla ilgili olarak refa-
katçısı Başmüfettiş Nihat Bey bilgi 
almak istemiş ve Hemşire …nin, “Al 

dedilerse, hemen al…” şeklinde sert bir cevabı ile 
karşılaşmıştır. Bunun üzerine, “Ben, Sağlık Ba-
kanlığında Başmüfettiş olarak görev yapıyorum; 
insanlara böyle olumsuz davranma…” cümlesin-
deki, “Başmüfettişim” kelimesi tehdit olarak algı-
lanmış ve tutanak tutularak “BEYAZ KOD” veril-
miştir. Tabii ki 15 dakika içinde servise 4 güvenlik 
görevlisi, 2 polis olmak üzere 6 görevli doluşmuş 
ve servis keyfi  olarak panik ortamına sokulmuş-
tur. Bu yetmezmiş gibi, hastanenin vereceği kor-
se dışarıdan ücreti mukabilinde alınmış, üstelik 
durum savcılığa intikal etmiştir. Sonuç olarak 
Başmüfettiş Nihat Bey suçsuz bulunmuş ve bu 
defa da kendisi 07.03.2022 tarihli dilekçesiyle il-
gililer hakkında şikâyette bulunmuştur.

 -Çalışanın cep telefonu ve fazla zaman geçir-
mesi (Aynı zamanda sistemsel sorundur),

-Aktif dinlemeyi uygulayamama, 

-Hastalar arasında iltimas, ayrımcılık yapılması, 

-Deontolojiye ve meslek etiğine uymama,

-Hasta ve yakınlarına meslektaşını kötüleme 
(Bazı şiddet olaylarında diğer sağlık personelinin, 
şiddeti uygulayan hasta ve yakınını tahrik etmeleri), 

-Tıbbın bir kazanç kapısı haline getirilmesi, 

-Bilgilendirme, riskleri açıklama, aydınlatılmış 

onam alma ve mahremiyet gibi temel hasta 
haklarının ihlal edilmesi, 

-Bıçak parası ve özel doktor, hastane veya mu-
ayenehaneye yönlendirme gibi etik dışı uygula-
malar, 

-Uzun bekleme süresi (Acile gelen hasta sayısı-
nın fazlalığı, doktor azlığı sistemsel sorun),

-İş yükü ve yorgunluk (Özlü, 2013).

SONUÇ

Popülist söylemler sonrasında hasta gibi değil de 
memnuniyet bekleyen müşteri modunda, emre 
amade bir şekilde tüm sağlık sisteminin kendile-
rini beklediğini düşünen bir kitle söz konusudur. 
“Hastanelerde sıra bekleyen onlarca insandan 
tutun fi ziksel imkânlara kadar hayatın gerçekleri 
ile karşılaştıklarında dünyaları başlarına yıkılan 
bu kitle, öfke ile hareket etmeye başlayıp bu öfke-
lerini çalışanlara yöneltmektedir” (Şervan, 2022).

Toplumsal eğiliminin bir tezahürü olarak sağlıkta 
da hizmet verme ve alma noktasında ortaya çıkan 
şiddet, tarafl ardan çok hizmetin kendisine zarar 
vermektedir. Gerçekten de hasta ve yakınlarının 
en kırılgan anının, sağlık çalışanlarının çoğu kez 
yorgun ve bıkkın oldukları anlara denk gelmesiy-
le yaşanan şiddetin bir iletişim kazası olduğu, bu 
nedenle de sadece bir asayiş sorunu olarak ele 
alınarak çözümlenemeyeceği aşikardır. Öte yan-
dan şiddetin, sağlık personeli üzerinde sosyal, fi -
ziksel ve psikolojik sorunlar yarattığı, korku, endi-
şe, stres ve tükenmişlik duygusuna sebep olduğu 
da muhakkaktır. Ancak bugün şiddetin mağduru 
olan sağlık personelinin, yarın kendisi ya da has-
ta bir yakını vesilesiyle sağlık personelince uygu-
lanacak mobbingin ya da hasta mağduriyetinin 
tarafı olmayacağını kimse garanti edemez. 

2003 yılından itibaren uygulanan Sağlıkta Dönü-

şüm Programının hastane ve sağlık tesislerinde 
çok önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiş ol-
masına rağmen mevcut şiddet problemini çöze-
mediği, aksine problemin şiddetlendiği ortadadır. 

Ülkemizde 2020 ve 2021 yıllarında yoğun ola-
rak yaşadığımız COVID-19 salgını tüm sağlık 
çalışanlarının olağanüstü gayret ve çabalarıyla 
önlenmiştir. Onlar hastalarını yaşatabilmek için 
kendi yaşamlarını tehlikeye attılar ve pandemi 
sürecinde 162’si doktor olmak üzere yaklaşık 
1000 sağlık personeli zayiatı verdiler. Bu salgın-
dan kurtuluşumuzu bilim insanlarına ve sağlık 
çalışanlarına bağladık. Bu vesileyle de ne kadar 
değerli olduklarını bir kez daha anladık.  Ancak 
yine de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitme-
di, bitmiyor. 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, “hasta-
ların sadece rahatsızlıklarının değil aynı zaman-
da sosyokültürel ve ekonomik profi llerinin de sağ-
lık sistemi tarafından dikkate alındığı, ilköğretim-
den başlayarak toplumdaki sağlık okuryazarlığı 
ve dijital okuryazarlığın artırıldığı, tıp eğitiminden 
başlayarak tüm meslek yaşamları boyunca he-
kimlerin bu toplumsal gerçeklikleri dikkate aldı-
ğı ve hastalarına bu doğrultuda yaklaştıkları bir 
ilişkinin merkezde olduğu bir sağlık ve eğitim sis-
temi, tüm paydaşlarla birlikte sil baştan yeniden 

inşa edilmelidir” (Şervan, 2022).

Sonuç olarak, “bir zamanlar sağlık sistemlerinin 

öznesi konumunda olan hekimler bu sistem içe-

risinde giderek nesne konumuna düşürülmekte 

ve özne olmanın bedelini ise şiddet görme, tü-

kenmişlik, ekonomik yetersizlik, mesleki tatmin-

sizlik ve itibarsızlaştırılma ile büyük bir hayal 

kırıklığı olmak üzere en ağır şekilde ödemekte-

dirler” (Şervan, 2022).
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Abdullah SAVAŞKAN*

Hekim lerin hastalarını tedavi ederken meydana 

gelen tıbbi hatalardan dolayı hasta şikayetle-

rinde son yıllarda görülen artış ve bu şikayet-

lerin davaya dönüşmesi neticesinde hekimlerin 

yüklü miktarlarda tazminat ödemek durumunda 

kalmaları hekimleri zorlamaya ve hatta maddi 

yönden ağır külfet altında bırakmaya başlamış-

tır. Hekimler üzerlerindeki söz konusu maddi 

yükün kaldırılması veya en azından hafi fl etilme-

si amacıyla mesleki sorumluluk sigortası gün-

deme gelmiştir. 2010 yılından itibaren mesleki 

sorumluluk sigortası Türkiye’deki tüm hekimler 

için zorunlu hale getirilerek hekimlerin tıbbi hata 

kaynaklı tazminatlara karşı korunması amaç-

lanmıştır. Tıbbi hata kaynaklı davaların son 

yıllarda artış göstermesi ve mahkemelerin özel-

likle riskli cerrahi branşlarda sigortanın teminat 

miktarının da üzerine çıkan yüksek tutarda taz-

minatlara hükmetmeleri, sigortanın da yetersiz 

kalmasına ve hekimlerin bu tür tazminatlardan 

korunmak için ek sigorta poliçesi yaptırmala-

rına neden olmaktadır. Hekimlerin mesleki fa-

aliyetlerini yerine getirirken olası tıbbi hatalar 

nedeniyle ödemek zorunda kaldıkları ve sigor-

tanın da yetersiz kaldığı tazminat tutarlarından 

dolayı maddi yönden ağır yük altında kalmaları 

karar alıcıları yeni çözümler bulmaya itmiştir. 

Bu amaçla hekimlerin kasten işledikleri fi iller 

haricinde neden oldukları tıbbi hata kaynaklı 

tazminatların Devlet tarafından ödenmesini ön 

gören düzenleme 27.05.2022 tarihinde Resmî 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 

konusu düzenleme kapsamında Sağlık Hizmet-

leri Temel Kanunu’na eklenen madde ile he-

kimlerin cezai soruşturmalarının yapılabilmesi 

oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun izni-

ne tabi kılınmıştır. Bu kanuni düzenlemeye isti-

naden hazırlanan ve 15.06.2022 tarihinde ya-

yınlanan Yönetmelik’te hekimlerin ancak kasten 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek su-

retiyle görevini kötüye kullandıklarının kesinleş-

miş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi 

halinde tazminat ödeyecekleri, bunun dışında-

* Dr., Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı 

HEKİM MESLEKİ
SORUMLULUK
SİGORTASININ GELECEĞĞİ
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ki durumlarda tıbbi hata kaynaklı tazminatların 
Devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına 
alınmıştır. Diğer yandan Mesleki Sorumluluk Si-
gortası Genel Şartları’nda da hekimlerin kasten 
sebep oldukları olaylardan kaynaklanan tazmi-
nat ödemelerinin sigorta tarafından karşılan-
mayacağı belirtilmiştir. Bu durumda hekimlerin 
kasten sebep olmadıkları bir tıbbi olaydan dola-
yı ödenmesi gereken tazminatın Devlet tarafın-
dan karşılanması söz konusu olduğunda sigorta 
şirketleri tarafından karşılanacak tazminatın söz 
konusu olmayacağı sorunu gündeme gelmiştir. 
Bu sebeple de, kamu kurum ve kuruluşları ile 
Devlet üniversitelerinde görev yapan hekimler 
açısından mesleki sorumluluk sigortasının bir 
fonksiyonunun kalıp kalmadığı hususunun yeni-
den gözden geçirilmesinde yarar olacağı değer-
lendirilmektedir. Belirtilen söz konusu hususu 
irdelemeden önce mesleki sorumluluk sigorta-
sının tarihsel gelişimine ve hukuki alt yapısına 
bakmakta yarar görülmüştür. 

Bu kapsamda bakıldığında sorumluluk sigorta-
sının geçmişinin orta çağa dayandığı görülmek-
tedir. İlk olarak gemi taşımacılığına yönelik ola-
rak deniz sigortası uygulanmaya başlanmıştır 
(Şenocak, 2000:7). Loncaların üyelerine yangın 
ve hırsızlık gibi durumlarda ödedikleri yardım-
lar da sigorta olarak kabul edilmiştir (Nomer ve 
Yumak, 2000:29). Modern manada sorumluluk 
sigortası 19. yüzyılın başlarından itibaren kaza 
sigortası ve kasko şeklinde uygulanmaya baş-
lamıştır (Şenocak, 2000:12). Kişisel sorumluluk 
sigortası ise 1930’lu yıllardan itibaren yaygın-
laşmıştır (Magee and Srebein, 1967). 

Hekim mesleki sorumluluk sigortası 1980’li yıl-
lardan itibaren öncelikli olarak Amerika Birle-
şik Devletleri ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 
yaygın olarak yapılmaya başlamıştır (Çapraz 

vd., 2012). Hekim mesleki sorumluluk sigorta-
sının uygulanma biçimi ülkeden ülkeye farklı-
lık göstermektedir. İngiltere’de hekimlerin tıbbi 
hatasından kaynaklanan tazminat ödemele-
ri hekimler tarafından değil, National Health 
System (NHS) kapsamında bulunan kurum-
lar tarafından ödenmektedir. Benzer şekilde 
Danimarka’da da Hasta Sigorta Kanunu kap-
samında tıbbi hata kaynaklı tazminatlar Devlet 
tarafından karşılanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 
2008). Ancak Almanya’da tıbbi hata kaynaklı 
vakalar Eyalet Tabip Odaları bünyesinde oluş-
turulan bilirkişi komisyonlarınca incelendikten 
sonra hekimin sorumluluğuna bu komisyon-
lar karar vermekte ve hekim sorum-
lu bulunursa tazminatı kendisi 
ödemek durumunda kal-
maktadır (Güngör vd., 
2012). Türkiye’de de 
Almanya’daki duru-
ma benzer uygu-
lamalar söz ko-
nusudur (Kerç ve 
Akpınar, 2018). 

Türkiye’de mes-
leki sorumluluk 
sigortasının hu-
kuki altyapısı ince-
lendiğinde, mesleki 
sorumluluk sigortasına 
yönelik özel kanuni bir 
düzenlemenin bulunmadı-
ğı, Türk Ticaret Kanunu’nda yer 
alan sigortaya ilişkin olan 1454-1484 
maddeleri arasındaki hükümlere göre işlem ya-
pıldığı görülmektedir. Söz konusu Kanun mad-
delerinin yanı sıra Mesleki Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları olarak yayınlanan Tebliğde yer 

alan hükümler uygulanmaktadır (Bozer, 1965). 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 
ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klavu-
zu hekimlerin mesleki sorumluluk sigortasına 
yönelik düzenlemeleri içermektedir. Hekimlik, 
avukatlık, mali müşavirlik gibi meslek kollarında 
insan can ve mal varlıklarının korunması büyük 
sorumluluk gerektirdiğinden dolayı bu meslek 
erbaplarının ödemek durumunda kaldıkları yük-
lü tazminatlara karşı mesleki sorumluluk sigor-
tası devreye girmektedir (Karacan, 1994:189).

30.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren Üniversite 
ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile kamu ve özel sağ-

lık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan tüm hekim ve 

diş hekimlerinin mesleki 
sorumluluk sigortası 

yaptırmaları zorunlu 
kılınmıştır. 

Hekimlerin yap-
tırdıkları mesleki 
sorumluluk sigor-
tasının teminat 
kapsamı, karşıla-
şılacak tıbbi hata 

durumunda öden-
mesi gereken tazmi-

natın sigorta tarafından 
karşılanıp karşılanmaya-

cağını belirlemek açısından 
önem taşımaktadır. Mesleki So-

rumluluk Sigortası Genel Şartları’nın 
A.3. maddesinde sigorta sözleşmesinin teminat 
kapsamı dışında kalan durumlar sayılmıştır. 
Buna göre; sigortalı hekimin hukuk kuralları ve 
etik kurallar ile belirlenmiş mesleki faaliyet dı-

şındaki faaliyetleri, mesleğin ifası sırasında kas-
ten sebep olunan olaylar ve alkol, uyuşturucu ya 
da narkotik maddelerin tesiri altında meydana 
gelen olaylar nedeniyle hastanın zarar görmesi 
durumunda ödenecek tazminat sigorta sözleş-
mesinin teminat kapsamı dışında tutulmuştur. 
Burada özellikle hekimin kasten sebep olduğu 
hata nedeniyle hastanın zarar görmesi durumu 
üzerinde durduğumuz husus olması nedeniyle 
önem arz etmektedir. 

12.05.2022 tarihinde yapılan yasal düzenleme 
ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen 
maddede, “Yükseköğretim Kanununun 53’üncü 
maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi 
olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağ-
lık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerin-
de görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer 
sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin 
icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis 
ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulama-
lar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargı-
lanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 
verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre, 
önceden yetkili merciler tarafından verilen ce-
zai soruşturma izni artık yeni oluşturulan Mes-
leki Sorumluluk Kurulu tarafından verilmektedir. 
Yeni düzenleme ile getirilen diğer bir yenilik ise, 
önceden sadece kamuda görev yapan sağlık 
meslek mensupları için geçerli olan soruşturma 
izni verilmesi süreci artık özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan sağlık meslek men-
supları için de geçerli olacaktır.

Diğer yandan söz konusu kanuni düzenleme 
dayanak yapılarak hazırlanan ve 15.06.2022 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 



SADE / Makale SADE / Makale

SADE

giren Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem 

ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına 

ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesi-

ne Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

12. maddesinde, kamu kurumları ve Devlet üni-

versitelerinde görev yapan sağlık meslek men-

suplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında 

yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin 

tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idare aley-

hine açılan davada ödenmek durumunda kal-

dıkları tazminatların sağlık meslek mensubuna 

rücu edilmesi işleminin sağlık meslek mensubu-

nun ancak kasten görevinin gereklerine aykırı 

hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullan-

dığının kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile 

tespit edilmesi halinde mümkün olacağı ve bu-

nun kararının da yine Mesleki Sorumluluk Kuru-

lu tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu düzenleme ile hekimlerin ancak kasten se-

bep oldukları zararlar nedeniyle tazminat öde-

melerinin söz konusu olduğu, kasten sebep 

olunan zararlar dışındaki tazminat ödemelerinin 

Devlet tarafından ödeneceği ve bunun hekime 

rücu edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumun 

kamu kurumları ile Devlet üniversitelerinde gö-

rev yapan sağlık meslek mensupları ile sınırlı 

tutulduğu, özel sağlık kurumları ile vakıf üniver-

sitelerinde görev yapan sağlık meslek mensup-

larının kasten veya kusura dayalı tıbbi zararlar 

nedeniyle ödemek durumunda kaldıkları tazmi-

natların Devlet tarafından karşılanmasının söz 

konusu olmadığı ve yaptırılan sigorta kapsa-

mında yürütüleceği görülmektedir. 

Mesleki sorumluluk sigortası sözleşmesinde te-

minat kapsamı dışında bırakılan durumlardan 

birinin de “hekimin mesleğini ifası sırasında 

kasten sebep olduğu olaylar” olduğu belirtilmiş-

ti. Yeni yasal düzenlemede de kamuda görev 

yapan sağlık meslek mensuplarının kasten se-

bep oldukları zararlar dışındaki tazminat öde-

melerinin Devlet tarafından karşılanacağının 

hüküm altına alındığı göz önünde bulunduruldu-
ğunda, hekimin kasten sebep olduğu bir olay-
dan dolayı hastanın zarar görmesi durumunda 
ödenmek zorunda kalınan tazminatın ne sigorta 
şirketleri ne de Devlet tarafından karşılanacağı, 
doğrudan hekim tarafından ödeneceği açıkça 
anlaşılmaktadır. Ancak kamuda ve Devlet üni-
versitelerinde görevli sağlık meslek mensupla-
rının kasten sebep olduğu zararlar haricindeki 
diğer zararlardan dolayı hastaya ödenecek 
tazminatın Devlet tarafından karşılanacağının 
belirtilmesiyle birlikte mesleki sorumlul uk sigor-
tasının karşılayacağı bir tazminatın söz konusu 
olmayacağından kamuda ve Devlet üniversite-
lerinde görev yapan sağlık meslek mensupları 

için mesleki sorumluluk sigortasının bir fonksi-
yonunun kalmadığı hususu gündeme gelmiş-
tir. Hekimler için yasal zorunluluk olan mesleki 
sorumluluk sigortası yaptırılması durumu, belir-
tilen sebeplerden dolayı anlamsız kalmaktadır. 
Hekimlerin kasta dayanmayan tıbbi hataların-
dan kaynaklanan tazminat ödemelerinin Devlet 
güvencesine alınmış olmasıyla birlikte kamuda 
ve Devlet üniversitelerindeki hekimler açısından 
sigortanın gereksiz olacağı değerlendirilmekte-
dir.  Belirtilen durumlar dikkate alınarak sigor-
tanın zorunluluğu hususunun yeniden gözden 
geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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Ömer YÜREKLİ*

Bir kuruma veya örgüte ait çalışanların uyması 

gereken düzenlemeleri ve kuralları oluşturan, 

kendine  has özellikleri bulunan bir hukuk dalı 

olan disiplin hukuku, bazı yönlerden  ceza hu-

kukuna benzerlik göstermektedir. Amacı kamu 

hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesinin ve 

kamu yararının devamının sağlanmasıdır. Di-

siplin hukuku genellikle devlet memurlarının 

uymaları gereken kuralları düzenlemektedir. 

Bununla birlikte dernekler, üniversiteler, şirket-

ler, vakıfl ar vb. örgütler de disiplin hukukunu 

uygulamaktadırlar.  Ancak en kapsamlı uygula-

ma alanını devlet memurlarıyla ilgilidir. Yine bu 

alanda yazılmış kitaplar incelendiğinde en çok 

devlet memurları disiplin hukukunun incelen-

diği görülmektedir. 

Devlet memurla-

rıyla ilgili  disiplin 

alanındaki  tali dü-

zenlemeler kayna-

ğını Anayasa’dan 

ve kanun olarak da 

657 sayılı Devlet 

Memurları Kanu-

nundan almakta-

dır. Kanunun yetki 

verdiği noktalarda ise düzenleme yönetmelikle 

yapılmaktadır.  657 sayılı Kanunun 134’üncü 

maddesinin 2’nci fıkrasında,  disiplin kurulları-

nın kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme 

ve karar usulü, hangi memurlar hakkında ka-

rar ve  rebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin  

ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların 

yetki ve sorumlulukları gibi konuların  Cumhur-

başkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenle-

neceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye 

dayanarak 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Disiplin Kurulları 

ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik çıkar-

tılmıştır. Bu Yönetmeliğin 657 sayılı Kanunun 

yukarıda bahsedilen maddesinde belirtilen hu-

susları düzenlediği 

görülmektedir. An-

cak söz konusu Yö-

netmeliğin,  zaman 

içinde kamu yöne-

timinde ve yönet-

meliğin kapsama 

alanındaki husus-

larda  yapılan deği-

şikliklerin gerisinde 

kaldığı, dolayısıyla 

* Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı, omer_yurekli@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-2102-6149
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genel olarak güncellenmesi gerektiği görülmek-

tedir. Bu çerçeve içerisinde 30/04/2021 tarihli ve 

31470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliğinin çıkartıldığı 

anlaşılmaktadır.  Çalışmada yürürlükten kaldı-

rılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hak-

kındaki  Yönetmelikten kısaca bahsedildikten 

sonra, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve 

farklı olarak getirdikleri ayrıntılı olarak incelene-

rek değerlendirilecektir.

1. DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİR-
LERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulların ın kuruluş, 

üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü 

ile hangi memurlar hakkında karar verebilecek-

lerini ve disiplin amirleri nin tayin ve tespitinde 

uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorum-

luluklarını düzenlemek maksadıyla hazırlanan 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 

Yönetmelik (DKDAHY) 24/10/1982 tarihli ve 

17848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir (T.C. Resmi Gazete, 1982). 

Anılan Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihine kadar 

yürürlükte kalmıştır. Dolayısıyla yaklaşık 38 yıl 6 

ay civarında uygulanmıştır. 

DKDAHY’nin da-

yanağı 657 sayılı 

Kanunun 134’üncü 

maddesinin 2’nci 

fıkrasıdır. Bu fıkra-

ya göre disiplin ku-

rullarının kuruluş, 

üyelerinin görev 

süresi, görüşme ve 

karar usulü, han-

gi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve 

disiplin amirlerinin tayin  ve tespitinde uygula-

nacak esaslar ile bunların yetki ve sorumluluk-

ları gibi hususların Yönetmelikle düzenlenmesi 

gerekmektedir. Anılan Yönetmeliğin, 657 sayılı  

Kanunun verdiği yetkiye uygun düzenleme yap-

tığı görülmektedir. 

Aradan geçen zaman içerisinde 1986, 2005, 

2015 ve 2016 yıllarında yönetmelikte değişik-

likler yapılmıştır. Ancak aradan geçen uzun 

zaman içerisinde Türkiye’nin parlamenter hükü-

met  sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçmesini, kamu yönetimindeki de-

ğişimleri dikkate aldığımızda bu değişikliklerin 

yetersiz kaldığı görülmektedir.

Öncelikle hükümet sistemindeki değişikliğe uy-

gun olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet  siste-

minde yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanında 

toplanması nedeniyle buna uygun düzenleme 

yapılması gerekiyordu. Ancak anılan Yönetme-

likte Başbakanın disiplin amiri olarak yetkilerin-

den, ayrıca Başbakanlığın yetkilerinden  bahse-

diliyordu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kamu 

yönetiminin en önemli unsurlarından olan Ba-

kanlıkların organizasyon yapısında değişikliğe 

gidilerek,  müste-

şarlık ve müsteşar 

yardımcılığı gibi 

makamlar kaldırıldı. 

Bakan yardımcılığı 

daha etkili ve fonk-

siyonel hale getirildi. 

Mezkur yönetme-

liğin bu değişikliğe 

uyarlanması gereki-

yordu. Ancak yönet-

GİRİŞ 
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melikte müsteşar ve müsteşar yardımcısı gibi 

makamların disiplin amiri olarak yetkilerinden 

bahsediliyordu.

Bakanlar Kurulunun, 05.05.2011 tarihli ve 

2011/1837  sayılı Kararı gereği çıkartılan Devlet 

Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkın-

da Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştiril-

melerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin, 8/9/1986 ta-

rihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-

rı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil 

Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmasına karşın, 

sicil amiri kavramı Disiplin Kurulları ve Disiplin 

Amirleri Hakkında Yönetmelikte yer almakta ve 

yetkilerinden bahsedilmekte idi.

Yine taşra teşkilatı ile ilgili olarak illerde oluştu-

rulacak il disiplin kurullarında, Milli Eğitim Genç-

lik ve Spor Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Müdürü, Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü, 

Bayındırlık ve İskan Müdürünün üye olacağı 

belirtiliyordu.  Dolayısıyla Bakanlık isimlerinin 

değişmesine karşın, yeni Bakanlık isimleri yö-

netmeliğe işlenmemişti. 

Yukarıda belirtilen v.b. nedenlerle DKDAHY’nin 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve kamu 

yönetiminin değişen yapısına uyarlanması  ge-

rekiyordu. Yeni Yönetmeliğin (Devlet Memurları 

Disiplin Yönetmeliğinin) bu gereklilik çerçeve-

sinde hazırlandığı, ancak ilerde ayrıntılı olarak 

belirtileceği üzere  bunun dışında da ilaveler ya-

pıldığı görülmektedir. 

2. GENEL OLARAK DEVLET MEMURLARI 
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

Disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev 

süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi me-

murlar hakkında karar verebileceklerini, disip-

lin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak 

esasları, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki 

ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına 

ilişkin usul ve esasları  belirlemek maksadıyla 

hazırlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetme-

liği (DMDY)  30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmiştir 

(Resmi Gazete, 2021).

Söz konusu Yönetmeliğin, ”Yürürlükten kaldırı-

lan yönetmelik” başlıklı 42’nci maddesiyle Disip-

lin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönet-

melik yürürlükten kaldırılmıştır.

DMDY’nin,  disiplin kurullarının kuruluş, üyeleri-

nin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi 

memurlar hakkında karar verebilecekleri ve di-

siplin amirlerinin tayin  ve tespitinde uygulana-

cak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları 

gibi konulardaki düzenlemeleri,  yürürlükten kal-

dırılan (mülga) yönetmeliğin ilgili maddelerinin 

güncellenmesi niteliğini taşımaktadır. Örneğin, 

“Disiplin amirleri” başlığını taşıyan 5’inci madde 

de  Cumhurbaşkanı disiplin amiri olarak sayıl-

mıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı  tüm kamu 

idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında 

disiplin amirliği yetkisine sahiptir.  Dolayısıyla 

zikredilen hususta Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine uyum sağlanmıştır. 

Zamanaşımı, karar süreleri, disiplin cezaları-

na karşı itiraz, disiplin cezalarının uygulanma-

sı, özlük dosyasından silinmesi  vb. hususları 

düzenleyen maddelerin ise, 657 sayılı Kanun-

da düzenlenen bu konularla ilgili maddeleri 

tekrarlayan maddeler olarak ortaya çıktığı gö-

rülmektedir. 

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yer 

alan bazı maddelerin ise, mülga yönetmelikte 

yer almadığı, doktrinden  ve yargı içtihatların-

dan yararlanmak suretiyle hazırlandığı, boşluk 

doldurma amacını taşıdığı anlaşılmaktadır (Me-

murlar.net, 2021). Daha önceki düzenlemelerde 

yer almayan veya genel olarak boşluk doldur-

ma niteliğinde olduğu ifade edilen veya görülen  

bazı önemli hususlar/maddeler aşağıda ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır.  

Disiplin Soruşturması 

Yönetmeliğin 28’ inci maddesinde “Disiplin So-

ruşturması” başlığı altında, doktrindeki görüşleri 

ve yargı içtihatlarını dikkate alan   önemli dü-

zenlemeler yapıldığı görülmektedir. Buna göre, 

disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkın-

da soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma 

yapılmadan disiplin cezası verilmemesi gerek-

mektedir.

Disiplin soruşturması; teftiş, denetim ve soruş-

turma yapmakla yetkili ve görevli müfettiş ve/

veya denetim elemanı veya muhakkik olarak 

atanan memurlar marifetiyle yapılır. Disiplin so-

ruşturmalarında bir ya da birden çok memur bir-

likte görevlendirilebilir.

Disiplin soruşturmasında muhakkik görevlendi-

rilmesi hâlinde muhakkik, hakkında soruşturma 

yapacağı memurdan hiyerarşik açıdan alt se-

viyede olamaz. Bir başka ifadeyle muhakkikin, 

hakkında disiplin soruşturması yapacağı me-

murun hiyera rşik olarak dengi veya üstü olması 

gerekmektedir. 

Muhakkikin Çalışma Usulü 

Yönetmeliğin 29’uncu maddesi muhakkikikin 

çalışma usulünü düzenlemektedir. Bunun yeni 

bir düzenleme olduğu görülmektedir. Bu mad-

deye göre, muhakkik, savunma isteme ve di-

siplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere 

soruşturma konusuyla sınırlı olarak kendisini 

görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini 

haizdir. Bu çerçeve içerisinde  her türlü evrakı 

incelemeye, hakkında inceleme yapılan memu-

run ifadesini almaya, memur tarafından gösteri-

len veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişi-

lerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye 

yetkilidir.
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Muhakkik, soruşturma konusu fi il veya hâl dı-

şında disipline aykırı yeni bir fi il veya hâl tespit 

ederse re’sen soruşturma yapamaz. Durumu 

disiplin amirine yazılı olarak bildirir ve kendisine 

yazılı olarak ek soruşturma görevi verilmesi du-

rumunda bu konularda da soruşturma yapabilir.

Muhakkik, “Giriş bilgileri”, “Maddi delil ve belge-

ler”, “İfade ve bilgisine başvurulanlar”, “Konuya 

ilişkin mevzuat”, “Değerlendirme ve kanaat” ile 

ihtiyaç durumuna  göre oluşturulan diğer bölüm-

lerden ibaret bir “Muhakkik Raporu” düzenler 

ve gizli yazıyla kendisini görevlendiren disiplin 

amirine sunar.

Muhakkik, hazırladığı raporda atıf yaptığı belge-

lerin asıllarını ya da onaylı örneklerini eksiksiz 

olarak soruşturma dosyasına koyar. Dosyadaki 

her sayfa ve belgeyi numaralandırarak bir dizi 

pusulası hazırlar. Dolayısıyla bu maddede ya-

pılan düzenlemeyle, disiplin soruşturmasında, 

uygulamada ihtiyaç duyulan muhakkikin çalış-

ma usul ve esasları konusunda bir çerçeveye 

oluşturulduğu  anlaşılmaktadır. 

Savunma  

Yönetmeliğin 30’uncu maddesinde savunma 

konusunun ayrıntılı olarak düzenlendiği görül-

mektedir. Maddeye göre, memura savunma 

hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Sa-

vunma, soruşturma sürecinin son aşamasında 

disiplin amiri tarafından iste-

nir. Savunma, memur hak-

kındaki iddialar, bu iddiaların 

dayandığı deliller, isnat edi-

len fi il veya hâllerin hukuki 

nitelendirmesi ve 657 sayılı 

Kanunun 125’inci maddesin-

de sayılan fi il veya hâllerden 

hangisinin kapsamına girdiği 

bent ve alt bent belirtilerek 

talep edilir.

Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi 

günden az olmamak üzere verdiği süre içinde 

veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. 

Savunma talebine ilişkin yazıda, süresi içinde 

yapılmaması hâlinde savunma hakkından vaz-

geçilmiş sayılacağı hususu da belirtilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına 

ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri 

savunmayı aldıktan sonra soruşturma dosyası-

nı disiplin kuruluna gönderir. Devlet memurlu-

ğundan çıkarma cezasına ilişkin soruşturma sü-

reci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan 

sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa 

soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile 

birlikte yüksek disiplin kuruluna sunar.

Yüksek disiplin kurulunca, memurun sözlü veya 

yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanu-

nun 129’uncu maddesinde tanınmış olan hak-

lardan yararlanmasına imkân sağlanmak sure-

tiyle ayrıca istenir.

Memurluğu Sona Erenlerin Durumu  

Mülga Yönetmelikte bu hususta hüküm bulun-

mamakta idi. Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin  doktrinden  ve yargı kararlarından 

yararlanmak suretiyle düzenleme yaptığı gö-

rülmektedir. Bir başka ifadeyle öğretide ve Da-

nıştay içtihatlarında yer alan görüşlerin 34’üncü 

maddenin 3’üncü fıkrasında dikkate alındığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre (m. 34/3), hakkında 

açılan disiplin soruşturması devam ettiği sırada, 

ölüm hâli hariç olmak üzere, herhangi bir se-

beple memuriyeti sona erenlerin soruşturmaları 

tamamlanır.

Soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun ve 

Devlet Memurları Disiplin  Yönetmeliğindeki 

usul ve esaslar çerçevesinde kesinleşen disip-

lin cezaları ilgililere tebliğ edilir ve karar özlük 

dosyasına konulur. Bu durumda olanların tek-

rar memuriyete dönmeleri halinde verilmiş olan 

ceza uygulanır.

Örneğin, disiplin soruşturması yapılırken emekli 

olan memurla ilgili disiplin soruşturmasının ta-

mamlanması gerekmektedir.

Yetkili Disiplin Amiri ve Yetkili Disiplin Kurulu  

Disiplin uygulamasında yetkili disiplin amirine 

ilişkin önemli sorunlardan birisi soruşturulan 

memurun görev yerinin değişmesi durumunda 

yetkili disiplin amirinin kim olacağı  konusu idi 

(Çınarlı ve Azak, 2021: 21). Devlet Memurları 

Disiplin Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde 

yapılan düzenleme ile bu sorunun çözüme ka-

vuşturulduğu görülmektedir. Buna göre, uyar-

ma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası 

gerektiren fi il veya hâli bulunan memurlar hak-

kında disiplin soruşturması açılması ve ceza ve-

rilmesine ilişkin hususlarda yetkili disiplin amir-

leri, disipline aykırı fi il veya hâlin işlendiği sırada 

memurun görev yerindeki disiplin amirleridir.

Yetkili disiplin amirlerinin yetkilerine ilişkin ben-

zer bir düzenleme yetkili disiplin kurulları konu-

sunda yapılmıştır. Buna göre, kademe ilerleme-

sinin durdurulması cezası teklifi ni ve uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı 

yapılan itirazları değerlendirmeye yetkili disiplin 

kurulu, disipline aykırı fi il veya hâlin işlendiği sı-

rada memurun görev yerindeki disiplin kurulu-

dur (DMDY, m.25).
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İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler  

Öğretide her ihbar ya da şikayetin zorunlu olarak 

disiplin soruşturması açılmasını gerektirmeye-

ceği, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılma-

sına Da  ir Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen 

koşulların aranması gerektiği ileri sürülmekte idi  

(Çalışkan ve Seyhan, 2021). Devlet Memurları 

Disiplin Yönetmeliğinin 38’inci maddesinde bu 

ve benzeri görüşlerin karşılık bulduğu ifade edi-

lebilir. Zikredilen maddeye göre, devlet memuru 

hakkında;

a) Belirli bir konuyu içermeyen veya somut deli-

le dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve ad-

resi bulunmayan,

c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuç-

lanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ç) Akıl hastalığı nedeniyle vesayet altına alı-

nanlar ya da henüz vesayet altına alınmamış 

olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları 

sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş 

olan, ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz.

Yukarıda (b)’de yazılı şartları taşımayan ihbar ve 

şikâyetlerin somut delillere dayanması durumun-

da konu hakkında disiplin soruşturması yapılır.

Kamu İdarelerinin Uyumu  

DMDY’nin geçici 1’inci  maddesine göre, kamu 

idareleri, disiplin kurullarını ve disiplin amirleri 

hakkındaki yönetmeliklerini, Devlet Memurları  
Disiplin Yönetmeliğinin  yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içerisinde zikredilen Yönetmeliğe 
uygun hâle getirir.

Kamu idarelerinin hazırlayacakları kurumsal di-
siplin amirleri yönetmeliklerinin ekinde yer alan 
cetvellerde, disiplin amirleri kısmında; “Üst Di-
siplin Amiri” ve “En Üst Disiplin Amiri” gibi üstün-

lük dereceli 
ifadeler kul-
l a n ı l m a d a n 
tek bir “Disiplin 
Amiri” sütunu açılır 
(DMDY, m. 41). 

Cetvellere yazılan memu-
riyet unvanlarının ilgili mevzu-
atına göre ihdas edilmiş kadro unvanı 
olması zorunludur. Unvanlarda kısaltma yapı-
lamaz. Uhdelerinde yöneticilik görevi bulunma-
yanlar, cetvellerde disiplin amiri olarak gösteril-
mez (DMDY, m.41).

3. GENEL OLARAK DEVLET MEMURLARI Dİ-
SİPLİN YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİĞİ FARKLI 
DÜZENLEMELER 

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin sade-
ce disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev 
süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar 
hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirle-
rinin tayin  ve tespitinde uygulanacak esaslar ile 
bunların yetki ve sorumlulukları gibi konuları dü-
zenlemediği, mülga Disiplin Kurulları ve Disiplin 
Amirleri Hakkındaki  Yönetmelikten farklı olarak, 
zikredilen hususların  yanı sıra boşluk olarak gö-
rülen bazı alanlarda da düzenleme yaptığı, ayrı-
ca  mülga Yönetmelikten  farklı olarak zamanaşı-
mı, karar süreleri, disiplin cezalarına karşı itiraz, 
disiplin cezalarının uygulanması, özlük dosya-
sından silinmesi  vb. hususları düzenleyen mad-
delerinin ise,  657 sayılı Kanunun ilgili maddele-
rinin tekrarlanması niteliğinde olduğu görülmek-
tedir.  Bu noktada söz konusu DMDY’nin, eski 
yönetmelikten genel olarak farklı olarak getirdiği 
düzenlemeler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.

• Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 
(DMDY’nin), Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasla-

rı Hakkında 
Yönetmelik 

hükümlerine 
uygun bir şe-

kilde hazırlandığı 
görülmektedir.

• DMDY’ye,  Disiplin Kurul-
ları ve Disiplin Amirleri Hakkın-

da Yönetmelikte (DKDAHY’de) olama-
yan tanımlar maddesi eklenmiştir (DMDY, m.4). 
Bu maddede, bakanlık teşkilatı, kamu idaresi, 
disiplin kurulu,  üst yönetici, yüksek disiplin kuru-
lunun tanımları yapılmıştır.

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçil-
mesiyle ortadan kalkmış olan Başbakan, Müste-
şar, Müsteşar Yardımcısı vs. unvanlara bu Yö-
netmelikte (DMDY’de) yer verilmemiştir.

• Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurullarının 
Başkan ve üyelerinin görev süreleri 2 yıldan 3 
yıla çıkarılmıştır (DMDY, m. 19).

• Kurumların disiplin amirleri yönetmeliklerinde, 
“Üst Disiplin Amiri” ve “En Üst Disiplin Amiri” gibi 
üstünlük dereceli ifadeler kullanılmadan tek bir 
“Disiplin Amiri”  ifadesi kullanılması öngörülmüş-
tür (DMDY, m. 41).

• Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurullarının 
başkan ve üyelerinin ikinci derece dahil kan ve 
kayın hısımlarıyla ilgili  toplantılara katılamaması 
uygulamasındaki yakınlık derecesi,  üçüncü de-

receye çıkartılarak genişletilmiştir (DMDY, m.22).

• Hizmet özellikleri, teşkilat yapıları veya kadro 
unvanlarındaki farklılık nedeniyle disiplin kurul-
larını DMDY’de öngörülen genel kurala uygun 
şekilde oluşturamayan idarelerin, farklı yapı-
da oluşturabilmesi için herhangi bir kurumdan 
görüş alma uygulamasına yer verilmemiştir 
(DMDY, m. 9/2). Yürürlükten kaldırılan Yönet-
melikte,  mülga Devlet Personel Başkanlığın-

dan  görüş alma zorunluluğu bulunmakta idi 
(DKDAHY, m.4).
• Mülga DKDAHY’de,  İl Di siplin Kurulu, İl Milli 
Eğitim Disiplin Kurulu, Bölge Disiplin kurulla-
rının oluşturulmasında belirli birim amirlerinin 
veya müdürlerinin kurul üyesi olmasını gerekli 
kılan hükümler (DKDAHY, m. 4), yeni yönetme-
likte  daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur 
(DMDY, m. 10, 11, 12).

• Mülga Yönetmelikte yer alan “Haklarında ay-
lıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uy-
gulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 
133’üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış 
olsalar dahi … kurullarda görevlendirilemez-
ler.” (DKDAHY, m.5) hükmü değiştirilmiştir. 
DMDY’deki düzenlemeyle, aylıktan kesme ce-
zası alanların beş yıl, kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası alanların on yıl geçtikten 
sonra kurullarda görev almasına  imkanı sağ-
lanmıştır (DMDY, m. 19/2).

• Mülga Yönetmelikte, Büyükşehir Belediyele-
rinde Yüksek Disiplin Kurulunun Büyükşehir Be-
lediye Encümeninden teşekkül edeceği hüküm 
altına alınmışken (DKDAHY, m. 4), DMDY’de 
bu hükme yer verilmemiş, Büyükşehir Beledi-
yeleri dahil mahallî idarelerin yüksek disiplin 
kurulunun  İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin ku-
rulu olacağı hüküm altına alınmıştır (DMDY, m. 
17). Bu hükmün, Anayasanın mahalli idareleri 
düzenleyen  127’nci maddesine aykırı olduğu-
nu ileri sürenler bulunmaktadır (Çınarlı ve Azak, 
2021: 22-23). 

• DMDY’nin 24 ve 25’nci maddesinde yapılan 
düzenlemeyle, disipline aykırı fi il veya hâlin iş-
lendiği sırada memurun görev yerindeki disiplin 
amirleri veya kurulları yetkili kılınmıştır. Bu şekil-
de geçici görev, ikinci görev vs. gibi sebeplerle 
kadrosunun bulunduğu yer dışında başka bir 
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yerde çalışan ve bu yerde disiplinsizlik gösteren 
memurlarla ilgili disiplin işlemi yapmaya yetkili 
amir ve kurullar belirlenmiştir.

• DMDY’nin 28’inci maddesinde, “Disiplin cezası 
verilebilmesi için memur hakkında soruşturma 
açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan 
disiplin cezası verilemez.” denilerek, soruştur-
ma yapma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca aynı 
maddede, soruşturmayı yapacak memurların 
belirtildiği görülmektedir. 

• Yukarıda zikredilen 28’nci  maddede, muhak-
kikin hakkında soruşturma yapacağı memur-
dan hiyerarşik olarak alt seviyede olamayacağı 
belirtilmiştir. Dolayısıyla muhakkikin,  hakkında 
soruşturma yapacağı memurun dengi veya üstü 
düzeyde olması gerekmektedir.

• Muhakkiklerin çalışma esasları, yetkileri, dü-
zenleyecekleri Muhakkik Raporunun formatı 
düzenlenmiştir (DMDY, m. 29). Yeni yönetme-
liğin en önemli yeniliklerinden biri bu düzenle-
medir.

• Savunma konusunda boşluk olarak görülen 
bazı hususların doldurulduğu görülmektedir. 
Yönetmeliğin 30’uncu maddesinde savunma 
isteminin şekli, savunmanın kim tarafından alı-
nacağı düzenlenmiştir. Ancak  savunma alma 
yetkisi sadece disiplin amirine verilmiştir. Bunun 
657 sayılı Kanunun 130’uncu mad-
desinde yer alan “Soruşturmayı 
yapanın veya yetkili disiplin kuru-
lunun 7 günden az olmamak üzere 
verdiği süre içinde veya belirtilen 
bir tarihte savunmasını yapma-
yan memur, savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılır” hükmüne aykırı 
olduğu, zira bu hükmün soruştur-
mayı yapana da yetki verdiği  ileri 
sürülebilmektedir. 

• DMDY’nin 30’uncu maddesinde, Yüksek Di-
siplin Kurulunca,  memurun sözlü veya yazılı 
olarak son savunmasının talep edileceği düzen-
lenmiştir.  Dolayısıyla Yüksek Disiplin Kuruluna 
son savunma alma yetkisi verilmiştir.

• Yukarıda “İşleme Konulmayacak İhbar ve 
Şikayetler” başlığı altında belirtildiği üzere, 
DMDY’nin 38’inci maddesinde, işleme konul-
mayacak ihbar ve şikayetlerin ayrıntılı olarak 
düzenlendiği görülmektedir.

• Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin talep edilen bil-
gilerin kamu idarelerince, kamu personeli bilgi 
sisteminin ilgili bölümlerine kaydedileceği hü-
küm altına alınmıştır (DMDY, m. 39).

SONUÇ 

30/04/2021 Tarihli ve 31470 sayılı  Resmi Gaze-
te Yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönet-
meliği (DMDY) ile hükümet sisteminde ve  kamu 
yönetiminde yapılan değişikliklere uyum sağla-
 yamamış olan 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sa-
yılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 
Yönetmelik (DKDAHY) yürürlükten kaldırılmış-
tır. Zikred ilen DMDY ile de gerekli güncelleme-
ler yapılmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan DKDAHY, 657 sayılı Ka-
nunun 134’üncü  maddesinin 2’nci fıkrasına 
uygun olarak disiplin kurullarının kuruluşunu, 
üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar 
usulünü, hangi memurlar hakkında karar vere-
bileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespi-
tinde uygulanacak esasları, kurulların ve disip-
lin amirlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenle-
mekte iken, DMDY’de, 657 sayılı Kanunda yer 
alan zaman aşımı, itiraz, yargı yoluna başvuru, 
cezaların uygulanması, özlük dosyasından 
silinmesi gibi hususların da kapsama alındı-
ğı görülmektedir. Ayrıca muhakkikin çalışma 
esasları, yetkileri, savunmanın şekli ve içeriği, 
memurluğu sona erenlerin disiplin soruşturma 
usulü, memurun görev yerinin değişmesi duru-
munda yetkili disiplin amirinin kim olacağı gibi 
mevzuat anlamında boşluk olan bazı alanlarda, 

doktrinden ve yargı içtihatlarından yararlanmak 
suretiyle  düzenleme yapıldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla mevzuat anlamında boşluk olan 
bazı hususların çözüme kavuşturulduğunu söy-
lemek mümkündür. 

Ancak doktrinde, DMDY’deki kimi düzenleme-
lerin, 657 sayılı Kanuna veya  Anayasaya aykı-
rı olduğu yönünde eleştiriler de yapılmaktadır. 
Örneğin soruşturmacıya savunma alma yetkisi 
verilmemesinin  657 sayılı Kanunun 130’uncu 
maddesine aykırı olduğu, Büyükşehir Belediye-
leri dahil mahallî idarelerin yüksek disiplin kuru-
lunun  İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuru-
lu olarak belirlenmesinin,  Anayasanın 127’nci 
maddesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. 
Eleştirilen hususların zaman içerisinde yargı iç-

tihatlarına konu olabileceği ifade edilebilir.
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kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini 

ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları 

ileri sürmek imkânı tanınır.

h) İfade verenin kişisel ve ekonomik durumu 

hakkında bilgi alınır.

i)  İfade işlemlerinin kaydında, teknik 

imkânlardan yararlanılabilir.

j)   İfade bir tutanağa bağlanır. 

İfade Tutanağında Yer Alması Gereken Hususlar

1) İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih,

2) İfade alma sırasında hazır bulunan kişilerin 

isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık 

kimliği,

3)   İfade alma sırasında, yukarıdaki işlemlerin 

yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yeri-

ne getirilmemiş ise nedenleri,

4) Tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan 

müdafi  tarafından okunduğu ve imzaları,

5)   İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.

İfade esasları yukarıda zikredilen Yönetme-

liğe ekli İfade Tutanağı (EK-D) formatına uy-

gun olarak yerine getirilir.

İfade Almada Yasak Yöntemler

1) İfade veren şüphelinin beyanı, özgür irade-

sine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte 

kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, 

aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı 

araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal 

müdahaleler yapılamaz.

2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile ve-

rilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

4) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden 

ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, 

bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından 

yapılabilir.

5) Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen 

yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Tanıklık, Tanıkların Çağrılması

Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında 

gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde 

tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar 

yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gös-

terilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar 

hakkındaki işlem uygulanır. 

Çağrı işlemi; telefon, telgraf, faks, elektronik 

posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de 

yapılabilir. 

Çağrıya Uymayan Tanıklar

Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini 

Birol TAŞDEMİR*

İfadenin kelime anlamı, bir kimsenin şahit ya da 
faili olduğu veya maruz kaldığı bir olayla ilgili 
olarak anlattıkları, deyiş anlatım demektir.

Hukuki anlamda ifade ise, tanık ve sanıkların 
olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü 
açıklama olarak tanımlanmıştır.

17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmî Gaze-
tede yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunun 145-156 Maddelerinde ve 01.06.2005 
tarih ve 25832 sayılı Resmî Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe giren Yakalama ve  Gözaltına 
Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde, ifade al-
manın esasları düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri başlıklı 12’nci 
maddesi (ğ) bendinde müfettişlere, görevleri 
sırasında gerekli gördükleri kişilerin ifadelerine 
başvurma yetkisi verilmiştir. 

Burada Ceza Muhakemesi Kanunu  ile Yaka-
lama ve Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönet-
meliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, adli 
mercilerce ifa edilecek  ifade alma usul ve 
teknikleri ele alınacaktır.

İfade Almanın Esasları

Şüphelinin ifadesinin alınmasında aşağıdaki 
hususlara uyulur:

a) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimliği-
ne ilişkin soruları doğru olarak cevaplandır-
makla yükümlüdür. 

b)  Kendisine yüklenen suç anlatılır.

c)  Müdafi  seçme hakkının bulunduğu ve onun 
hukukî yardımından yararlanabileceği, 
müdafi în ifade sırasında hazır bulunabilece-
ği kendisine bildirilir. Müdafi  seçecek durum-
da olmadığı, ancak bir müdafi  yardımından 
faydalanmak istediği takdirde, kendisine 
baro tarafından bir müdafi  görevlendirilir. 

d) Müdafi  sadece hukukî yardımda bulunabilir, 
şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye soru-
lan soruya doğrudan cevap veremez, onun 
yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir mü-
dahalede bulunamaz. Hukukî yardım maddî 
olayı karartabilecek müdahalelerin yapılma-
sı anlamına gelmez. Müdafi  şüpheliye bütün 
kanunî haklarını hatırlatabilir.  Müdafi în  be-
yanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçi-
rilir.

e) Yakalanan kişinin yakınlarından istediği biri-
ne yakalandığı derhâl bildirilir.

f)  İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulun-
mamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 

g) Şüpheden kurtulması için somut delillerin 
toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve 

* Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı 

İFADE ALMA
USUL VE TEKNİKLERRİ
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bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir 
ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler tak-
dir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne 
göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gel-
memesini haklı gösterecek sebepleri sonradan 
bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.  

Zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elekt-
ronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bu-
lunması hâlinde bu araçlardan yararlanılmak 
suretiyle de tanığa bildirilir. Fiilî hizmette bulu-
nan askerler hakkındaki zorla getirme kararı 
askerî makamlar aracılığıyla infaz olunur. 

Tanıklıktan Çekinme

Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 

1) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 

2) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 

3)Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya 
kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 

4)Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil 
kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları.

5)Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı 
bulunanlar. 

Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı 
veya akıl zayıfl ığı nede-

niyle tanıklıktan 
çekinmenin 

önemini 
anla-

ya-

bilecek durumda olmayanlar, kanunî temsil-

cilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. 

Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişi-

lerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, din-

lenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri 

bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman 

tanıklıktan çekinebilirler. 

Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Ta-
nıklıktan Çekinme

Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanık-

lıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve ko-

şulları şunlardır: 

a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıla-

rının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 

yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.

b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve 

bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 

veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dola-

yısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında 

öğrendikleri bilgiler. 

c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve 

noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdik-

leri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

Yukarıdaki (a) ben dinde belirtilenler dışında ka-

lan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, ta-

nıklıktan çekinemez. 

Tanıkların Dinlenmesi

Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında 

bulunmaksızın dinlenir. 

Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak ge-

cikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin be-

lirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüp-

heli ile yüzleştirilebilirler. 

Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya 

sesler kayda alınabilir. Ancak; 

a) Mağdur çocukların, 

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan 

ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 

açısından zorunlu olan kişilerin, tanıklığında bu 

kayıt zorunludur.

Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiy-

le elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece 

ceza muhakemesinde kullanılır. 

Tanığa görevinin önemini anlatma; 

Tanığa;

a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin 

önemi,

b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık 

suçundan dolayı cezalandırılacağı,

 c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin ede-

ceği,

d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin 

açık izni olmadan mahkeme salonunu terk ede-

meyeceği anlatılır. 

Tanıklara Yemin Verdirilmesi

Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin eder-

ler. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfa-

tıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında 

tereddüt varsa yemin, tanıklığından sonraya 

bırakılabilir. 

Yeminin biçimi, tanığa ve-

rilecek yemin, tanıklıktan 

önce “Bildiğimi dosdoğru 

söyleyeceğime namusum 

ve vicdanım üzerine yemin 

ederim.” tanıklıktan sonra 

verilmesi hâlinde “Bildiğimi 

dosdoğru söylediğime na-

musum ve vicdanım üze-

rine yemin ederim.” biçi-

minde olur. Yemin edilirken 

herkes ayağa kalkar. 

Yeminin Yerine Getirilmesi

Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuya-

rak yemin eder. Okuma ve yazma bilen sağır 

veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imza-

larını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma 

bilmeyen sağır veya dilsizler için işaret dilinden 

anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle ye-

min ederler.

Tanığın Tekrar Dinlenmesi

Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya 

kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerek-

tiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini 

hatırlatılmakla yetinilebilir.

Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanı-
ğın korunması

Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim 

yeri, işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin 

adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gere-

kirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebi-

leceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, 

özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkileri-

ne dair sorular yöneltilir. 

Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin or-

taya çıkması kendileri veya yakınları açısından 

ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin sak-
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lı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği 
saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi 
sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıkla-
makla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması 
için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet savcı-
sı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza 
edilir.

Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak So-
rular

Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık ya-
pacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı 
veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir.

Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin 
bildiklerini söylemesi istenir ve 
tanıklık ederken sözü kesil-
mez.  

Tanıklık edilen konuları 
aydınlatmak, tamam-
lamak ve bilgilerinin 
dayandığı durumları 
gereğince değerlen-
direbilmek için tanığa 
ayrıca soru yöneltilebilir.

Tanıklıktan ve Yeminden 
Sebepsiz Çekinme

Yasal bir sebep olmaksızın tanık-
lıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, 
bundan doğan giderlere hükmedilmekle be-
raber, yemininin veya tanıklığının gerçekleşti-
rilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye 
kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere di-
siplin hapsi verilebilir. 

Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun dav-
ranması halinde, derhâl serbest bırakılır. 

Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları

Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 

Soruşturma evresinde; 

1) Delillerin toplanmasını isteme, soruşturma-
nın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla 
Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

2) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, 
çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suç-
ları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, 
işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş 
yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, 
baro tarafından kendisine avukat görevlendiril-
mesini isteme,

3)  Alınan eşyayı inceletme, 

4) Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer 
olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı 

usule göre itiraz hakkını kullanma. 

Kovuşturma evresinde; 

Duruşmadan haberdar 
edilme, 

Kamu davasına katılma, 

Tutanak ve belgelerden 
örnek isteme,

Tanıkların davetini iste-
me, hakları vardır.

Mağdur ile Şikâyetçinin 
Dinlenmesi

Mağdurun tanık olarak dinlenmesi 
halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hüküm-

ler uygulanır. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi 
bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin 
soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak 
bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çı-
karılması açısından zorunluluk arz eden haller 
saklıdır. 

Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle 
psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık 
olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, 
tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulun-
durulur. 

Müdafi Tayini

Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuştur-

manın her aşamasında bir veya birden fazla 

müdafi în yardımından yararlanabilir; kanunî 

temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa 

müdafi  seçebilir.

Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç 

müdafi  hazır bulunabilir.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşa-

masında müdafi în, şüpheli veya sanıkla görüş-

me, ifade alma veya sorgu süresince yanında 

olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engel-

lenemez, kısıtlanamaz.

Şüpheli veya sanık, müdafi  seçebilecek durum-

da olmadığını beyan ederse, talebi hâlinde baro 

tarafından bir müdafi  görevlendirilir.

Şüpheli veya sanık on sekiz yaşını doldurma-

mış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savu-

namayacak derecede malûl olur ve bir müdafi î 

de bulunmazsa talebi aranmaksızın bir müdafi  

görevlendirilir.

Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren 

suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuştur-

mada şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın 

bir müdafi  görevlendirilir.

Müdafi ile Görüşme

Şüpheli veya sanık 

vekâletname aranmaksızın 

müdafi  ile her zaman ve 

konuşulanları başkalarının 

duyamayacağı bir ortam-

da görüşebilir. Bu kişilerin 

müdafi î ile yazışmaları de-

netime tâbi tutulamaz.

Müdafi î  ile görüşmesin-

den önce ve görüşmesi 

sırasında, talebi hâlinde yakalanan kişiye kalem 

ve kâğıt verilir.

Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla ve yaka-

lanan kişi isterse, vekâletname aranmaksızın 

en çok üç müdafi  ifadede hazır bulunabilir.

Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartları 

haiz görüşme odası ayrılır.

Müdafiîn Soruşturma Evrakını İncelemesi

Müdafi , soruşturma evresinde dosya içeriğini 

inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini 

harçsız olarak alabilir. Kollukta bulunan soruş-
turma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri gerekir.

Müdafi în dosya içeriğini incelemesi veya bel-

gelerden örnek alması, soruşturmanın amacını 

tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcı-

sının talebi üzerine, sulh ceza hâkiminin kara-

rıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içe-

ren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenle-

rin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî 

işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra 

hükmü uygulanmaz. 

Müdafi , Cumhuriyet başsavcılığınca iddianame-

nin mahkemeye verildiği tarihten itibaren dosya 
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içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri in-

celeyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örnekle-

rini harçsız olarak alabilir.

Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar 

görenin vekili de yararlanır. 

İfade Çeşitleri

İfadeler, Şikayetçi İfadesi, Müşteki İfadesi, Ta-

nık İfadesi, Savunma İfadesi, Sanık İfadesi ola-

rak sınıfl andırılabilir.

Olaydan şikayet edenin dinlenmesi şikayetçi 

ifadesi, olaydan zarar gören kişinin dinlenme-

si Müşteki İfadesi, olaya şahit olan kişinin din-

lenmesi Tanık İfadesi, suç isnadında bulunulan 

kişinin dinlenmesi Savunma İfadesi, şüphelinin 

kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı ta-

rafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak 

dinlenmesi  Sanık İfadesi,  şüpheli veya sanığın 

hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma 

veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak din-

lenmesini ise sorgulanması, anlamına gelir.

Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yo-
luyla Dinlenmesi

Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı 

bulunmayan başka bir nedenle bir tanık veya bilir-

kişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için 

duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunma-

yacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya 

istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir. 

Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yar-

gı çevresi dışında bulunmasından dolayı getiril-

mesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde 

de uygulanır. 

Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk 

olmadıkça, büyükşehir belediye sınırları içeri-

sinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi  

veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla 

dinlenmesine karar veremez. 

İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye 
sınırları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı çev-
resinde bulunmasa da büyükşehir belediye sı-
nırları içerisinde yerine getirilmesi gereken isti-
nabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar. 

Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bi-
lirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli iletişim 
tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri 
olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulana-
rak ifade alınır. 

Müşteki ve/veya Şikâyetçi İfadesi

Müşteki, suçtan bizzat zarar gören kişidir. Şika-
yetçi ise bizzat suçtan zarar gören kişi değildir. 
Müşteki ve/veya şikâyetçi İfadesinde, inceleme-
ye konu şikâyet dilekçesinin kendisine ait olup 
olmadığı sorulur. Şikâyet dilekçesi kendisine 
aitse, şikâyet dilekçesindeki konuları detay-
lı açıklanması istenir. Şikâyet konularıyla ilgili 
varsa elindeki bilgi ve belgelerin de tutanağa 
bağlanması sağlanır. Şikâyet dilekçesinde açık-
lanmayan hususları da açıklaması talep edilir. 
Müşteki/şikayetçi İfade Tutanağı formatına uy-
gun olarak tüm hususlar tutanağa yazılır, belirt-
mek istediği başka bir konu olup olmadığı so-

rularak yoksa yazılan ifadesi kendisi tarafından 
okunup  ya da okutularak doğru yazıldığına dair 
beyanı şerh düşülerek ifadesini ıslak imzası ile 
ifadede hazır bulunanlar ile birlikte imzalar.

Tanık İfadesi

Olayla ilgili gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi 
veren, şahit olan kişinin ifadesine Tanık İfadesi 
denir. Türk Ceza Hukukunda ve İdare Hukukun-
da bir suç işlendiği şüphesiyle yapılan incele-
me ve soruşturmalarda maddi gerçeği ortaya 
çıkarmak amacı ile olayı gören, bilen duyan 
üçüncü kişi konumundaki herkes tanık olabilir. 
Olayı aydınlatmaya faydası olacak herkes tanık 
olabilir. Tanık usulüne uygun dinlendikten sonra 
Tanık İfadesi formatına göre tutanak düzenlenir 
ve tarafl arca imzalanır. Tanığın; akıl hastası, ço-
cuk, akraba veya yakın olması veya daha önce 
yalan tanıklık suçundan ötürü mahkûm edilmiş 
bulunması dahi tanıklığa engel değildir ancak 
tanıklıktan elde edilen bilgilerin güvenirliği sor-
gulanmalıdır. Tanık ifadeleri en az güvenilir olan 
ispat araçlarından biri olmasına rağmen 2. sınıf 

deliller arasında yer aldığından olayı açıklama-

da kullanılan araçlardandır.

Savunma İfadesi

Hakkında soruşturma yapılan şüpheli ya da sa-

nık kişiye aleyhindeki ve lehindeki tüm deliller 

anlatılarak olayla ilgili izahatta bulunması iste-

nir. CMK’daki hakları hatırlatılır. Susma hakkı-

nın olduğu ve kullanıp kullanmayacağı sorulur. 

Susma hakkını kullanacaksa herhangi bir soru 

yöneltilmez. Durum tutanağa geçirilir. Müdafi  

hakkının olduğu hatırlatılır ve bu hakkı kullanıp 

kullanmayacağı sorulur. Tüm açıklamaları sa-

vunma ifadesi formatına uygun olarak tutanağa 

geçilir ve tüm tarafl arca imzalanır.

İfade Almada Dikkat Edilecek Hususlar

İfadesine başvurulacak kişiye sorulacak açık 

uçlu ve kapalı uçlu sorular önceden titizlikle ha-

zırlanmalıdır.

İfadesine başvurulacak kişi uygun bir şekilde 

ifadeye davet edilmelidir. 

İfadesine başvurulan kişinin işini aksatmayacak 

uygun bir zamanda kişi dinlenmelidir.

İfade verecek kişi geldiğinde nezaketle karşılan-

malı, tokalaşmalı ve ifadeyi alan kişinin ifadeyi 

veren kişiyi iyi görebileceği, önceden belirlenen 

yere buyur edilmelidir.

İfadeyi verecek kişiye çay ikramında bulunul-

malı ve ifadeye geçilmeden önce kendisinin hâl 

hatırı sorulmalıdır. Kendisi, işi, ailesi, sosyal ha-

yatı ile ilgili kısa sohbet edilmelidir. Bu esnada 

tanığın varsa heyecanı, endişesi giderilip sakin-

leşmesi, normal haline gelmesi sağlanmalıdır. 

Tanığın rahatlaması, normale dönmesi sağlan-

dığında normal durumu, karşı tarafa hissettiril-

meden gözlemlenmelidir. 

İfadeyi veren kişiye soruların nasıl yöneltildiği 

çok önemlidir. Kişiye sakin bir ses tonuyla, se-

rinkanlı ve tarafsız bir şekilde sorular yöneltil-

melidir. İfadeyi verene sorular, şüpheli gözlerle, 
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kişiyi suçlarcasına, ateşli bir ses tonuyla, sorul-
mamalıdır. 

İfadeyi alan, şüpheci, suçlayıcı tavır takınmamalı 
aksine tarafsız ve serinkanlı olmalıdır.

İfadeyi veren kişiye, olayla ilgili önceden hazırlan-
mış sorular tek tek sorulmalıdır. Bir soru soruldu-
ğunda tanığın ifadesi kesilmeden dinlenmelidir. 

Bir ayrıntı açıklanmak istenirse ayrıntıyla ilgili so-
rular tanık ifadesini tamamladıktan sonra sorul-
malıdır. 

Tanığa cevabı için yeterince zaman verilmelidir.

 Soru sorulduktan sonra tanığın beden dili, mi-
mikleri, ses tonunda bir farklılık olup olmadığı, 
sorulan sorunun tanıkta bir rahatsızlık oluşturup 
oluşturmadığı gözlemlenmelidir. Tanığın normal 
durumunda soru sorulduktan sonra bir değişiklik 
olmuşsa, o konu üzerinde detayıyla durulmalı, 
olayı detaylandıracak sorular titizlikle sorulmalı, 
verilen cevaplar da fi il, fail, zaman ve mekân yö-
nünden tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

İfadede tezatlar varsa bunlarla ilgili sorular sorul-
malıdır. Tanığın gerçeği söylemesi için ilgili soru-
lar zamanında sorulmalıdır. Tanığın gözlemlenen 
beden dilinde, mikro ifadelerinde ve sesinde ifa-
de esnasındaki değişiklikler ve rahatsızlıklar göz-
lemlenip, tanığın gerçeği söylemesi uygun soru-
larla teşvik edilmelidir.

Şüpheliye suçu işleyip işlemediği gibi kapalı uçlu 
sorular sorulmalıdır. Soru sorulduktan sonra kişi-
nin beden dilinde, mikro ifadelerinde ve sesinde 
değişiklik olup olmadığı, sorunun kişide rahatsız-
lık yaratıp yaratmadığı gözlemlenmelidir. Mikro 
ifadeler taklit edilemez, saklanamaz ve beynel-
milel olduklarından kişide fark edildiğinde kişinin 
doğru söyleyip söylemediği anlaşılır. Ancak mikro 
ifadeler yüzde en fazla yarım saniye göründü-
ğünden yakalanması dikkat ve meziyet isteyen 
bir iştir. Bu konuda gözün eğitilmesi gerekmekte-

dir. Beden dili mikro ifadelere göre daha belirgin 
ve fark edilmesi daha kolaydır. Mikro ifadeler be-
den dili ve yalanı tespit etme konusunda pek çok 
kitap yazılmıştır. Bu konuda daha derin bilgi edin-
mek ve beceriyi geliştirmek için bu kaynaklardan 
yararlanılması önerilir.

İfade almada ifadeyi alan değil ifadeyi veren ki-
şinin bilen taraf olduğu unutulmamalıdır. Bu yüz-
den ifadede yön veren belirleyici olan taraf ifadeyi 
alan değil veren taraf olmalıdır.

İfadeyi alan bilen rolüne soyunmamalı, kendi 
düşüncelerini empoze etmeye çalışmamalıdır. 
İfadeyi veren ne söylüyorsa ifadeyi alan o yönde 
sorular sormalı ve bilgi almalıdır.

İfadeyi alan empati kurmalıdır. Doğru bilgi almayı 
amaçlamalıdır.

İfade daha fazla bilgi edinmek için ya da öngörü-
lemeyen bilgilere ulaşmak için alındığından ifa-
deyi verene «konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?», 
«anlamıyorum, nasıl olduğunu bir daha anlatabi-
lir misiniz?» gibi açık uçlu sorular da sorulmalıdır. 

İfadesi tamamlanan kişiye verdiği bilgiler sebebi 
ile teşekkür edilmeli ve nezaketle uğurlanmalıdır.
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Oğuz BENLİOĞLU Mikro İfadeler
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Mustafa Said YILDIZ*

Performans boşluğu ifadesi iş ve işlemlerin ol-
ması gereken düzey ile mevcut düzeyi arasın-
daki farklılığı tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Söz konusu farklılık tüm sektörlerde ve kamu 
sektörünün tüm bileşenlerinde farklı boyutlarda 
mevcuttur. Eğitimde okullarda öğrenci başına 
yapılan harcama ve alınan sonuç (yıllara göre) 
ve eğitim sonuçlarının raporlanması ve karşılaş-
tırılması gibi örneklendirilebilecek performans 
boşluğu değerlendirmeleri sağlık alanında çok 
hayati önem taşımaktadır.

Performans boşluğunun makro düzeyde ne öl-
çüde olduğunu anlamak için sağlık alanında da 
değerlendirmeler yapılmalıdır. Makro ve mik-
ro ölçeklerde aşağıda örneklendirilen konu ve 
benzerlerinde değerlendirmeler yapmak iyileş-
tirme çabalarına destek vereceklerdir: 

• Kişi başı sağlık harca-
malarında artış ile hasta 
sonuçlarının karşılaştırıl-
ması

• Diğer ülkelerle sağlık 
harcamaları, alınan hiz-
met ve sağlık sonuçlarının 
karşılaştırılması

• Hastanelerin maliyet et-
kinliği (hastane, depart-
man ve girişim düzeyinde)

• Harcamanın yüzde 1’lik artışı karşılığında üre-
tim yüzde kaç artıyor, sonuç yüzde kaç iyileşi-

yor?

Kamu sektörü performansını artırmak için söz 

konusu başlıklar ayrıntılandırılmalı ve bu baş-

lıklarda sürekli – düzenli değerlendirmeler ya-

pılmalı, diğer taraftan ‘Performans Şeffafl ığı’nın 

sağlanmasına odaklanılmalıdır.

Kamu performans bilgisinin şeffaf şekilde sunu-

mundan aşağıdaki faydalar beklenebilecektir:

- Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve 

sonuçlarla bağlantısına dikkati çekebilir.

- Performans göstergelerinin daha bilinçli 

şekilde kamuda kullanımına zemin hazırlar.

- Kamu yöneticilerini ve çalışanlarını sürek-

li performans iyileştirmeye teşvik eder.

KAMU PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ İÇİN
VERİ PAYLAŞIMI: ENTEGRASYYON, 
ŞEFFAFLIK ve GELİŞİM

* Doç.Dr., İç Denetçi, T.C. Sağlık Bakanlığı 
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- Kamu kaynaklarının kullanım sonuçlarına 

ilişkin çerçeve sunar.

- Vatandaşlar tarafından hizmet alacakları 

kurumu seçerken kullanılır.

- Seçmenlerin daha doğru karar vermesi-

ne, siyasilerin hesap verilebilirlik düzeyinin 

artmasına neden olur.

- Daha doğru kararlar almaya, daha doğru 

kaynak tahsisine yardım eder.

PERFORMANS ŞEFFAFLIĞI İÇİN BİLGİ        
SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Bilgi sistemleri performansa esas verilerin top-

lanması, değerlendirilmesi ve analizi konusun-

da büyük önem taşımaktadır. Sektör istatistik-

leri, ulusal istatistikler ve devlet muhasebesi 

istatistiklerinin fonksiyonel düzeylerde koordi-

nasyon ve entegrasyon içinde derlenmesi ve 

kullanımı gerekmektedir. 

Bu noktada aşağıdaki karar ve uygulama nokta-

ları netleştirilmelidir:

- Kamu-vatandaşlar performans verisine hangi 

ayrıntıda, hangi formatta erişebilecektir.

- Farklı sunum formatlarıyla karar destek ve 

performans analiz sistemleri oluşturulmalıdır.

- Farklı düzeylerde karşılaştırılabilirlik için sis-

temler hazır hale getirilmelidir.

- Harcama, faaliyet, çıktı ve sonuçlar için gös-

tergeler başlangıçta belirlenmeli; faaliyetler bu 

göstergeler hedefl enerek yürütülmeli, perfor-

mans değerlendirmelerinde göstergelerin kulla-

nılacağı bilinmelidir.

Örneğin evde sağlık hizmetlerinin standartlaş-

tırılması sonrasında aynı standartta ev ziyareti 

için zaman, maliyet, sonuç, memnuniyet gös-

tergelerinin paylaşılması ve değerlendirilmesi 

katkı sağlayacaktır.

Hastanelerde kalış günleri, maliyetler, enfeksi-

yon hızları, düşme oranları, bası yarası oranları 

gibi göstergeler çok yönlü ve tüm amaçları ku-

şatacak şekilde belirlenmeli ve bu göstergelere 

ilişkin veri akışının nasıl sağlanacağı, bu veri-

lerin nasıl işleneceği ve analiz edileceği, analiz 

sonuçlarının hangi makama ne sıklıkta sunula-

cağı netleştirilmelidir. 

PERFORMANS VERİSİ PAYLAŞIMINDA     
BASAMAKLANDIRMA

Veri toplama, saklama ve paylaşımının farklı 

düzeylerde erişimi ve paylaşımı konusunda ye-

terli netlik sağlanmalıdır.

Tüm sağlık verilerinin aynı portalda toplanması 
ve amaca göre farklılaşan biçimde erişime ve 
paylaşıma açılması gereksinimi bulunmaktadır. 

Amaçlarına göre kullanıcılar,

- Bütçe, kaynak kullanımları, genel istatistikler, 
girdi-çıktı-sonuç verileri genel kullanıma açık 
şekilde paylaşılmalıdır. Söz konusu paylaşımlar 
vatandaşın kolaylıkla anlayabileceği içeriklerle 
de desteklenmelidir.

- Merkezi kamu otoritelerinin planlayıcı, politika 
yapıcı, düzenleyici paydaşları herhangi bir ya-
zışmaya ihtiyaç olmaksızın her düzlemde analiz 
yapmaları ve kendi stratejilerini belirlemeleri için 
gerekli verileri diledikleri ayrıntıda bu sistemden 
alabilmelidirler.

- Araştırmacılar bilimsel çalışmaları için gerekli 
eş zamanlı – sürekli güncellenen veriye herhan-
gi bir hakkaniyete aykırı muamele ile karşılaş-
maksızın ve doğrudan yetkilendirildikleri ölçüde 
ulaşabilmelidirler.

- Sektörde kendi verisini sistemle paylaşan 
sektör bileşenleri (hastaneler, muayenehane-
ler, ilaç üretim yerleri…) kendi performanslarını 
diğer kuruluşlarla karşılaştırabilmek, gerekli iyi-
leştirmeleri belirlemek; mevzuata uygunluk du-
rumları, standartları karşılama düzeyleri konu-
sunda bilgi almak için kendilerini ve izin verilen 
düzeyde diğer benzerlerini görmelidirler.

Böylelikle performans değerlendirmesi için ge-
rekli bilgi şeffafl ığı sağlanabilecek gerek vatan-

daşlar gerek merkezi kamu otoritesi gerek araş-
tırmacılar ve gerekse sektör paydaşları kamu-
nun iş ve işlemlerinin değerlendiricisi gibi işlev 
görebileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİ ÜRETİMİ ve PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanlığı son dönemde veri toplama 
ve işleme konusunda önemli mesafe almıştır. 
Söz konusu çabaların performansın değerlen-
dirilmesi amacıyla da bağdaştırılması şeffafl ık 
ve hesap verilebilirlik için destek olurken diğer 
taraftan politika yapımında önemli katkı sağla-
yacak, sürekli iyileştirmeyi temin edebilecektir.

E-nabız, SİNA, MHRS gibi pek çok bilgi tek-
nolojisi altyapısı ile önemli çeşitlilik ve boyutta 
veri toplanmakta ve işlenmektedir. Bu verilerin 
şeffafl ık, performans değerlendirme ve kalite 
iyileştirme için etkin şekilde kullanılması gerek-
mektedir.

Bilgi sistemleri arasında entegrasyon: Verile-
rin performans değerlendirmesi ve şeffafl aşma 
için kullanımı yolunda öncelikli olarak yapılması 
gereken, sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin ve-
rilerin entegrasyonudur.

- Farklı hastane bilgi yönetim sistemlerinin birbi-
riyle entegre edilmesi bu sistemlerin ürettiği ve-
rilerin ortaklaşa kullanımına, konsolide edilme-
sine, karşılaştırılabilir olmasına, politika karar-
ları için kullanımına büyük fayda sağlayacaktır.

- Aile hekimlikleri bilgi yönetim sistemlerinin 
hastane bilgi yönetim sistemleriyle entegras-
yonu özellikle giderek yaşlanan nüfusun kronik 
hastalıklarının yönetiminde bütünleşik yaklaşım 
olmak üzere pek çok konuda önemli katkı sağ-
layacaktır.

- Bütünleşik sağlık sisteminin değer tabanlı ola-
rak inşası için diğer sağlık kuruluşu paydaşların 
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(evde sağlık birimleri, toplum ruh sağlığı mer-

kezleri, sağlıklı hayat merkezleri…) ürettiği veri 

de entegre edilmelidir. 

- Özel hastanelerin bilgi yönetim altyapıları per-

formans değerlendirmesini mümkün kılacak 

göstergeleri eşanlı olarak üretecek şekilde ta-

sarlanmalıdır.

Bu aşamada bir diğer husus politika üst verile-

rinin farklı paydaşlar tarafından paylaşılması ve 

bu sistemlerin entegre edilmesidir. Buna örneği 

evde sağlık ve bakım konusunda ele alabiliriz. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Ba-

kanlığı, Belediyeler ve Sağlık Bakanlığı ailele-

rin sağlık, bakım ve sosyal yardım ihtiyaçlarına 

ilişkin verilerini paylaşmalı ve bu paylaşım so-

nucunda oluşturulabilecek göstergelerle perfor-

mans değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Veri yönetimi prosedürlerinin netleştirilme-
si: Entegre edilen bilgilerin politika yapıcı, plan-

layıcı düzenleyici birimlerce analizi ve raporlan-

ması konusunda süreçler kolaylaştırılmalıdır. Ya-

zışma trafi ğine ihtiyaç bulunmaksızın paylaşıma 

sokulmuş eşanlı verileri başta denetim birimleri 
olmak üzere tüm ilgili birimler kullanabilmelidir. 
Bilginin analiz ve raporlanmasının hangi birimler 
tarafından ne sıklıkla hangi makama yapılacağı-
na ilişkin prosedür net şekilde belirlenmelidir.

Paylaşım izni, erişim yetkisi ve sınırları konu-
sunda kurallar şeffaf bir şekilde belirlenmeli ve 
paylaşılmalıdır. Özellikle sağlık verisinin mahre-
miyeti göz önünde bulundurulduğunda verilere 
erişimin ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin kayıt-
lar sıhhatli şekilde tutulmalıdır.

Veriye dayalı yönetimin iyi uygulamalarının 
paylaşımı: Kendileriyle paylaşılan veriyi kulla-
narak kayda değer iyileştirmeler sağlayabilmiş 
sağlık kuruluşlarının tecrübe ve birikimleri iyi 
uygulamalar şeklinde paylaşılmalıdır.

Bu noktada iki boyutlu bir yaklaşım fayda sağ-
layacaktır. Bir taraftan göstergelerin belirlenme-
si ve paylaşımı ile erişilebilir halde sunumu ile 
performansın şeffafl aştırılması; diğer taraftan 
kurumların performanslarını geliştirmeleri yö-
nünde teşvik ve takibi, rekabet etmelerinin te-
mini, yapı ve metot desteği sunumu gereklidir.

Araştırmacıların veriye eşit şartlarda ve 
daha etkili şekilde erişebilmeleri: Araştırma-
cıların sağlık yönetimi, politikası ve ekonomisi 
konusunda geçmişe dönük değerlendirmeler ve 
geleceğe yönelik tahminler, projeksiyonlar yap-
mak suretiyle politika yapıcılara destek olmaları 
önünde veri kısıtları engel teşkil etmemelidir. 
Birbirinden bağımsız izin prosedürlerinin öte-
sinde tüm araştırmacıların verinin tümüne eriş-
tikleri sistemler tasarımları gerçekleştirilmelidir. 
Gerekli anonimleştirmeler yapılması ardından 
veriler büyük veri analizine uygun şekilde pay-
laşılmalıdır.

İl yönetimlerinin kendi verilerini (ve mahzuru 
olmayanlar için diğer il verilerini) görebilme-
leri: İl yönetimleri illerindeki sağlık politika ve 
uygulamalarının gözetim, denetim ve değerlen-
dirmesi için gerekli verilere kolaylıkla erişebil-
melidirler.

Merkez teşkilatlarında ve il yönetiminde veri 
incelemesi için yetkin çalışanların bulunma-
sı: Veri toplama, değerlendirme, analiz ve ra-

porlaması için ger ekli yetkinlikte çalışan gerek 

merkez ve gerekse il teşkilatlarında istihdam 

edilmelidir.

Stratejik planla veri yönetimi ilişkisi sıkı şe-
kilde kurulmalıdır: Performans göstergeleri 

stratejik plan aracılığıyla paydaşları birbirleri ile 

konuşturmalı, beraber çalışmaya 

teşvik etmelidir.

SONUÇ

Kamu harcamalarının sonuç ve et-

kilerini veriye dayalı olarak değer-

lendirebilmek, kamunun sürekli iyi-

leştirilmesi-gelişiminin sağlanması, 

araştırmacıların politika yapıcılara 

desteğinin temini ve kamu-sektör-üniversite iş 

birliğinin sağlanması, iyi uygulamalar konusun-

da aynı dilde konuşmanın mümkün olması için 

performans verisinin entegre, sağlıklı ve eşza-

manlı olarak üretilmesi, raporlanması ve analizi 

gereklidir. 

Bunun için sistemler entegre edilmeli, izlenecek 

performans göstergeleri belirlenerek sahiplen-

dirilmeli, eşanlı olarak söz konusu göstergelere 

ilgililerin ve tarafl arın erişimi sağlanmalıdır. 

Böylelikle bir taraftan şeffafl ık ve hesap verilebi-

lirlik konusunda mesafe alınırken diğer taraftan 

performans boşlukları tespit edilerek iyileştir-

meler konusunda çalışmalar gerçekleştirilebile-

cektir. Verileri kullanan paydaşların kendilerini 

diğer kuruluşlarla karşılaştırma fırsatları gelişim 

fırsatlarına sebep olacak, araştırmacıların daha 

etkili şekilde veriye erişimleri politika yapıcıların 

bilimsel çalışmalardan faydalanma potansiyelini 

artıracaktır.
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GİRİŞ

Hukuk devleti ilkesi gereği hukuki güvenliğin 
sağlanabilmesi için yürütme organını hukuka 
uygunluk açısından denetimi önem taşımakta-
dır (Yıldırım, 2015: 144). Osmanlı modernleş-
mesi ile ortaya çıkmaya başlayan gelişmiş bü-
rokratik yapı da zamanla teftiş faaliyetlerinin sü-
rekli uygulamalar haline gelmesini sağlayan ku-
rumsallaşmaları ortaya çıkarmıştır (Sütlüoğlu, 
2021: 3). Milli Mücadele döneminin olağanüstü 
şartlarında 1921 Anayasası ile “... mıntıkaların 
umum surette asayişinin temini ve umum devair 
muamelatının teftişi, mıntıka vilayetlerinin müş-
terek işlerinde ahengin tanzimi” gibi görevlerle 
ve geniş yetkilere sahip Bölge Müfettişlikleri 
kurulmuş, olağanüstü şartların kalkması ile bu 
kuruluşlar 1924 Anayasa’sında idari yapımız-
da yer almamıştır. Sonraki süreçte ise bakan-
lıklar diğer merkez kuruluşlarında genellikle 
ve doğrudan doğruya “denetleme” ve “soruş-
turma” işleri ile görevli bir “Teftiş Heyeti” veya 
daha sonraki adıyla “Teftiş Kurulu Başkanlığı”  
kurumları oluşturulmuştur (Bezirci ve Karasi-
oğlu, 2011: 574-576’dan Aktaran: Alhas, 2015: 
45-46). 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 37/b maddesi ile Devlet 
Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığı sistemine 

aktarılmıştır. 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayı-
lı Resmi Gazetede yayımlanan 5 sayılı Devlet 
Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu işle-
yişi düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları-
nın teftiş ve denetim birimleri arasında koordi-
nasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek 
görevi Devlet Denetleme Kuruluna verilmiştir.  

Teftiş sistemi hukuka uygunluk ağırlıklı bir de-
netim olmakla birlikte aynı zamanda kurum-
da ortaya çıkan sorunların ortaya konduğu ve 
düzeltici nitelikteki önerilerin rapor edildiği, bu 
şekilde çalışanlara rehberlik edildiği, kuruma 
danışmanlık hizmetinin verildiği bir denetim 
türüdür. Teftiş ile diğer denetim türlerinin karşı-
laştırılmasında, diğer denetim türlerinin (özel-
likle iç denetimin) olumlu yönlerini vurgulayıp, 
teftiş sistemine olumsuz yaklaşmak ya da tersi 
hakkaniyetten uzak olacaktır. Bu nedenle hem 
teftiş sisteminin hem denetimin birbirini tamam-
layıcı özellikleri ile geliştirilmesine yönelik ça-
lışmak Türk kamu yönetiminin gelişimi açısın-
dan önemlidir. Esasında teftiş ile diğer denetim 
türleri farklılıkları ve kendine özgü görevleri ile 
birbirini tamamlayan denetim türleridir. Ortak 
denetim ve teftiş standartlarının oluşturulama-
ması, güncel gelişmelerin yeterince takip edile-
memesi denetimde mükerrerliklere ya da dene-

TÜRK KAMU 
YÖNETİMİNDE 
TEFTİŞ VE DENETİMİN
GELECEĞİ

timsiz kalan alanların doğması riskini beraberin-
de getirmektedir.

Türk kamu denetim sistemindeki sorunlar genel 
olarak; kurumsallaşma, denetimsiz kalan alan-
lar, çağdaş denetim sistemlerine uyum, denetim 
birimleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği, bi-
lişim teknolojileri kullanımı, bağımsızlık, rapor-
ların gereğinin yapılmaması, mesleki gelişim ve 
hizmet içi eğitimine sistematik yaklaşım, dene-
tim elemanlarının sayısının yetersizliği olarak 
sayılmaktadır (Mil, 2013: 78-92). Yönetimin 
güvenirliğini denetleyen denetim faaliyetinin 
güvenilirliği de önemlidir. Bu güven düzeyine 
denetimin önceden belirlenmiş bir takım stan-
dartlara uyumu ile ulaşılmaktadır. Bu durum 
denetim süreci ve denetçiler için bir takım de-
netim standartlarını önemli hale getirmektedir. 
Standartlara uygunluğu ölçüsünde de denetim 
daha kabul edilebilir nitelik kazanmaktadır (Al-
has, 2015: 43). İç denetim alanında, Uluslarara-
sı İç Denetim Enstitüsü (IIA), Avrupa İç Denetim 
Enstitüleri Konfederasyonu gibi uluslararası ku-
rumlar bulunmakta olup Türkiye ölçeğinde Tür-

kiye İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Koordi-
nasyon Kurulu (İDKK) gibi kurumlar bulunmakta 
ve mesleki alanda standartlar, mesleki ve teknik 
ilkeler, etik kurallar belirlemekte, sertifi kalar dü-
zenlemekte, eğitim ve seminerler vermektedir-
ler. Teftiş sisteminin ise uluslararası veya ulusal 
resmi veya gayrı resmi bir teşkilatı, üst kuruluşu 
olmadığı için ortak bir standart veya ilkeleri de 
tam ve kesin olarak bulunmamaktadır. Kanun-
larda ve yönetmeliklerde teftiş ve müfettişlerle 
ilgili düzenlemeler bulunsa da, bunlar kuruma 
ve faaliyet alanına göre değişiklik göstermekte-
dir. Bu noktada teftiş ve denetimin geleceğine 
ışık tutmak amacıyla çalışmada literatür araş-
tırması ve derleme yöntemiyle öncelikle teftiş, 
denetim, yolsuzlukla mücadele kavramlarının 
kavramsal tartışması yapılmış sonrasında yol-
suzlukla mücadele odaklı denetim modeli örne-
ği olarak İngiltere Sağlık Hizmetleri Yolsuzlukla 
Mücadele Biriminin stratejik yaklaşımı ele alın-
mış ve teftiş sisteminin geleceğine yönelik bazı 
öneri ve sonuçlara yer verilmiştir. 

1. TEFTİŞ, DENETİM VE YOLSUZLUKLA   
MÜCADELE KAVRAMLARI

Teftiş ve denetimin doğası gereği denetlenenin 
denetleme işinden memnun olması nadir ol-
duğundan teftiş, denetim uygulamaları ile ilgili 
memnuniyet oranına bakmak çok anlamlı olma-
yabilmektedir. 

Denetimsiz bir kurum kendisini, yolsuzluğun ve 
usulsüzlüğün normalleştiği bir durumda bulabilir. 
Denetimin asli amacı iyi bir yönetim sağlamaktır 
(Ünlü, 2013: 111). Denetimin temel amacı, var 
olanı ortaya koyarak olması gerekenle karşılaş-
tırmaktır. Bu niteliğiyle denetim, standartlara uy-
gunluk arayışı olarak tanımlanabilmektedir. Bu-
nunla beraber klasik yaklaşımlarda denetimin 

* Dr., Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı 
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birincil işlevi, hata ve yolsuzlukların önlenmesi 
olarak sayılmaktadır (Taşdirek, 2015: 6).

1.1. Teftiş

Teftiş, iyice incelemek, soruşturmak, denetle-
mek, sorumlu olmak, kontrol etmek manala-
rına gelen Arapça “fetteşe” fi ilinden türetilmiş 
bir kelime olup bu işi yapan kişi müfettiş olarak 
isimlendirilmektedir. Teftiş kelimesi Türkçede 
son birkaç yüzyıldır kullanılan bir kelimedir. 
Eski dönemde teftiş veya denetim ye-
rine “ihtisab” kelimesi kullanılmış, 
bu işi yapanlara da “muhtesib” 
denilmiştir. Teftiş kelimesinin 
İngilizce ve Fransızcadaki 
karşılığı olan “inspection” 
kelimesi, Latincesi “speci-
em” kelimesinden türeyen 
“inspectionem” kelimesin-
den türetilmiş olup “bir nes-
neyi tanımlayan belirtilerin 
tümü, görünüş, dış görünüş” an-
lamlarına gelmektedir. Teftişin, 
sadece dış görünüşe bakarak 
değerlendirme yapması, keli-
menin kökeni itibarıyla sahip 
olduğu anlam ile örtüşmekte-
dir. Inspection, Türkçede kul-
landığımız, sadece “kamu-
nun kamuyu denetimi” değil 
“kamunun özeli denetimi” an-
lamına da gelmekte-
dir. Bu nedenle Türk 
kamu yönetiminde 
kullandığımız ve ço-
ğunlukla kamunun 
kamuyu denetimi 
anlamındaki teftiş 
kelimesi ile Batı dil-

lerinde kullanılan “inspection” kelimesi birebir 

örtüşmemektedir. Denetim kavramı karşılığı 

olarak bazen kullanılan “audit” kelimesi, Latince 

“audire” fi ilinden gelmekte olup “Audire” dikkat-

lice dinlemek anlamına gelmektedir. Müfettişler, 

merkezi yönetimin temsilcisi olarak, bağlı ol-

dukları bakanlığa bağlı kamu hizmetlerinin ve 

personelin denetlenmesinden sorumlu ve yet-

kilidirler. Teftişin amacı, kurumun faaliyetlerini 

incelemek, değerlendirmek, idari işlem 

ve faaliyetleri açıklığa kavuştur-

mak, kurumun amaçlarından 

sapmaları veya aykırılıkları 

tespit etmek, varsa eksik-

likleri ve hataları düzelt-

mek, çalışanlara öneriler-

de bulunmak, kanunlara 

aykırı davranış ve uygu-

lama söz konusuysa ilgi-

liler hakkında soruşturma 

yürütmek ve sonucu yetkili 

mercilere iletmektir. Ayrıca tef-

tiş, önceden belirlenmiş hedefl er 

ve standartlarda sapma söz 

konusu olduğunda bunların 

düzeltilmesi için yapıcı tav-

siyelerde bulunarak veri-

min artırılması ve hizmet 

kalitesinin yükseltilmesini 

de amaçlamaktadır. Teftiş 

hizmeti aynı zamanda mer-

kez ile taşra teşkilatı arasında 

bağlantıyı sağlamaktadır ki bu 

çok önemli bir fonksiyondur. 

Türk kamu yönetiminde kavram-

sal açıdan teftişle benzer anlamlara 

gelen denetim, kontrol, muraka-

be, gözetim gibi kavramlar da 

kullanılmaktadır. Günlük hayatta denetim, teftiş, 

murakabe, kontrol gibi kavramlar herhangi bir 

fark gözetilmeksizin eş anlamlı olarak kullanılsa 

da aslında aralarında ince farklar bulunmaktadır. 

Türkçede denetim, teftiş, murakabe, kontrol kav-

ramlarının birbirlerine benzer olmasına rağmen 

aralarında küçük farklar olması gibi audit, inspec-

tion ve regulation kelimeleri de farklıdır. Denetim, 

tüm kavramları içine alan en geniş ve en genel 

kavramdır (Soyupek, 2015: 1-2, 10, 13, 26).

İdare hukuku açısından teftiş; “kamu hizmetleri-

nin yasalara ve hizmetlerin gereklerine uygunlu-

ğunu sağlamak amacıyla yetkili kişi ya da kurul 

tarafından yapılan denetleme” olarak tanımla-

nabilmektedir (Başaran, 2016: 24).

Müfettiş ise teftiş yapan kişidir. Erik Acar tara-

fından banka personelinin teftiş kurulu faaliyet-

lerine yönelik algılarının de ğerlendirilmesine 

yönelik yapılan bir araştırmada; katılımcılar ta-

rafından denetim sürecinde motivasyonlarına 

olumlu yöndeki katkısı olan üç müfettiş özelliği 

müfettişin teknik yeterli lik ve bilgi birikime sahip 

olması (%18), müfettişin tarafsız ve önyargısız 

olması (%17) ile müfettişin empati sahibi olması 

ve yapılan işin doğasını anlaması (%15) olarak 

belirlenmiştir. Katılımcıların %50’sinin ise diğer 

özelliklerin (müfettişin nazik ve saygılı olması 
(%13), müfettişin iletişime açık ve istekli olması 
(%12), müfettişin ba şarılı uygulamaları destek-

lemesi ve denetim raporlarında olumlu uygula-

malara yer verilmesi (%9), müfettişin görüş ve 

önerileri dikkate alması (%9), müfettişin başarılı 

uygulamaları desteklemesi ve denetim rapor-

larında olumlu uygulamalara yer ve rilmesinin 
(%7) çalışma motivasyonlarına olumlu katkıları-

nın bulunduğunu ifade ettikleri görül müştür. 

Geleneksel teftiş kurullarının özelliği olan hiye-

rarşik yaklaşım ve sert üsluba sahip müfettiş 

algısının yerini daha anlayışlı ve daha sağlıklı 

iletişim kuran mü fettişlere bıraktığı da belirtil-

mektedir (Erik Acar, 2019: 50, 58). Müfettişle-

rin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmekte 

olup teftiş kurullarında geleneksel üstat-

yardımcı ilişkisine dayanan refakat dönemi, 

zengin informal öğrenme deneyimlerinin ger-

çekleşmesine olanak sağlayarak müfettişlerin 

işbaşı eğitimleri ve gelişimini desteklemektedir. 

Teftiş kurullarında müfettiş yardımcılarına 

eğitim programları ile eğitim 

verilmektedir. Ayrıca or-

yantasyon eğitimi/ 

temel eğitim, ge-

liştirme eğitim-

leri ve yetki 

eğitiminden 

oluşan 

yüz yüze 

hizmet 

içi eğitim 

prog-

ramları, 

e- eği-

timler, 

konferans 

ve seminerler 

ile içerik olarak 

denetime esas 

olan genel mevzu-

at ve bankacılıkla ilgili 

teknik konular, müfettişlik 

mesleğinin temsiline ilişkin konular, kurum 

kültürü ve kişisel gelişim eğitimleri ve Offi ce 

programlarının kullanımı eğitimleri verilmekte-

dir (Sezen Sürerbiçer, 2018: 6, 154).
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1.2. Denetim

Denetim, teftiş kavramından daha geniş kul-
lanım alanı olan ve daha geneli ifade eden bir 
kavramdır. Dolayısıyla teftiş, denetim çeşitlerin-
den biri denilebilmektedir. Fakat şu da belirtil-
melidir ki, teftiş içinde denetimi de barındıran bir 
süreçtir. Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu ifade-
ler aslında var olan durumu yansıtmaktan öte 
bir şey değildir. Denetim, Türkçede ve alanda 
kullanım itibarıyla, teftişi de içeren, çok geniş 
kullanım alanı olan bir kavram; teftiş ise dene-
tim, inceleme, araştırma, soruşturma ve gerek 
varsa cezalandırmayı içeren bir süreçtir. Türk 
kamu yönetiminde içinde soruşturma ve ince-
leme olmayan denetim, tek başına teftiş olarak 
değerlendirilmemektedir. Denetim, kurumların 
amaçlarıyla yürüttükleri proje ve faaliyetler ara-
sında yapılan bir değerlendirmedir. Değerlen-
dirme sonucunda kurum, ulaşamadığı amaçlar 
söz konusu ise nerede hata davranıldığını belir-
lemeye çalışır. Kurumun amaçlarına ilişkin bilgi 
toplamak, bunları yönetimin kullanacağı şekil-
de sistematik olarak analiz etmektir. Denetim, 
yönetimin önemli bir fonksiyonudur (Soyupek, 
2015: 11, 26). Yönetsel denetim kendi içerisin-

de “hiyerarşik denetim”, “vesayet denetimi” ve 
“uluslararası yönetsel denetim” olarak üçe ayrı-
labilir (Başaran, 2016: 44).

Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu denetim alanına iç denetimi de 
dahil ederek Türk kamu yönetiminde denetim 
alanında paradigma değişimi olarak kabul edi-
lebilecek bir yenilik getirmiştir. Aynı zamanda 
dış denetim kavramına yer verilerek Sayıştay 
tarafından dış denetim yapılacağı belirtilmiştir. 
Bu durumun Türk kamu yönetimine hem teftiş 
hem iç denetim sistemlerini uyumlaştırabilmesi 
noktasında bir zenginlik kattığı söylenebilir.

Denetimin kesin ve ortak kabul gören bir tanımı 
olmamakla birlikte denetimi özet olarak; gerçek-
leşen sonuçları önceden belirlenmiş hedefl er ve 
standartlara göre, tarafsız bir şekilde karşılaştır-
mak, sapmaları belirlemek, gereken yaptırımla-
rı uygulamak, gelecekteki hataların önlenmesi 
için denetlenen kişi ve kuruluşlara rehberlik et-
mek amacıyla uygulanan sistematik süreç ola-
rak tanımlanabilmektedir (Başaran, 2016: 23). 
Teftiş dışında denetim türleri denetimi yapan 
birime bağlı olarak idari denetim, yasama de-
netimi, idari işlemlerin yargısal denetimi, kamu-

oyu denetimi, vesayet denetimi, kamu denetçisi 
(ombudsman) denetimi, uluslararası kuruluşla-
rın denetimi, iç kontrol; konusuna göre, iç, dış, 
yüksek denetim;  kapsamına göre genel ve özel 
denetim; içeriği bakımından uygunluk ve per-
formans denetimi olarak sayılabilmektedir (Mil, 
2013: 27-41).

1.3. Teftiş ve Denetim 

Türk kamu yönetiminde teftiş, kurumsal olarak 
işin denetiminden ziyade bağlı olunan Bakanın 
sorumluluğu gereği, yürütülen hizmetin denet-
lenmesidir. Teftişteki denetim, kamu hizmetinin 
denetimidir. Kamu hizmetinin yürütülme süreci 
ve sorumlu olan personelin denetlenmesini kap-
samaktadır. Bu da teftişi, yönetimin bir fonksiyo-
nu olan denetimden ayırmaktadır. Parlamenter 
dizgede teftiş, bakanlıklarda bakan adına ya-
pıldığı için dolaylı olarak bir yasama organı ile 
bağlantılıyken başkanlık sisteminde bu durum 
biraz değişmiştir. Kamu hizmetinin denetimi, 
hukukilik temelinde yapılmaktadır. Teftişin en 
önemli ayırıcı vasfı, “yer görme ziyareti” (site 
visit) olmasıdır. Müfettiş, görevliler ile yüz yüze 
iletişime geçme, onları yaptıkları işin başında 
görme, süreci ve kayıtları doğrudan denetleme 
imkânına sahiptir (Soyupek, 2015: 2-3, 11). 

Türk kamu yönetiminde soruşturma yürüterek 
kamusal iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesi teftiş olarak tanımlanırken, kurum 
çalışmaları üzerinde yapılan, sürekli, elde ettiği 
bulgu ve değerlendirmelerle yönetime yardımcı 
olma fonksiyonu ise denetim olarak adlandırıl-
maktadır. Başka bir ifadeyle teftiş, bitmiş sona 
ermiş iş ve işlemler üzerinde yürütülen bir fa-
aliyetken, denetim daha çok süreklilik taşıyan 
ve belli bir dönemde yürürlükte olan eylem, 
işlem ve kurum çalışmaları üzerinde yürütülen 
bir faaliyettir. Teftiş, denetim sürecinin bir par-
çası olarak, gerekiyorsa cezalandırma yoluyla, 

denetimin yönetim süreçlerine uygun ve doğru 
olarak işlemesini sağlama amacını taşır. Teftiş-
le denetim arasındaki fark çok net olmamakla 
beraber en genel ve temel farkın, denetimin 
ekonomik (parasal), teftişin ise daha çok hukuki 
konular (standartlar) ve mevzuat üzerine vurgu 
yapması olduğu söylenebilir (Soyupek, 2015: 
13-14). Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde; teftiş 
yönetsel olarak şikayetlerin ve suç oluşturan ey-
lem ve işlemlerin incelenmesi, araştırılması ve 
raporlanması faaliyeti olan soruşturma ile aynı 
anlamda kullanılmaktadır  (Erik Acar, 2019: 7).

Öncelikle, teftiş “insan” unsuruna daha çok yer 
vermektedir. Bu nedenle de bazı denetim türleri 
(mesela Sayıştay denetimi), kâğıt üzerinde ya-
pılabilse de teftiş ancak mahalline gidilerek yani 
insan unsurunu işin içine katarak yapılabilecek 
bir denetim türüdür. Teftiş, devlet teşkilatı içinde 
en üst yönetici adına yapılan bir görevi çağrıştır-
masına karşın, denetim aynı çağrışımı yapma-
makta ve her düzeydeki yöneticiye bağlı olarak 
yapılabilen bir faaliyet olarak algılanmaktadır. 
Denetim denildiğinde kim adına yapıldığı açıkça 
belli olmamakla beraber, bu kişi kurumdaki en 
üst yönetici olabileceği gibi, yüksek denetimdeki 
gibi herhangi bir dış kurumu da akla getirebilir. 
Fakat teftiş, bakanlıklarda bakan, diğer kurum-
larda ise en üst yönetici (Cumhurbaşkanı, Ba-
kan, Genel Müdür vb.) ile özdeşleşmiştir. Teftiş, 
esas mesleği denetim olan kişilerin yaptığı işi 
tanımlarken, denetim kelimesi aynı fonksiyonu 
icra etmez. “Asıl işi yöneticilik olan hiyerarşik 
amirlerin yaptıkları denetimler için bu kelimenin 
kullanıldığı pek görülmez”. Mesela, müfettişle-
rin bir kurumu teftiş etmesi söz konusuyken, üst 
yöneticinin aynı işi yapması durumunda teftiş 
kelimesi değil, denetim veya kontrol kelimesi 
kullanılır. Zira müdürün mesleği, teftiş olmadı-
ğı gibi, tüm mesaisini kurumun veya personeli 
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teftişine de harcayamaz, sadece onları denet-
ler. İdari denetim uygulamalarına ve mevzuatı-
na bakıldığında, teftiş görevinin aynı zamanda 
soruşturma görevini de doğal olarak içerdiği 
görülmektedir. Fakat denetim uygulamalarında 
soruşturma görevi bulunmamaktadır (Soyupek, 
2015: 15-16).

Müfettişlerin iç denetçilerden farklı olarak idari 
ve hukuki açıdan soruşturma yapma gibi yetki-
lerinin dışında, personeli görevden uzaklaştır-
ma, yasal gereklilik ortaya çıktığında cumhuri-
yet savcılığına suç duyurusunda bulunma gibi 
yetki ve görevleri de bulunmaktadır. 

Teftişle idari vesayet denetiminin karşılaştırıl-
masında ise en önemli husus teftiş işlemlerin 
icrai idari işlem niteliğinde olmamasına rağmen 
idari vesayet denetimi işlemlerinin icrai nitelikte 
olabilmesidir. 

Hiyerarşik denetim, hiyerarşik yöneticilerin biz-
zat kendileri tarafından yapılmaktadır. Amir ko-
numunda bulunan üst, hiyerarşik yetkisini kul-
lanmak için herhangi bir kanun hükmüne ihtiyaç 
duymaz. Başka bir ifadeyle, amir olmak hiye-
rarşik yetkiye sahip olmanın yeter şartıdır. Tef-
tiş ise bakan veya en üst düzey yönetici (genel 
müdür, müsteşar vb.) tarafından görevlendirilen 
müfettişler tarafından yerine getirilen bir dene-
tim türüdür. Müfettiş, ancak görevlendirildiği 
yer ve konu kapsamında teftiş yapabilmektedir. 
Hiyerarşik denetim ise kurumdaki herhangi bir 
konuyla alakalı olabileceği gibi aynı anda bir-
den çok konuyla ilgili de olabilmektedir. Denetim 
türleri arasında yer alan iç denetimin ayırıcı en 
önemli özelliklerinden birisi olan risk değerlen-
dirmesini teftişin tanımı ve amaçları arasında 
bulunmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı Risk Esaslı Denetim Sistemi 
(REDES) Projesi ile Teftiş sisteminin içine risk 

değerlendirmesi entegre edebilmiştir. Bu yönüy-
le Türk kamu yönetimi açısından bir iyi uygula-
ma örneğidir. 

Geçmiş yıllarda, teftişin, denetim, inceleme/
soruşturma boyutunun yanı sıra rehberlik bo-
yutunun, doğal olarak teftiş kavramının içerisin-
de olmasına karşın, teftiş birimlerinin tahkikat/
soruşturma ağırlıklı çalışması veya bu şekilde 
çalışmak zorunda kalması ya da bırakılması 
nedeniyle rehberlik görevi gerektiği gibi yerine 
getirilememiştir. Ancak teftişin işlevlerinden her-
hangi birini ön plana çıkartmaya çalışmak yeri-
ne, teftiş birimlerinin işlevlerini yerine getirmele-
rinde, mevcut şartları dikkate alarak bu boyutlar 
arasında optimal bir denge yakalanması daha 
uygun olacaktır (Yürekli, 2014: 251-252). Mü-
fettişler düzenledikleri raporlarında önerilerini 
bakanlığa ve ilgili kuruma ileterek danışmanlık 
ve rehberlik görevini de yerine getirmektedirler. 
Bu nedenle teftiş faaliyetleri sadece cezalandır-
ma amaçlı değildir ancak kamu hizmetinin ge-
rektirdiği durumlarda bu yönteme başvurulmak 
zorunda kalınabilmektedir. 

1.4. Yolsuzlukla Mücadele

Dünya Bankası’na göre yolsuzluk; kamu gücü-
nün özel menfaat sağlamak için kötüye kullanıl-
masıdır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası 
düzeyde ciddi bir sorun olarak algılanan yol-
suzluğa dair net bir tanım yapılamamaktadır. 
Yolsuzluk, devletin ve milletin güvenliğini ve is-
tikrarlı biçimde gelişmesini tehlikeye sokan, ah-
laki değerlere ve etik ilkelerine zarar veren en 
temel sorunlardan biridir. Yolsuzluk, kendisine 
uygun ortamı bulduğunda kolayca içeriye yerle-
şen, fakat yerleştikten sonra söküp atılması çok 
çok güç olan ciddi bir sorundur (İşler ve Tutar, 
2020: 30- 34). Bu sorunla mücadele önemlidir 
ve bir sistematik gerektirmektedir. Bu noktada 

her ülke ve her kurum farklı bir kurumsal oluşum 
ve sistematik kullanmaktadır.

2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE ODAKLI    
DENETİM ÖRNEĞİ

Teftiş sisteminin dünya genelinde yaygınlaşan 
denetim ve teftiş yöntem ve teknikleri ile uygu-
lamalarına uyum sağlamalarında fayda bulun-
maktadır (Ünlü, 2013: 110). Her kurumun alanı 
itibariyle farklı varsayımlara, amaç ve süreçlere 
dayalı farklı denetim modelleri vardır. Örneğin 
eğitim sistemi denetiminde bilimsel denetim, 
gelişimsel denetim, rehbere dayalı denetim ve 
alan denetimi modelleri kullanılabilmektedir (Ay-
dın, 2008’den aktaran Avcil Uyar, 2015: 13).

Teftiş, küreselleşme sürecinden önce reaktif şe-
kilde yürütülmekteyken günümüz dünyasında 
riskler gerçekleştikten sonra değil gerçekleş-
meden önce de ele alan yöntemlere yönelmiştir 
(Çiçek, 2020: 1). Denetimde riskin daha gerçek-
leşmeden engellenmesini önceleyen proaktif 
yaklaşımlara doğru gidişat vardır.  Proaktif yak-
laşımın temelini oluşturan önleyici çalışmalarda 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yer almak-
tadır (Edis, 2019: 60-61).

Bazı ülkelerde yolsuzlukla mücadele odaklı de-
netim birimleri kurulduğu görülmektedir. Bu ör-
neklerin bazı uygulamaları ülkemiz açısından 
da tartışılabilmelidir. Örneğin İngiltere Sağlık 
Sistemi (NHS) içerisinde sağlık alanında yol-
suzlukla mücadele amacıyla CFS (Counter Fra-
ud Service-Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri) 
kapsamında CFA (Counter Fraud Authority-Yol-
suzlukla Mücadele Otoritesi) birimi kurulmuştur 
(https://cfa.nhs.uk, 07.12.2022). NHS içerisinde 
sağlık alanında yolsuzlukla mücadele çalışma-
larına ilişkin stratejik belgelerin tetkikinde; 

· Öncelikle sağlıkta yolsuzlukla mücadele alanın-
da bir strateji ve politika belgesi hazırlanması, 

· Üst düzey amaçların belirlenmesi, yaklaşımı 
göze çarpmaktadır. Bu noktada;  

HEDEFLERİMİZ  -  Amaçlarımızı desteklemeli;

Hedeflerimize ulaşmak için YAKLAŞIMIMIZ;

Stratejik çerçevede benimseyeceğimiz YÖN-
TEMLER;

İşimizde uygulayacağımız STANDARTLAR 
olmalıdır.

Başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuz 
DESTEK olmalıdır.
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Yolsuzluk karşıtı bir KÜLTÜR OLUŞTURULMASI,

Yolsuzluktan maksimum derecede CAYDIRMAK,

Caydırılamayan Yolsuzluğun ENGELLENMESİ,

Engellenemeyen yolsuzluğun derhal ORTAYA 
ÇIKARILMASI
Ortaya çıkarılan yolsuzluğun profesyonelce 
SORUŞTURULMASI,
Yolsuzluk yapanlara karşı gerekli yasal işlemleri 
içeren ETKİLİ YAPTIRIMLAR,
Yolsuzluk nedeniyle kaybedilen paranın TAZ-
MİN ETTİRİLMESİ için etkili yöntemler.
Buna göre yolsuzlukla mücadele odaklı dene-
timde bileşenler arası ilişkiler aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir:

Yolsuzlukla mücadele sürecinde; uyulacak 
standartlar ile bu standartların karşılandığından 
emin olunmalıdır. Standartlar aşağıdaki unsur-
ları içermelidir.
►  Uygulanacak kalite yöntemleri;
►  İyi uygulama rehberine uyumun nasıl sağ-
lanacağı;
►  Devamlı öğrenme ve devamlı düzeltimin na-
sıl uygulanacağı;

►  Kalite güvencesinin nasıl sağlanacağı;

• Standartlara uyum için;

• Kalite Süreçleri tanımlanmalı,

• İyi Uygulama Rehberi ile Uyum

• Devamlı Öğrenme

• Kalite Güvencesi sağlanmalıdır. 

 CAYDIRMA ENGELLEME ORTAYA 
ÇIKARMA 

SORUŞTURMA YAPTIRIM
 

TAZMİN 

     YOLSUZLUK KARŞITI KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ 

İş tanımlarının ve 
performans 
değerlendirme 
süreçlerinin 
gözden 
geçirilmesi

Politika 
belirlenmesinde 
yolsuzluğun 
anahtar konu 
olduğunun 
belirtilmesi

Yolsuzluk 
risklerinin 
değerlendirilme
sinde ilgililerin 
yer alması 

Açık ve net 
hedefler 
geliştirilmesi
 

Uzmanlık 
imajının 
geliştirilmesi 

DESTEK 

Yolsuzlukla mücadelede aşağıda gösterilen 4 
temel alanda desteğe ihtiyaç duyulacaktır:

►İcrai Destek

►Mali Destek

►Kamuoyu Desteği

►Uzman ve Personel Desteği

 

SONUÇ

Müfettişlerin görevlerini yürütürken tam bağım-
sızlıklarını sağlayacak kanuni mesleki güvence-
ler sağlanmalıdır. Teftiş Kurullarının çalışmaları-
nı müfettişlerin bireysel çalışmalarının ötesinde 
kurul çalışması olarak zenginleştirilmesi önem 
taşımaktadır. Müfettişlerin müfettiş yardımcı-
lığında yetiştirilmesi sonrası eğitimin bireysel 
çaba gösterdiği aşikar olmakla birlikte Müfet-
tişlerin hizmet içi eğitime tabi tutulması hızla 
değişen denetim ve teftiş tekniklerine uyum 
sağlanması için önemli olduğundan Müfettişle-
rin hizmet içi eğitimine ilişkin genel bir yönet-
sel düzenleme yapılması önem taşımaktadır. 
Bu noktada özellikle genç müfettiş ve müfettiş 
yardımcılarının yüksek lisans ve doktora gibi 
akademik çalışmalara yönlendirilmesi önemli-
dir. Yine ülkenin önemli bir insan gücü kaynağı 
niteliği taşıyan müfettişlerin yönetsel görevlerde 
değerlendirilmesi hem yönetimin hem deneti-
min gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Türk denetim sistemi bileşenleri olan iç denetim 
ile teftiş kurulları arasındaki ilişki, görev ayrımı 
gibi konular yasal olarak açıklığa kavuşturula-
rak belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Teftişin ce-
zalandırıcı yönünün yanında geleceğe yönelik 
hataları engelleme, ödüllendirme, rehberlik ve 
danışma yönünün uygulamaya yansıtılması tef-
tişin kamu yönetimine katkısını artırabilmekte-
dir.  Teftiş Kurullarının kendi alanlarındaki ulus-

lararası kuruluşlarla ortak faaliyette bulunması 
ve teftiş sisteminin standartlarının, mesleki ve 
teknik ilkelerinin, genel kabul görmüş, ulusal 
veya uluslararası nitelikte standartların belirlen-
mesi önem arz etmektedir.

Türk kamu denetim sistemindeki sorunlar genel 
olarak; kurumsallaşma, denetimsiz kalan alan-
lar, çağdaş denetim sistemlerine uyum, denetim 
birimleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği, 
bilişim teknolojileri kullanımı, bağımsızlık, ra-
porların gereğinin yapılmaması, mesleki gelişim 
ve hizmet içi eğitimine sistematik yaklaşım, de-
netim elemanlarının sayısının yetersizliği olarak 
sayılmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik 
olarak Devlet Denetleme Kurulunun gözetim ve 
koordinasyonunda bir Teftiş ve Denetim Aka-
demisinin kurulmasının ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 36. maddesinde “Denetim 
Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak kamu teftiş ve 
denetim elemanlarının bu sınıfa alınmalarının 
Türk kamu yönetiminde denetim sisteminin ge-
lişmesine ciddi katkı sağlayabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Yolsuzlukla mücadele odaklı denetim sisteminin 
ülkede yolsuzluk karşıtı bir kültür oluşturulması, 
yolsuzluktan maksimum derecede caydırmak, 
caydırılamayan yolsuzluğun engellenmesi, en-
gellenemeyen yolsuzluğun derhal ortaya çıka-
rılması, ortaya çıkarılan yolsuzluğun profesyo-
nelce soruşturulması, yolsuzluk yapanlara karşı 
gerekli yasal işlemleri içeren etkili yaptırımlar, 
yolsuzluk nedeniyle kaybedilen paranın tazmin 

ettirilmesi için etkili yöntemleri içerdiği anlaşıl-

maktadır. Bu noktada denetim birimlerinin kendi 

kurumlarının alanına göre toplumda yolsuzluk 

karşıtı kültürün oluşturulması ve hatalar ortaya 

çıkmadan engellenmesi süreçlerini de içerecek 

şekilde görev tanımlarını geliştirmeleri ve gün-

cellemeleri tartışılmalıdır.

Denetim stratejisinin 7 temel hedefi  aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:
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GİRİŞ

Sağlık Bakanlığında mevcut durumda 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine 
göre memur; aynı Kanun’un 4/B maddesine, 4924 
sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerler-
de Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, 5258 
sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na, 663 sayılı Sağlık 
Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ye ve 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu’na göre sözleşmeli per-
sonel ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi istih-
dam edilmektedir. Bu haliyle kurumda çok sayıda 
personel statüsü ortaya çıkmış ve personel rejimi 
dağınıklaşmıştır. İlgili personelin tâbi olduğu di-
siplin hükümleri de bu duruma paralel bir şekilde 
farklılaşmıştır. Bu çalışmada öncelikle söz konu-
su statülerle ilgili disiplin suç ve cezalarının hangi 
norm seviyesinde düzenlenmiş olduğu ele alına-
cak, ardından personel statülerine göre oluşan 
farklılıklara değinilecektir.

1. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARININ DÜZEN-
LENDİĞİ NORM BAKIMINDAN 

Sağlık Bakanlığında istihdam edilen personelin 
tâbi olduğu disiplin suç ve cezaları ilgili perso-

nel statülerinden bazıları için kanunla, bazıları 
için yönetmelikle, bazıları için de kendileriyle 
imzalanan sözleşmeyle düzenlenmiş olup, bazı 
statüler içinse herhangi bir düzenleme öngörül-
memiştir.

1.1. Disiplin Suç ve Cezaları Kanunla Düzen-
lenmiş Olan Statüler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A 
maddesine göre Devlet ve diğer kamu tüzel ki-
şiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa etmek için is-
tihdam edilen memurların tâbi olduğu disiplin suç 
ve cezaları yine aynı Kanun’un 125’inci madde-
sinde düzenlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 1965).

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen 
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalış-
tırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’a göre eleman temininde güçlük çekilen 
yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetleri-
nin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini 
temin etmek üzere istihdam edilen sözleşmeli 
personelin tâbi olduğu disiplin suç ve cezala-
rı yine aynı Kanun’un 9’uncu maddesiyle 657 
sayılı Kanun’a atıf yapılmak suretiyle düzen-

lenmiştir. Sözleşmeli personel hakkında uygu-

lanacak disiplin cezaları ile sicil hususunda il-

SAĞLIK BAKANLIĞINDA
PERSONEL STATÜLERİ VE 
İLGİLİ DİSİPLİN SUÇ VE
CEZALARI ÜZERİNE BİR İNCELEEME

* Müfettiş Yardımcısı, T.C. Sağlık Bakanlığı, taci.yldrm@gmail.com
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gili kanundaki düzenlemeler dışında, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine 

göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır 

(T.C. Resmi Gazete, 2003).

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 

ek 9’uncu maddesinde Sağlık Bakanlığına bağlı 

sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş he-

kimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren 

kurumlarının; eğitim, araştırma ve sağlık hizme-

ti sunumu için insan gücü ve diğer kaynaklarını 

imzalanacak bir protokole göre karşılıklı olarak 

birlikte kullanabilecekleri düzenlenmiştir. Birlik-

te kullanım kapsamındaki sağlık kuruluşlarında 

görev alan üniversite personelinin tâbi olduğu 

disiplin suç ve cezaları ile ilgili aynı maddede 

personelin disiplin işlemlerinin kadrosunun bu-

lunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürü-

tüleceği ancak bu personelin birlikte kullanılan 

sağlık tesisinde sözleşme kapsamındaki hizmet 

ve faaliyetlerinden dolayı işledikleri disipline ay-

kırı fi illeri hakkında, başhekim tarafından 657 

sayılı Kanun’un disiplin hükümlerine göre işlem 

yapılacağı hüküm altına alınmıştır (T.C. Res-

mi Gazete, 1981). Söz konusu personelle ilgili 

olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

53’üncü maddesinde disiplin suç ve cezaları dü-

zenlenmiştir.

1.2. Disiplin Suç ve Cezaları Yönetmelikle 
Düzenlenmiş Olan Statü

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na göre birin-

ci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 

birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağ-

lık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık 

kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit eri-

şimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hiz-

metlerinin yürütülebilmesini têminen istihdam 

edilen sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı 

çalışanların tâbi olduğu disiplin suç ve ceza-

ları 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleş-

me ve Ödeme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir 

ve bu personelle imzalanan hizmet sözleşme-

si ekinde bu düzenlemeye yer verilmiştir (T.C. 

Resmi Gazete, 2004).

1.3. Disiplin Suç ve Cezaları Sözleşmeyle 
Düzenlenmiş Olan Statüler 

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

42’nci maddesine göre kararnameye ekli (II) 

sayılı cetvelde belirtilen İl Sağlık Müdürü, Baş-

kan, Başkan Yardımcısı, Başhekim, Başhekim 

Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Uz-

man pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli 

personelin tâbi olduğu disiplin suç ve cezaları 

personelle imzalanan sözleşmede, 4857 sayılı 

İş Kanunu’na göre istihdam edilen işçilerin tâbi 

olduğu disiplin suç ve cezaları toplu iş sözleş-

mesi ve personelle imzalanan sözleşmede dü-

zenlenmiştir.

1.4. Disiplin Suç ve Cezaları Herhangi Bir 
Normda Düzenlenmemiş Olan Statüler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre zaruri ve istisnai hallere mün-

hasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve 

ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, mali 

yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına 

karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizme-

ti görevlileri olarak istihdam edilen sözleşmeli 

personelin tâbi olacağı disiplin suç ve cezaları 

ile ilgili Kanun’da ya da bu personel hakkında 

uygulanmak üzere çıkarılan 28.06.1978 tarihli 

ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar ile herhangi bir düzenleme yapılmamış 

olup, personelle imzalanan hizmet sözleşme-

sinde ise yalnızca sözleşme fesih halleri belirtil-

miştir (T.C. Resmi Gazete, 1965).

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

45/A maddesine göre Bakanlık ve bağlı ku-

ruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üze-

re ve öncelikle personel istihdamında güçlük 

çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uya-

rınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması ön-

görülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri 

ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamın-

da yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlar-

da istihdam edilen sözleşmeli personelin tâbi 

olacağı disiplin suç ve cezalarına ilgili mevzu-

atında yer verilmemiştir. Personelle imzalanan 

hizmet sözleşmesinde ise yalnızca sözleşme 

fesih halleri belirtilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 

2011).

2. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI BAKIMINDAN 

Bu bölümde Sağlık Bakanlığında istihdam edi-

len personelin mevzuata aykırı fi il ve hallerde 

hangi yaptırımlarla karşılaşacağı farklı statüler 

kapsamında ele alınacaktır. 

2.1. 657 Sayılı Kanun’un 4/A Maddesine Tâbi 
Memurlar 

Memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 125’inci maddesinde sayılan fi il ve 

hallerde durumun niteliğine ve ağırlık derece-

sine göre; görevinde ve davranışlarında daha 

dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi 

şeklinde uyarma, görevinde ve davranışlarında 

kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi şeklinde 

yay pıp lacağığ  hüküm altına alınmıştş ır ((T.C. Res-

mimimimi GGGGaazaazazaa eteteteee, 1111989898981)1)1)1). SöSöSöSözzzz kokokokonunununususususu ppppperererersosososonenenenelllllllleeee ililililgiigigigilililili 

663 sayıy lı Sağğlık Alanında Bazı Düzenlemeler 
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kınama, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında 

kesinti yapılması şeklinde aylıktan kesme, fi ilin 

ağırlık derecesine göre bulunduğu kademede 

ilerlemesinin 1- 3 yıl durdurulması şeklinde ka-

deme ilerlemesinin durdurulması ve bir daha 

Devlet memurluğuna atanmamak üzere me-

murluktan çıkarma şeklinde Devlet memurlu-

ğundan çıkarma cezaları öngörülmüştür.

2.2 657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesine Tâbi 
Sözleşmeli Personel

Bu sözleşmeli personel için ilgili mevzuatta ve 

personelle imzalanan hizmet sözleşmesinde di-

siplin suç ve cezaları ile ilgili herhangi bir düzen-

leme yapılmamıştır. Personel hakkında uygulan-

mak üzere çıkarılan 28.06.1978 tarihli ve 16330 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 

personelle imzalanan hizmet sözleşme-

sinde ise yalnızca sözleşme 

fesih halleri belirtil-

miştir. Söz konusu 

statüde çalışan per-

sonel ile ilgili olarak, 

bu personelin mev-

zuata aykırı fi il ve 

hareketlerinin tes-

piti halinde kendi-

lerine uygulanacak 

yaptırımların neler 

olduğu herhangi bir 

mevzuatta öngörül-

mediğinden disiplin 

suç ve cezaları açı-

sından bir cezasızlık 

durumu ortaya çık-

maktadır.

2.3. 4924 Sayılı Kanun’a Tâbi Sözleşmeli 
Personel

Bu sözleşmeli personel için mevzuata aykırı 

fi il ve hallerde uygulanacak yaptırımlarla ilgili 

olarak Kanun’un 9’uncu maddesiyle 657 sa-

yılı Devlet Memurları Kanunu’na atıf yapılmış 

ve sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 

disiplin cezaları hususunda bu Kanun ile ilgili 

düzenlemeler dışında, 657 sayılı Kanun’un ilgili 

maddelerine göre işlem yapılacağı belirtilmiş-

tir. Böylelikle bu personele 657 sayılı Kanun’un 

125’inci maddesinde sayılan fi il ve hallerde du-

rumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre; gö-

revinde ve davranışlarında daha dikkatli olması 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesi şeklinde uyar-

ma, görevinde ve davranışlarında kusurlu ol-

duğunun yazı ile bildirilmesi şeklinde kınama 

cezaları öngörülmüştür. Bununla birlik-

te aylıktan kesme cezasının sözleş-

meli personelin brüt ücretinin 1/30-

1/8 arasında kesinti yapılması; 

kademe ilerlemesinin durdu-

rulması cezasının, söz-

leşmeli personelin üc-

retinin belirlenme-

sinde esas alınan 

kıdem süresinde 

indirim yapılma-

sı; Devlet me-

murluğundan çı-

karma cezasının 

ise sözleşmenin 

feshedilmesi su-

retiyle uygulana-

cağı hüküm altına 

alınmıştır.

2.4. 5258 Sayılı Kanun’a Tâbi Sözleşmeli 
Personel

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları için 

mevzuata aykırı fi il ve hallerde uygulanacak 

yaptırımlar 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayı-

lı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği 

Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve personelle 

imzalanan hizmet sözleşmesi ekindeki tabloda 

belirlenmiştir. Buna göre ihtar puanı cetvelinde 

belirtilen fi il ve hallerde personele “5, 6, 10, 12, 

20 ve 50 ihtar puanları” öngörülmüştür.

2.5. 663 Sayılı KHK’nin 42’nci Maddesine 
Tâbi Sözleşmeli Personel

İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, 

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür 

Yardımcısı ve Uzman personel için mevzuata 

aykırı fi il ve hallerde uygulanacak yaptırımlar 

hizmet sözleşmesi ekinde bulunan ceza tablo-

sunda belirtilen fi il ve hallere göre “15, 30, 45, 

60 ve 90 ihtar cezaları” olarak öngörülmüştür.

2.6. 663 Sayılı KHK’nin 45/A Maddesine Tâbi 
Sözleşmeli Personel

Bu sözleşmeli personel için ilgili mevzuatta ve 

personelle imzalanan hizmet sözleşmesinde  

disiplin suç ve cezaları ile ilgili herhangi bir dü-

zenleme yapılmamıştır. Personelle imzalanan 

hizmet sözleşmesinde ise yalnız-

ca sözleşme fesih halleri belirtil-

miştir. Söz konusu statüde çalışan 

personel ile ilgili olarak, bu perso-

nelin mevzuata aykırı fi il ve hare-

ketlerinin tespiti halinde kendileri-

ne uygulanacak yaptırımların ne-

ler olduğu herhangi bir mevzuatta 

öngörülmediğinden disiplin suç ve 

cezaları açısından bir cezasızlık 

durumu ortaya çıkmaktadır.

2.7. 3359 Sayılı Kanun’a Tâbi Sözleşmeli 
Personel

3359 sayılı Kanun’da her ne kadar 657 sayılı 

Kanun’a atıf yapılmak suretiyle bu kapsamda-

ki personelin birlikte kullanılan sağlık tesisinde 

sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerin-

den dolayı işledikleri disipline aykırı fi illeri hak-

kında, başhekim tarafından 657 sayılı Kanun’un 

disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı 

yönünde düzenleme yapılmış olsa da sözleş-

melerde bu hükme yer verilmemiş ve yalnızca 

sözleşme şartlarına aykırı davranışı sebebiyle 

sözleşme döneminde en az üç kez yazılı uya-

rılmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen 

personelin sözleşmesinin sonlandırılması öngö-

rülmüştür.

Söz konusu personelle ilgili olarak 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesin-

de ise disipline aykırı fi il ve hallerde “uyarma, 

kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe 

ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla üc-

retten kesme, üniversite öğretim mesleğinden 

çıkarma ve kamu görevinden çıkarma” cezaları 

öngörülmüştür.
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2.8. 4857 Sayılı 
Kanun’a Tabi İşçiler 

İşçilerin mevzuata 

aykırı fi il ve hallerin-

de kendilerine uygu-

lanacak yaptırımlar; 

toplu iş sözleşmesi 

ve personelle imza-

lanan iş sözleşmesi 

ekindeki disiplin ceza 

cetvelinde en hafi fi n-

den en ağırına doğru; “ihtar, 1 yevmiye kesme 

cezası, 3 yevmiye kesme cezası, 5 yevmiye 

kesme cezası, 6 yevmiye kesme cezası ve işten 

çıkarma cezası” olarak öngörülmüştür.

SONUÇ

Sağlık Bakanlığında farklı kanuni düzenlemele-

re göre memur, sözleşmeli personel ve işçiler-

den müteşekkil farklı statülerde personel istih-

dam edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun yürürlüğe girdiği dönemde, istisnai 

ve geçici olarak sözleşmeli personel çalıştır-

mak söz konusu iken, zaman içerisinde kamu 

yönetimi anlayışındaki değişime paralel olarak 

sözleşmeli personel istihdamı yaygınlık kazan-

mıştır (Yürekli, Avaner, 2022). Sağlık Bakanlı-

ğında bu süreçte farklı kanuni düzenlemelere 

göre sözleşmeli personel istihdamı gerçekleşti-

rilmiştir. Farklı statülerde istihdam edilen perso-

nelin tâbi olacağı disiplin suç ve cezaları ile ilgili 

olarak; 657 sayılı Kanun’a tâbi memurlar için 

aynı Kanun’da düzenleme yapılmış, sözleşmeli 

personel için 4924 sayılı Kanun’da ve 3359 sa-

yılı Kanun’da 657 sayılı Kanun’a atıf yapılmış, 

5258 sayılı Kanun’da herhangi bir düzenleme 

yapılmayıp bu konu yönetmelik ve sözleşme-

ye bırakılmış, 663 

sayılı KHK’nin 

42’nci maddesine 

tabi personel ile 

ilgili düzenleme 

sözleşmeye bı-

rakılmış, 663 sa-

yılı KHK’nin 45/A 

maddesi ve 657 

sayılı DMK’nin 

4/B maddesi kap-

samında istihdam edilen personelle ilgili dü-

zenleme yapılmamış, işçiler ile ilgili olarak toplu 

iş sözleşmesi ve bireysel iş sözleşmelerinde 

düzenleme yapılmıştır. Söz konusu kanuni dü-

zenlemelerle ortaya çıkan statü farklılıklarının 

bir sonucu olarak ilgili personelin tâbi olduğu 

disiplin hükümleri de farklılaşmıştır. Mevcut 

düzenlemeler kendi içinde dikkate alındığında 

aynı veya benzer nitelikli işleri yürüten personel 

farklı disiplin suç ve cezalarıyla karşılaşmakta-

dır. Bu durumun disiplin hukukunun amacıyla 

örtüşmeyen sonuçlar doğurabileceği değerlen-

dirilmektedir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığında 

personel disiplin hükümlerinin bütüncül bir şe-

kilde ele alınarak mümkün olduğunca bir stan-

dardizasyon sağlanması gerekmektedir. Yapıla-

cak düzenlemelerin, T.C. Anayasası’nın 128’inci 

maddesinin kamu görevlilerine ilişkin hak ve 

yükümlülüklerin kanunla düzenlenmesinin esas 

olduğu yönündeki hükmü doğrultusunda kanun 

seviyesinde olması ve normlar hiyerarşisine uy-

gun bir şekilde alt normun üst norma aykırılık 

teşkil etmemesine ve üst normu genişletmeme-

sine dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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kazaları (Perkütan yaralanmalara bağlı) ABD’de 

her yıl 400 sağlık personelinde Hepatit B vakası 

meydana gelmekte, 50 ile 150 arasında sağlık 

personelinde ise Hepatit C vakası oluşmakta, 

ayrıca bu enfeksiyonlara bağlı olarak yılda 17 

ile 57 sağlık personeli vefat etmektedir (Sepko-

witz ve Eisenberg., 2005:1003-1008). 

Ülkemiz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en 

yüksek olduğu ülkelerden birisi olup, resmi ka-

yıtlara göre 2000-2009 döneminde 784.000’den 

fazla iş kazası meydana gelmiş, 10.000’den 

fazla insan bu kazalarda hayatını kaybetmiş 

olup, resmi kayıtlara girmeyen iş kazaları ve 

meslek hastalıkları nedeniyle ölüm ve yaralan-

maların sayısının tahmininin imkansız olduğu 

belirtilmiştir (Aytaç, 2011: 4). ILO’nun Türkiye’ye 

ilişkin verilerine göre 2003-2007 yılları arasında 

Hindistan’dan sonra en yüksek ölümlü iş kaza-

sı oranına sahip ülkenin Türkiye olduğu belirtil-

mektedir (Tutkun, 2010:web). 

1-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIK-
LARI RİSKLER

1.1-Biyolojik etkenler:

Çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyo-

lojik etkenlere maruz kaldıkları veya kala-

bilecekleri yerlerin başında hastaneler gel-

mektedir. HBV (Hepatit B Virüsü), Tüber-

küloz, Covid 19 Virüsü, tüm dünyada bütün 

sağlık çalışanları için en önemli risklerden-

dir. Bu hastalıklar solunum ve kan yoluyla 

bulaşmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminleri-

ne göre bir yıl içinde sağlık çalışanlarının  

%40’ının Hepatit B ve Hepatit C, %2,5’unun 

ise HIV enfeksiyonuna maruz kaldığı açık-

lanmıştır (Wilburn, Eljkemans, 2004:451). 

Bir araştırmada, dünyada sağlık çalışanı başına 

yılda ortalama yaralanma sayısı 0.2–4.7 olarak 

tahmin edilmiş, kanla bulaşan patojenlere ma-

ruz kalan sağlık çalışanlarında, dünya genelin-

de 16.000’inin HCV, 66.000’inin ise HBV enfek-

siyonu geliştiği, bu rakamlara göre tüm sağlık 

çalışanlarının %2,6’sının HCV, %5,9’unun HBV 

ve %0,5’inin ise HIV virüsü nedeniyle enfekte 

olduğu, gelişmekte olan bölgelerde HBV enfek-

siyonu gelişen sağlık çalışanlarından %40’ının 

perkütan yaralanmalar nedeniyle enfeksiyon 

kaptığı, HCV enfeksiyonu gelişen sağlık çalı-

şanlarından %65’inin ise yine perkütan yara-

lanmalar nedeniyle bu hastalığa yakalandığı, 

gelişmiş ülkelerde ise bu oranın HVV için %8-

27 aralığında, HBV için ise %10’dan daha az 

olduğu, bunun nedeninin ise gelişmiş ülkelerde 

etkin ve sürekli aşılama yapılmasından kaynak-

landığı ileri sürülmüştür (Üstün vd., 2003: 28). 

Doktorlar ve özellikle de hemşireler için iğne 

batması ya da keskin obje kesikleri oldukça 

önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Ço-

ğunlukla kana bulaşmış bütün maddeler, risk 

taşımaktadır. Kesici alet yaralanmalarının sağ-
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GİRİŞ

Sağlık hizmetleri emek yoğun bir sektör olup 
çoğu ülkede sağlık çalışanları istihdam edilen 
işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmak-
tadır. Çok çeşitli ortamlarda çalışan çok çeşitli 
profesyonel, teknik ve destek personeli içer-
mektedir. Sağlık çalışanlarına, laboratuvar 
teknisyenlerine, eczacılara, sosyal hizmet çalı-
şanlarına ve klinik hizmetlerine dahil olan diğer 
kişilere ek olarak, büro personelini, temizlik ve 
diyet personelini, çamaşır işçilerini, mühendis-
leri, elektrikçileri ve bakım-onarım işçilerini de 
kapsamaktadır. Sağlık Meslek Mensuplarının 
görev tanımlarını belirleyen Yönetmelik 2014 
yılında çıkarılmış olup Yönetmeliğin “Temel İl-
keler” başlıklı 5/1-g maddesinde, sağlık meslek 
mensuplarının, “Hasta ve çalışan güvenliğini 
sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının 
sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel 
risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları ya-
pacağı veya yapılmasını sağlayacağı, mesleki 
risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alaca-
ğı veya alınmasını sağlayacağı” belirtilmiştir. 

Topluma sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanla-
rı, sağlık sektörünün temiz ve tehlikesiz oldu-
ğu şeklindeki yanlış inanışın aksine, bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını etkileyen 

ve tehdit eden pek çok riske maruz kalırlar. Ay-

rıca diğer hizmet sektörlerinden farklı olarak 

sağlık sektöründe çalışanların gece saatlerinde 

çalışması, çok erken işe başlaması, hafta sonu 

da çalışması ve ayrıca yemek saatlerinde dahi 

çalışmak zorunda kalması gibi ek zorlukları bu-

lunmaktadır. Bu çalışma ortamı ve çalışma şekli 

sağlık personelinin yorgun düşmesine, dikkati-

nin dağılmasına, strese girmesine sebep ola-

bilmekte, doğrudan temas ettiği toplum kesimi 

hastalar olduğundan, özellikle bulaşıcı hastalık-

lar ve enfeksiyon riskine, diğer sektör çalışanla-

rına göre çok daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

Aşırı yorgunluk ve dikkatsizlik sonucunda iş ka-

zaları meydana gelebilmektedir. 

Sağlık personeli, hizmet ettikleri hastalardan 

enfeksiyon bulaşma riski ile birlikte, hastaları 

kaldırırken, transfer ederken ya da kısıtlarken 

kas-iskelet yaralanmaları riskiyle karşı karşıya-

dırlar. ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Ens-

titüsü (NIOSH), iğne delinmeleri, kas iskelet 

sistemi burkulmaları ve sırt yaralanmalarının 

muhtemelen sağlık sektöründeki en yaygın ya-

ralanmalar olduğunu bildirmiştir. ABD’de yıllık 

olarak 385.000 delici alet yaralanması gerçek-

leştiği belirtilmektedir (Panlilio, A.L.vd., 2004: 

556). Ayrıca, yine hastanelerde gerçekleşen iş 

HASTANELERDE 
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

* Dr., Başmüfettiş, T.C. Sağlık Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
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lık bakım çalışanlarında her yıl yaklaşık, 66.000 
HBV, 16.000 HCV ve 5.000 HlV’e neden olduğu 
tahmin edilmektedir (Schmid vd., 2007: 126). 

Kan yoluyla bulaşan en önemli ölümcül hasta-
lıklardan birisi de Kırım Kongo Kanamalı Ateş 
hastalığı (KKKA) olup, hastalığın özellikle sık 
görülmekte olduğu bölgelerde erken dönemde 
tanınması hem izolasyon önlemlerinin alınma-
sı hem  de tedavi sürecinin gecikmeden başla-
nabilmesi açısından oldukça önemlidir (Yılmaz 
vd, 2009: 29). Özellikle son yıllarda kene ile 
bulaşan viral hastalıklardan biri olan KKKA gö-
rülme oranında hızlı bir artış olması ve ölümcül 
bir hastalık olması sebebiyle dikkat çekmekte-
dir. (Kaygusuz S., 2008: 3). Ülkemizde 2003 
yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan genelge ile vakaların bildirim i zorunlu 
hale getirilmiştir (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.12.2003 tarih 
B100TSH0110002 sayılı yazısı).

DNA veya RNA denilen molekülleri çevreleyen 
protein tabakasından ibaret olan virüsler, uygun 
ortam bulduğunda kendi kendini çoğaltabilme 

yeteneğine sahiptirler. Covid-19 virüsü gibi Ko-
ronavirüsler, bölümlenmemiş, tek zincirli pozitif 
zincirli RNA virüsleri olup, bu tür virüslerin pü-
rüzsüz yüzeylerde birkaç saat hayatta kalabile-
ceği, sıcaklık ve nem izin verirse uygun ortam-
da birkaç gün bile yaşayabilecekleri belirlenmiş, 
%75 alkol ve klor içeren dezenfektanlar, pera-
setik asit, kloroform ve diğer lipit çözücüler ve 
klorheksidin virüsü etkisiz hale getireceği tespit 
edilmiş, ayrıca bu hastalığın tespitinde akciğer 
bilgisayar tomografi  taraması çok önemli bir tanı 
aracı olup, bu virüse bağlı olarak hastalananla-
rın %90 gibi çok önemli oranda göğüs BT bul-
guları olduğu, göğüs bilgisayarlı tomografi sinde 
Covid-19 tanısının %97 oranında konulabildiği 
açıklanmıştır (Çetintepe ve İlhan, 2020:51-52). 

1.2-Radyolojik etkenler:

Radyoloji, anjiyografi , nükleer tıp ve radyasyon 
onkolojisi bölümlerinde çalışanlar iş sağlığı ve 
güvenliği açısından riskli grup olarak değerlen-
dirilmekte bu çalışanlar için özel mesai saatleri 
ve özel düzenlemeler yapılmaktadır. Özellik-
le radyoloji tekniker ve teknisyenleri, radyoloji 

uzman hekimleri, görüntüleme merkezlerinde 
görevli diğer personel tomografi , röntgen gibi 
zararlı radyasyon yayan cihazlardan olumsuz 
etkilenmektedirler.  

1.3-Kimyasal etkenler: 

Sağlık çalışanları; özellikle ameliyathanede ve 
laboratuvarlarda görev yapan çalışanlar, dezen-
fektanlar, sterilizanlar, laboratuar malzemeleri, 
ilaçlar ve anestezikler gibi çeşitli kimyasallarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kimyasallar iri-
tan (vücudun allerjik reaksiyon göstermesine 
neden olan) ve sensitize (vücudun reaksiyon 
vermesi) şeklinde olumsuz etkiler yapmaktadır. 
Ayrıca bazı dezenfektanlar ve antiseptikler uzun 
süreli maruziyet veya kullanıma bağlı olarak 
toksik (zehirli) olmakta ve deri ya da solunum 
yolu rahatsızlıklarına yol açmaktadırlar. For-
maldehit ve etilen dioksit gibi, bazıları mutajen 
(organizmanın genetik yapısını değiştiren), ba-
zıları teratojen (fonksiyon bozukluklarına neden 
olan) ve bazıları da karsinojen (kanser yapan) 
etkilere sahip kimyasallar da sağlık çalışanları 
için büyük risk oluşturmaktadır. Bunun için koru-
yucu giysi, eldiven, gözlük ve maske kullanmak, 
belirli periyotlarla sağlık kontrolünden geçmek, 
olumsuz etkiler hissedildiğinde hemen doktora 
müracaat etmek gerekmektedir. 

1.4-Fiziksel etkenler: 

Hastaneler ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları 
inşa edilirken insan sağlığı için önemli bazı il-
keler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ilkelerin 
başında havalandırma ve özellikle hijyenik ha-
valandırma ortamları gelmektedir. Ameliyatha-
ne, yoğun bakım, acil servis ve laboratuarlarda 
ya da diğer odalarda kullanılan kimyasalların 
yaydığı kokular, kimyasal gazlar ve dumanlar 
özel olarak yerel cebri çekişli havalandırma 
sistemleri ile ortamdan çekilmeli ve genel ha-

valandırma sistemine asla karışmamalıdır. Aksi 

durumda kimyasallarla ilgili yukarıda sayılan 

risklerle, genel ortamdan hava soluyan herkes 

bu zararlı gazlara maruz kalmış olacaktır. Ayrı-

ca enfeksiyon risklerine karşı uygun fi ltre ve UV 

lambaların kullanılması, fi ltrelerin belirli peryot-

larla değiştirilmesi, hijyenik havalandırma siste-

minin bakım ve kontrolü gerekmektedir.

Öte yandan, hastaneler ve sağlık merkezlerin-

de yoğun olarak elektrik enerjisi kullanıldığı için 

binaların içinden pek çok elektrik hattı ve kablo-

su geçmekte, bunların iyi bir şekilde bağlanma-

ması ve topraklanmaması sonucunda elektrik 

çarpmaları meydana gelmektedir. Hastane tra-

fosu ve dağıtım panosundan kaynaklı yangınlar 

oluşmakta, bu duruma bağlı uzun süreli elekt-

rik kesintisi nedeniyle yoğun bakım cihazları ve 

elektrikle çalışan diğer tıbbi cihazlar bulunan, 

acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve do-

ğumhanede tedavi görmekte olan hastalar için 

çok büyük ölüm riski oluşmaktadır.

Diğer taraftan, hasta naklinde kullanılan ekip-

manlar, hasta yatakları, koltuklar, ameliyathane 

tıbbi sarf malzemeleri vs. ekipman ve malzeme-

lerin uygun olmaması, çok eskimesi ve persone-

lin uygunsuz kullanımına bağlı etkenlerle, hem 

hasta hem de sağlık çalışanının zarar gördüğü 

bir çok iş kazası meydana gelmektedir. Hasta 

düşmeleri, çarpma, sıkışma, ağır ekipman kal-

dırma gibi olumsuz etkenlere bağlı travmalar ve 

fi ziksel yaralanmalar oluşmaktadır. 

2-HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sözleşmesi özel hukuk hükümlerine tabi olsa 

da sosyal düşüncelerle devlet, iş ilişkisine işçi-

yi korumak düşüncesiyle müdahale etmektedir. 

Devletin bu alana müdahalesi bazen zorunlu 
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hale gelmektedir, çünkü işçi işverene bağımlı 
olarak iş görmekte, işin görülmesi sırasında işçi, 
iş ve işyerinin niteliğinden kaynaklanan riskler-
den dolayı beden ve ruh sağlığı bakımından 
tehlike altındadır. Bu nedenle işçinin söz konu-
su hayati tehlikelerden korunması, yaşam hak-
kıyla bağlantısı nedeniyle işçi-işveren ilişkisinin 
ötesinde, kamusal bir zorunluluğa dönüşmüş-
tür. Bundan dolayı, iş hukukuna kamu hukuku 
özelliği kazandıran bu müdahale, işçi-işveren 
ilişkileri ile çalışma hayatının devlet tarafından 
denetlenmesi, buna dair mevzuata uymayan iş-
verenler hakkında özel hukuk yaptırımlarından 
başka kamu hukuku temeline dayanan idari ve 
cezai yaptırımlar uygulanması söz konusu ol-
maktadır (Kabakçı, 2009: 252). 

İşverenin çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağ-
laması, özel hukuk kapsamında sözleşme iliş-
kisinden doğan bir borç olmakla birlikte, ayrıca 
Anayasa, İş Kanunu’nun 77. maddesi (6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürür-
lükten kaldırılmıştır) ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hükümlerinden doğan kamu-
sal bir yükümlülüktür.  

Anayasa’nın 49. 
ve ilgili diğer mad-
deleri ile devlet, 
çalışanların hayat 

seviyelerini yükselt-
mek, 

çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve 
işsizleri korumak, çalışma barışını sağlamak 
için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmış-
tır. Bu yükümlülük devletin çalışma hayatına 
müdahalesini gerekli kılmaktadır. Çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, dolayı-
sıyla iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
korunması, sosyal güvenlik hakkı içinde devlete 
verilmiş bir görev ve sorumluluktur (Karadeniz, 
2012:26). 

İş sağlığı ve güvenliğinin temeli tüm çalışanları 
iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruma-
ya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda 
bilgilendirmektir. Bu yönüyle iş sağlığı ve gü-
venliği bir haktır. Dolayısıyla devletin, bu hakkın 
korunması ve geliştirilmesi için, işin yapılma-
sından doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması 
veya azaltılması yönünde iş sağlığı ve güven-
liğine dair mevzuat hükümlerini yapılandırması, 
uygulamaları izlemesi ve denetlemesi gerek-
mektedir. Ayrıca hakkın korunmasında işverene 
de sorumluluk yüklenmekte olup, işin yapılma-
sından doğan tehlikelere karşı, iş sağlığı ve gü-
venliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek 
üzere iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu 
kurması ve sürdürmesi yasal zorunluluktur. 

Ülkemizde hastanelerin “Çok Tehlikeli İşler” sı-
nıfına dahil edilmesi, 2009 yılında çıkarılan “İş 
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfl arı 
Listesi Tebliği” ile gerçekleşmiştir. Bu durum, 
İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin sağlık sek-

töründeki önemini belirtmek-
tedir (Dündar, 2014: 9). 

Öte yandan, 30 Haziran 

2012 tarihinde çıkarılan 

6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu 

ile tüm kamu ve özel 

hastaneler de bu kanun kapsamına alınarak iş 

sağlığı ve güvenliği tebdirleri alma zorunluluğu 

getirilmiştir.

Bir hastanenin “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği” 

birimindeki muayene kayıtları incelenerek yapı-

lan bir araştırmada, bir yıl içinde bu hastanede 

meydana gelen iş kazaları incelenmiş, araştır-

ma sonucunda hastanede çalışan personelin 

%27,5’inin bir yıl içinde iş kazası geçirdiği, en 

fazla iş kazası yaşanan birimlerin sırasıyla Acil 

Servis, Cerrahi Birimler, Dahili Birimler, İdari ve 

Teknik Birimler olduğu, 657 sayılı Kanun’un 4-B 

maddesine göre sözleşmeli çalışan sağlık per-

sonelinde iş kazası geçirme riskinin kadrolu ça-

lışanlara göre 2,4 kat daha fazla olduğu, gece 

çalışan personelin gündüz çalışan personele 

göre ise 2,6 kat daha fazla iş kazası geçirme ris-

ki bulunduğu belirlenmiştir (Davas vd., 2016: 68). 

“İş Sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların be-

densel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini 

sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalış-

malarıdır” (ILO-WHO Joint Committee, 1951).

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını; 

“Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay so-

nucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan 

durumdur” şeklinde tanımlayarak, işyeri ile ev 

arasında, işyeri ile işçinin normal olarak yemek 

yediği yer arasında, işyeri ile işçinin normal ola-

rak ücretini aldığı yer arasında oluşan kazalar 

iş kazası olarak kabul edilmiştir (ILO 121 Sayılı 

Tavsiye Kararı, (1964)). Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), iş kazasını; “Önceden planlanmamış, 

çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, 

araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin 

bir süre durmasına yol açan olay” olarak tanım-

lamıştır. Her iki uluslararası örgütün vurguladığı 

ortak tema, “iş kazasının önceden planlanma-

mış olması ve yaralamaya sebebiyet vermiş” 

olmasıdır (Özkılıç, 2005: web). İş sağlığı ve 

güvenliği, işin yapılması sırasında çeşitli neden-

lerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar 

verebilecek mesleki risklerden korunmak ama-

cıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 

(Vidinli, 2009: 54). 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

3. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde iş 

kazası, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniy-

le meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 

vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 

hale getiren olay” olarak tanımlanmak suretiyle, 

sadece uzuv kaybı ile sonuçlanması değil aynı 

zamanda kaza geçiren kişinin ruhen veya be-

denen kaza geçirmeden önceki halinden farklı 

hale gelmesi vurgulanmıştır (6331 sayılı Kanun, 

2012). Aynı Kanun’un 14. maddesinde, işveren-

lerin bütün iş kazalarının kazadan sonraki 3 iş 

günü içinde SGK’ya bildirim zorunluluğu getir-

miştir. Kesici-delici alet yaralanmaları, iğne bat-

ması, düşme, çarpma gibi durumlarda meydana 

gelen ciddi yaralanmaların Kanun’da belirtilen 

“İş Kazası” tanımına girdiğinden SGK’ya süresi 

içinde bildirilmesi gerekmektedir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre iş 

kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayı-

sıyla, sigortalı işveren tarafından başka bir yere 

görevli olarak gönderildiği sırada asıl işini yap-

maksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın için 

emzirme sırasında, işverence sağlanan toplu 

taşıma sırasında, meydana gelen ve sigortalı-

yı hemen veya sonradan bedence veya ruhça 

arızaya uğratan olaydır” şeklinde tanımlanmıştır 

(5510 sayılı Kanun, Md.13).
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Bu Kanun’a göre iş kazası sonucu zarara uğ-

rayan işçiye SGK tarafından, geçici ve sürek-

li iş göremezlik ödeneği verilir, ölümü halinde 

ise hak sahiplerine gelir bağlanır. SGK yaptığı 

ödemeleri iş güvenliği mevzuatını ihlal eden iş-

verenlerden Sosyal Sigortala Kanunu’nun 26. 

maddesine uyarınca talep edebilir (5510 sayılı 

Kanun, Md.14).

İş kazası, yabancı ve dıştan gelen bir etken 

yani, dış bir olay sonucu mağdurun vücut bü-

tünlüğüne, organik yapısına zarar vermelidir. 

Dıştan gelen olay; iş yerinde patlama, bir mad-

denin çarpması, düşmesi, zehirlenme, elektrik 

cereyanına kapılma, yüksekten düşme, güneş 

çarpması gibi durumlar olabilir. Kasti olmasa 

dahi bir iş ifası sırasında meydana gelebilecek 

durumlar, zaman çevre ikileminde iş kazasına 

sebebiyet ilkeleri olarak kabul edilmektedir. 

İşverenin iş kazası nedeniyle tazmin sorumlu-

luğunun doğması için her şeyden önce bir ka-

zanın olması, bu kazanın bir iş kazası niteliğin-

de olması, işverenin kusurlu olması, iş kazası 

sonucunda bedensel veya ruhsal bir zararın 

ya da ölümün ortaya çıkması ve uygun illiyet 

bağının bulunması gerekir. İşverenin gözetme 

borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana 

gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 

işçi, uğradığı bedensel ya da ruhsal zararlarının 

tazminini talep edebilir (Maddi tazminat). Bunun 

yanında işçi, koşulları varsa ayrıca manevi taz-

minat da isteyebilir. İşverenin gözetme borcuna 

aykırı davranması sonucunda, iş kazasına uğ-

rayan veya meslek hastalığına tutulan işçinin 

ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar da 

tazminat talebinde bulunabilirler. Buna “destek-

ten yoksun kalma tazminatı” adı verilir.

6331 sayılı İSG Kanunu devlet memurlarını 

kapsıyorsa da, kamu sektöründe işyeri hekimi 

ve iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi 

yükümlülüğü 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile 

2020 yılına daha sonra da 31.12.2023 tarihine 

ertelenmiştir. İSG Kanunu’nun getirdiği bir ye-

nilik, çalışanların ciddi veya yakın tehlike du-

rumlarında çalışmaktan kaçınma haklarını da 

düzenlemesidir (Bilir, 2016: 12). 

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan, “Sağlık Meslek 

Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Di-

ğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanım-

larına Dair Yönetmelik” ile sağlık çalışanlarının 

görev  tanımları belirlenmiş, Yönetmeliğin “Te-

mel İlkeler” başlıklı (5/g) maddesinde, “Hasta ve 

çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli 

çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilir-

liği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik 

uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. 

Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirle-

rini alır veya alınmasını sağlar.” şeklinde iş sağ-

lığı ve güvenliğiyle ilgili düzenleme getirilmiştir. 

Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği risk-

lerinin önlenmesi ve gerekli tebdirlerin alınması 

amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği birimleri oluşturulmuştur. 

Bakanlık bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Mü-

dürlüğünde Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı ile 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesin-

de Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire 

Başkanlığı, sağlık personelinin maruz kalabi-

leceği iş kazaları konusunda çalışmalar yürüt-

mektedir. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlü-

ğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı hastane-

lerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yü-

rütmektedir. Bu amaçla çalıştay ve toplantılar 

düzenlemekte, sağlık çalışanlarına eğitimler 

vermektedir. Bu yönde verilen eğitimler için bir 

yazılım oluşturularak 2016 yılı Ağustos ayında 
isg.saglik.gov.tr uzantılı modül şeklinde hizme-
te açılmıştır. Bu sistemde eğitimcilerin nerede, 
ne zaman, hangi eğitimleri kaç personele ver-
diği anlık olarak takip edilerek sorun olan illerde 
bu sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Birinci 
basamak hizmetlerde çalışan aile hekimleri ve 
yardımcı sağlık personeli için de standart reh-
berler hazırlanmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından 
13-17 Temmuz 2016 tarihinde Antalya ilinde 
“Halk Sağlığı İSG Rehberi Çalıştayı” yapılarak, 
risk analizi kontrol listeleri hazırlanmıştır.

3- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARIN-
DAN KAYNAKLANAN YAPTIRIMLAR

İş kazalarında kusur ve sorumluluğu olanlara 
uygulanacak yaptırım ve cezalar aşağıda be-
lirtilmiştir. 

3.1- İşverene Uygulanan Yaptırım ve Cezalar:

Şahıs işyerlerinde işyeri sahibi, şirket ve hol-

dinglere ait işyerlerinde ise şirket ortakları (sa-

hipleri), işveren vekili konumundaki şirket ve 

işyeri yetkilileri işveren kapsamına girer.

İşçinin ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanan 

iş kazasında, kusuru veya sorumluluğu tespit 

edilen işverene, kusuru Türk Ceza Kanunu hü-

kümlerine göre taksir kapsamına giriyorsa hapis 

cezası verilir. Kaza geçiren işçi kendisi, hayatını 

kaybetmişse hak sahipleri Borçlar Kanunu hü-

kümlerine göre maddi – manevi tazminat dava-

sı açabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu da kaza 

geçiren işçi için yaptığı bütün tedavi giderlerini, 

kaza geçiren kişiye ödediği geçici iş göremez-

lik ödeneğini (rapor parasını), kaza geçiren kişi 

meslekte kazanma (çalışma) gücü kaybına uğ-

ramış ve Kurum kendisine sürekli iş göremezlik 

geliri bağlamışsa, o kişi için ödediği ve ilerde 

ödeyeceği tahmini gelirin peşin sermaye değeri-
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Memurların iş kazası bildirimlerinde, 5510 sayılı 

Kanuna göre memurların iş kazası ve bildirimi 

zorunlu değildir. Ancak, İş Sağlığı ve Güvenli-

ği Kanunu 14. maddesine göre “kamu ve özel 

sektör iş yerleri ve işleri” için bildirim zorunlu ol-

duğundan; memurların da iş kazası bildirimi zo-

runludur. Çırak ve stajyerler de bu Kanun kap-

samındadır. Kazadan sonraki üç iş günü içinde 

bildirim zorunludur. Bildirim yapılmadığında ida-

ri para cezası vardır. 

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğru-

dan ya da taahhütlü posta ile SGK’ya bildirilme-

si zorunludur. E-SGK uygulaması ile de bildirim 

yapılabilmektedir. Belirtilen süre, iş kazasının 

işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana 

gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarih-

ten itibaren başlar.

3.5.2- Meslek hastalığının bildirilmesi:  

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hasta-

lığına tutulduğunun; SGK tarafından yetkilendi-

rilen hastane tarafından incelenerek raporlan-

ması gerekir. SGK tarafından gerekli görüldüğü 

hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna 

bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim 

raporları ve gerekli diğer belgeler de incelenir. 

Meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 

gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak 

sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık 

Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eği-

tim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversi-

tesi hastaneleri yetkilidir.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra mey-

dana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı iş-

ten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla 

sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski 

işinden fi ilen ayrılmasıyla hastalığın meydana 

çıkması arasında bu hastalık için SGK tara-

fından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süre-

den daha uzun bir zamanın geçmemiş olması 

şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle 

SGK’ya müracaat edebilirler. Başvuru yapmak 

isteyenler, en yakın SGK müdürlüğüne başvuru 

yaparak, dilekçesinde meslek hastalığına yö-

nelik başvuru yaptığını, çalışma gücü kaybı ve 

meslekte kazanma gücü kayıp oranının incelen-

mesini talep edebilir. SGK, başvuranı yetkili bir 

hastaneye sevk eder.

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve labo-

ratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek has-

talığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme 

sonunda tespit edildiği hallerde, meslek has-

talıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış 

olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya 

ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yük-

sek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı 

sayılabilir.

Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğ-

renen işverenin, bunu öğrendiği günden baş-

layarak üç iş günü içinde İş Kazası ve Meslek 

Hastalığı Bildirgesi ile SGK’ya bildirmesi zorun-

ludur. Bağ-Kur’lu ise kendisi tarafından, bildirim 

yapılır.

SONUÇ

Hastaneler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon ol-

mak üzere sağlık hizmeti veren, hastaların uzun 

veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı tedavi 

kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Hastane-

ler birer hizmet organizasyonları olup aynı za-

manda karmaşık yapılı sistemlerdir. Hastane-

ler 7 gün 24 saat hizmet veren ve personelinin 

önemli bir kısmı kadınlardan oluşan organizas-

yonlardır. Dolayısıyla sektör, içinde pek çok ris-

ni (toplamını), kaza geçiren kişi hayatını kaybet-

miş ve Kurum hak sahiplerine aylık (dul – yetim 

aylığı) bağlamışsa, o kişiler için ilerde ödenecek 

tahmini aylığın peşin sermaye değeri (toplamı) 

kusur oranına göre işverenden tahsil edilir. Eğer 

iş kazası geçiren kişi sigortasız ise işverenin ku-

surlu olup olmadığına bakılmaksızın, hepsi ken-

disinden tahsil edilir.

3.2- Kaza Geçiren Kişiye Uygulanan Yaptı-
rım ve Cezalar:

Sosyal Güvenlik Kurumu kasdî bir hareketi veya 

ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, hekim 

tavsiyelerine uymayan sigortalıya ödediği geçici 

iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veya sürekli 

iş göremezlik gelirinden kesinti yapar. Kaza geçi-

ren kişinin sigortasız olması yani işveren / işyeri 

tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı 

bildiriminin yapılmamış olması sonucu hiç etki-

lemez. Kaza geçiren kişinin o işyerinde hizmet 

akdiyle yani sigortalı olmayı gerektirecek şekilde 

çalıştığının tespit edilmesi yeterlidir.

3.3- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine 
Uygulanan Yaptırım ve Cezalar:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve il-

gili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülük ve gö-

revlerini yerine getirmediği, dolayısıyla kazanın 

meydana gelmesinde kusuru / sorumluluğu tes-

pit edilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine, 

kusuru Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 

taksir kapsamına giriyorsa hapis cezası verile-

ceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu da yukarıda 

belirtilen masrafl arını kusur durumuna göre be-

lirli oranda bu kişilerden de tahsil eder. Ayrıca, 

çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlana-

cak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına 

neden olan iş kazası veya meslek hastalığının 

meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri 

hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi 

askıya alınır.

3.4- Üçüncü Kişiye Uygulanan Yaptırım ve 
Cezalar:

İş kazalarında işveren – işveren vekili ve kaza 

geçiren kişi dışındakiler üçüncü kişi sayılır. İş-

çinin ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanan iş 

kazasında, kusuru veya sorumluluğu tespit edi-

len üçüncü kişiye, kusuru Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre taksir kapsamına giriyorsa, 

hapis cezası verilir.  İş kazasında üçüncü kişi-

nin kusuru / sorumluluğu varsa kaza geçiren 

işçi kendisi, hayatını kaybetmişse hak sahiple-

ri Borçlar Kanunu hükümlerine göre maddi ve 

manevi tazminat davası açabilirler. İş kazası 

üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana 

gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapı-

lan veya ileride yapılması gereken ödemeler 

ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 

sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan 

üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları 

çalıştıranlara rücû edilir, yani Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından bunlardan tahsil edilir.

3.5- İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildi-
rim Zorunluluğu:

3.5.1-İş kazasının bildirilmesi: 

5510 sayılı Yasada, memurlar hariç tüm çalı-

şanlar için iş kazasını bildirim zorunluluğu var-

dır. Yasada iş kazası bildirim süresi;

a) İşçiler için; bunları çalıştıran işveren tarafın-

dan, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve 

Kuruma   da (SGK) en geç kazadan sonraki üç 

işgünü içinde,

b) Bağ-Kur çalışanları için; kendisi tarafından, 

bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildi-

rim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç 

işgünü içinde bildirimi zorunludur.
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ki barındırmaktadır. İş kazaları sıkça olmakta, 

ayrıca meslek hastalıkları görülmektedir. Diğer 

sektörlerden farklı olarak, bu sektör çalışanla-

rının işleri hastalıklar ve çoğu zaman enfeksi-

yonlar olduğu dikkate alındığında iş kazaları ve 

meslek hastalıklarına daha fazla maruz kalma 

riskleri daha fazladır. Öte yandan, hastane çalı-

şanları son derece stresli bir ortamda ve yoğun 

çalışmaktadır. İnsanlar ne yazık ki hastanelere 

ve sağlık kuruluşlarına hasta olduklarında, en 

acılı ve sıkıntılı dönemlerinde, şifa bulmaya 

gitmektedir. Sağlık çalışanları bu nedenle hep 

hasta, üzüntülü ve sıkıntılı insanlarla karşılaş-

maktadır. 

Her şeyden önce hastanelerde modern hava-

landırma ve tesisat sistemleri olmalı, kimyasal 

ve radyoaktif maddelere karşı koruyucu önlem-

ler alınmalı, ister kan yoluyla, ister solunum yo-

luyla ya da ortamda maruz kalma yoluyla olsun 

bulaşıcı enfeksiyonlara karşı tedbirler alınmalı-

dır. Kullanılan malzemeler steril olmalı, atıkların 

toplanması, taşınması ve depolanması dikkat-

le yapılmalıdır. Bunların yanı sıra hasta taşır-

ken, kaldırırken, araç ve gereçleri kullanırken, 

hastanelerin diğer hizmet alanları olan mutfak, 

çamaşırhane, depo, teknik servis bölümlerinde 

çalışırken meydana gelen kas ve iskelet siste-

mi etkilenmelerine karşı da uygun ergonomik 

gereçler seçilmeli ve kullanılmalıdır. Tüm bu 

risklere karşı risk değerlendirmesi yapılmalı, 

risklerden korunmak için çalışanlar eğitilmeli ve 

gerekli durumlarda kişisel koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır.

Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulama-

ları çok yönlü olarak ele alınmalıdır. İşyeri heki-

mi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli 

koordineli şekilde çalışmalı, İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kurulu oluşturulmalı ve yasalarla kendi-

lerine verilen görevleri mesleğin gerektirdiği etik 

ilkeler çerçevesinde yerine getirmelidirler.

Son dönemlerde belki de şimdiye kadar hiç ol-

madığı ölçüde, yasa ve yönetmeliklerle iş sağlı-

ğı ve güvenliği hizmetleri düzenlenmeye çalışıl-

mıştır. Hastaneler de bu yasal düzenlemelerden 

etkilenmiştir. Hastanelerde en geç iki yılda bir 

risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. 

Bu işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı 

ve güvenliği eğitimleri yılda en az bir defa ve en 

az on altı saat olacak şekilde yapılmalıdır. Has-

tanelerde çalışanların periyodik muayeneleri en 

geç yılda bir defa olmak üzere tekrarlanmalıdır.

Öte yandan, iş kazası meydana gelmesi veya 

meslek hastalığı tespit edilmesi halinde mev-

zuatta yazılı makamlara kanuni süreler içinde 

bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hastane-

lerin acil servislerine başvuran yaralanma, 

darp, travma vakalarının sağlık personeli ta-

rafından iyi incelenmesi, iş kazası olup olma-

dığının sorgulanması, eğer iş kazası sonucu 

oluşmuş yaralanma var ise ilgili makamlara 

gerekli sürede bildirimin yapılması hem kanu-

ni yükümlülüğün yerine getirilmesi hem de iş 

kazası geçiren çalışanın haklarının koruna-

bilmesi için önem arz etmektedir. Bu yönüyle 

gerek sağlık personelinin gerekse amir konu-

munda bulunan görevlilerin kanuni sorumlu-

lukları ile adli, idari ve hukuki yükümlülükleri 

olduğu unutulmamalıdır. 
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kalarla; bilindik olgu ve kaidelere başvurularak 

yeni malumatlara ulaşılmasını ifade eden akıl 

yürütme ile yargılama başarısızlıklarından zarar 

görenlerin refahlarında artış yaratılması sağla-

nırken diğer kişilerin faaliyetleri engellenmez 

ve kolektif bir fayda sağlanmış olur (Grand and 

New, 2015: 138-140).

Tercih mimarisi, dürtme ve özgürlükçü pater-

nalizm konularına değinilen çeşitli ulusal çalış-

malar bulunmaktadır (İşler, 2018; Korkut, 2019; 

Şentürk, 2020; Eryaşar, 2020; Çetin, 2021; 

Kaya, 2021; Yüksel , 2021; Ufuk, 2022). Bu ça-

lışmaların çoğunun son yıllarda yapılmış olması 

davranışsal iktisat bilimi ve tercih mimarisi kav-

ramının henüz yeni sayılabilecek çalışma alan-

ları arasında olması ile ilgilidir. Ulusal düzeydeki 

çalışmalar incelendiğinde, Türkiye’deki kamu 

hastanelerinden özel sağlık kuruluşlarına hasta 

yönlendirilmesi konusunun tercih mimarisi ek-

seninde değerlendirildiği bir araştırma bulunma-

dığı görülmüştür. Bakanlıkça uygulanan politika-

larda davranışsal iktisat yaklaşımları kapsamında 

çalışmaların mevcut olduğu anlaşılmakla birlikte 

davranışsal iktisat biliminden sağlık alanında 

daha kapsamlı yararlanılması gerektiği düşünül-

mektedir. Çalışmamız, mevcut sağlık politikaları 

kapsamında tercih mimarisi uygulamalarının yer 

aldığı ve bu uygulamaların etkin kullanılmasında 

yarar görülen bir konuya eğiliyor olması boyutuy-

la özgün bir değere sahiptir. 

Çalışmanın amacı, özgürlükçü paternalizme 

aykırı durumlarda Devletin nasıl reaksiyon gös-

terdiğinin gözlemlenmesi ve hasta yönlendirme 

konusunda tercih mimarisinden ve tercih mima-

rının amaca ulaşmak için kullandığı enstrüman 

olan dürtme eyleminden nasıl yararlanılabile-

ceğini göstermektir. Çalışmada nitel araştırma 

tekniğine başvurulmuştur. Nitel araştırma; bel-

ge incelemesi, bireylerle görüşme yapma ve ör-

neklemler üzerinde gözlem yapma gibi kalitatif 

bilgi toplama tekniklerine başvurulan, olayların 

doğal ortamda bir bütün halinde ve gerçekçi 

olarak belirtilmesi şeklinde kullanılan metottur 

(Yıldırım, 1999). Çoğunlukla, dokümanların edi-

nilip sistematik olarak irdelenmesini ifade eder 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011).

1. Dürtme, Karar Süreci ve Tercih Mimarisi 
Dürtme kavramı ilk olarak C. R. Sunstein ile 

R. H. Thaler tarafından yayımlanan ve 2017 

yılında Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen 

“Nudge (2008)”  adlı davranışsal iktisat ala-

nında yazılmış olan kitapla literatüre girmiştir. 

Dürtme, seçeneklerden herhangi birini yasak-

lamadan ve iktisadi özendirme yapılarını ciddi 

şekilde değiştirmeden kişilerin davranışlarına 

gözle görülür biçimde yön veren ufak müdaha-

lelerdir. Tercih yapmak için yönlendirilen kişiler 

üzerinde tahakkümle değil bilinçaltına sirayet 

etme suretiyle etki kurulmaya çalışılmaktadır. 

Kişi, yapılan yönlendirmeye rağmen istediğini 

tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Bu konuyla 

ilgili bir deneyde; şehirdeki okulların gıda teda-

rikinden sorumlu bir şirkette müdür olarak ça-

lışan Carolyn tarafından yüzlerce okul ve yüz 

binlerce öğrenciye etkisi olan bir dürtme fi ili ele 

alınmıştır. Bu çerçevede, kantinde öğrencilere 

sunulan yiyecek kalemlerini aynı tutmakla bir-

likte yiyeceklerin sunum yerleri ve tezgâhlarda 

yer alma biçimleri değiştirildiğinde öğrencilerin 

yemek tercihlerinin nasıl değiştiği ölçülmüştür. 

Meyve ve tatlılar bazı okullarda öne, bazıların-

da arkaya, diğerlerinde ise ayrı bir bölüme ko-

nulmuştur. Yiyecekler de her bir okulda farklı bir 

yere konulmuştur. Bu yeni düzenleme ile bazı 
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Dürtme, seçeneklerden herhangi birini yasak-

lamadan ve iktisadi özendirme yapılarını ciddi 

şekilde değiştirmeden, kişilerin davranışlarına 

gözle görülür biçimde yön veren bilinçaltını et-

kilemeye dayalı ufak müdahalelerdir. Kişi, yapı-

lan yönlendirmeye rağmen istediğini tercih etme 

özgürlüğüne sahiptir (Sunstein ve Thaler, 2008). 

Tercih mimarisi ise insan davranışlarını tahmin 

edilebilecek minvalde, opsiyonları yasaklamadan 

ve insanların karşı karşıya oldukları ekonomik 

teşvikleri fazla değiştirmeden yönlendirme gü-

cüdür. Bunlar birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Kişi, kurum ya da 

kuruluşlar, birey ka-

rarlarını herhangi 

bir tahakküm aracı 

kullanmadan, ka-

nuni alternatifsizlik 

oluşturmadan, ki-

şilerin bilinçaltına 

tesir ederek kişiyi 

etkileyebiliyorsa bu 

kişi/kurum/kuruluş 

tercih mimarı olarak 

nitelendirilir. Hasta-

ya seçilecek tedavinin yöntemini ve kullanılacak 

ilaçları tavsiye eden hekim tercih mimarı olduğu 

gibi kişilerin hangi şartlarda sağlık hizmeti alaca-

ğının kanunla belirlenmesinden ayrı olarak va-

tandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanırken 

en uygun faydayı sağlamaları için çeşitli yönlen-

dirmelerle yol gösteren ülkemiz Sağlık Bakanlığı 

da tercih mimarıdır. 

Tercih mimarları, seçim yapanları kendilerince 

daha iyi konuma ulaştırma çabasındaysa bu 

durum paternalist olarak değerlendirilir. Pater-

nalist bir politikanın özgürlükçü olarak değerlen-

dirilebilmesi, tarafl ara yönlendirme yapılırken 

tahakküm uygulan-

maması ile mümkün 

olur. Özgürlükçü pa-

ternalizm, bu anlam-

da tercihleri zorlaştır-

mayan, kısıtlamayan 

yumuşak ve tercih 

özgürlüğü bulunan 

insanları koruyucu bir 

yönlendirme şeklidir 

(Sunstein ve Thaler, 

2008: 4-6). Özgürlük-

çü paternalist politi-

TÜRKİYE’DE KAMUDAN ÖZEELE 
HASTA YÖNLENDİRİLMESİ 
HUSUSUNUN TERCİH MİMARRİSİ 
EKSENİNDE İNCELENMESİ
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3). Çalışmamız kapsamında odaklandığımız 

temel nokta, kişilerin karar verme süreçlerine 

etki eden değişkenlere değinmek ve bu yolla 

dürtmelerin etkisini ölçmektir. Post Keynesyen 

ekolde, analizler değer yargılarına göre yapıldı-

ğından ve gelecek ile ilgili belirsizlik kişileri ras-

yonel olmayan kararlara yönelttiğinden piyasa 

başarısızlığı oluşur (Doruk, 2019: 101). Sınırlı 

rasyonalite kavramı kişilerin tamamen gerçekçi 

davranamayacaklarını, becerilerinin ve bilgileri-

nin sınırlı olduğunu ele alan bir yaklaşımdır. Ki-

şiler, bilişsel önyargılar taşıdığından karar alma 

süreçlerinde sistematik hata yapabilmektedir 

(Simon, 1955: 100). Herbert Simon ayrıca, birey 

bir grup içinde yer alıyorsa bireyin kendi arzu 

ve amaçlarından ziyade grubun arzu ve amaç-

larına göre hareket ettiğini savunmuştur. Bu da 

rasyonaliteden sapma adına önemli bir örnek 

teşkil etmektedir (Simon, 1965: 78-80). Simon 

kişilerin, veri edinimi ve analizi sonucu oluşan 

karar süreçlerinde bireysel arzu, farklılık, sezgi 

ve diğer çevresel etkilerin kısıtı altında rasyonel 

kararlar aldıklarını belirtir (Beşkaya ve Ursavaş, 

2014: 11). Kişiler yaşamlarında mutlak rasyo-

nel kararlar vermezler. Tercihler arasından en 

iyisini tercih etme istekleri olsa bile 

seçeneklerin ayrıntıları-

na yeterince hâkim 

olmadıklarından 

sınırlı bilgi var-

sayımı   altında 

yanlış kararlar 

alma ihtimal-

leri vardır (Ak-

dere vd., 2015: 

106). Sınırlı 

rasyonelliği konu 

edinen üç model mevcuttur. “Dewey’in Sınırlı 

Rasyonalite Modeli”nde kişi aklıyla değil çevre-

sel etkilerin kazandırdığı alışkanlıklarla yönetilir. 

Kararlar, kişinin yaşadığı çevrenin kişiye kazan-

dırdığı sınırlar içinde verilebilir (White, 2003: 

236). “Kant’ın Sınırlı Rasyonalite Modeli”, Mark 

D. White’ın Kant’a ait görev odaklı ahlak kura-

mını geleneksel iktisat kuramına uyarlaması ve 

sınırlı rasyoneliteye ilişkin alternatif bir tercih 

modeli önermesiyle ortaya çıkmıştır (Şeniğne, 

2011: 30). Kant’a göre bireyler sorumluluk alır-

lar. Kant, kişilerin optimizasyon aşamalarının 

çıktıları yerine kişilerin optimizasyon etmek 

üzere seçtikleri değişkenler ve bunları tercih 

etme şekilleri ile ilgilenmiştir. Bu nedenle, Kant-

çı ahlak kuramının fayda kuramına uyarlanma-

sı rasyonalite kavramını sınırlandıran bir durum 

yaratmıştır (White, 2004: 94-97). “Hayek’in Sı-

nırlı Rasyonalite Modeli”nde insan, rasyonel 

olmayan bir karaktere ve kendileri dışında yer 

alan dünya hakkında öznel bilgi ve algıya sa-

hiptir. Piyasa belirsizliği ile piyasadaki serbest 

rekabet koşulları rasyonel davranış şekillerini 

dönemsel olarak değiştirebilmektedir (Akyıldız, 

2006: 7).

İktisat biliminde karar verme süreci; 

“beklenen fayda teorisi” ile “bek-

lenti teorisi” isimleri altında 

incelenmiştir (Hens ve 

Bachmann, 2008: 

12). Ekonomi 

biliminde gü-

nümüze değin 

yapılmış olan 

a r a ş t ı r m a -

lar, kişi dav-

ran ış lar ın ın 

yiyeceklerin tüketiminde %25’e varan düşüş ya 

da artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu deney, sağ-

lıklı ya da sağlıksız hangi gıdaların kullanımının 

arttırılması isteniyorsa ona uygun konumlandır-

ma ile kişi tercihlerinin yönetilebileceğini gös-

termiştir. Tercih mimarisi bu örnekte görülen te-

meller üzerine inşa edilmiştir. Eserde eylemleri 

ile tüketici davranışlarını etkileyen tercih mimarı 

Carolyn’in öğrencileri kendilerine faydalı yiye-

ceklere doğru dürtmesi, özgürlükçü paternalizm 

kapsamında değerlendirilmektedir (Sunstein ve 

Thaler, 2008: 5-6, 1-3).

İktisat dünyasında günümüze kadar uygulan-

mış olan ekonomi teorileri konumuza ilişkin 

özetle şu veriler göze çarpmaktadır:

Klasik iktisat ekolü bireyi; üstün nitelikli, soyutla-

nabilir, çıkarına ve aklına uygun kararlar veren 

ve motor gibi çalışan bir varlık olarak görür. Bi-

rey, duygusal ve psikolojik yönleriyle incelenir. 

Faydayı en üst seviyeye çıkarma isteği kişinin 

özünde mevcuttur (Akyıldız, 2006: 6-7). Ge-

leneksel iktisatçılar kişiyi; tam bilgili, sağlam 

idrakli, faydaya uygun ve tutarlı davranan, ka-

rarlara ilişkin yöntem ve sonuç bilgilerine haiz 

olarak görür (Kitapçı, 2017: 86-87). Klasik ve 

neoklasik iktisat okullarına göre kişi faydasını 

en yüksek yapmak için uğraşırken toplum fay-

dasını da en yükseğe çıkarmaktadır (Candan 

ve Hanedar, 2005: 11). Geleneksel iktisat teo-

risinde homoekonomikus kişiden bahsedilirken 

alternatif seçimlere ilişkin tam ve net bilgisi 

bulunan, mevcut bilgileri analiz ederek tercih-

lerinde maksimum faydaya ulaşan, rasyonel 

ve gerçekçi tercihler yapan kişi olduğu söylenir 

(Nyborg, 2000: 305). Bunun yanında homoeko-

nomikus kişi, koşullara bağlı olmadan bireysel 

faydasını en iyi yapmayı arzulayan, kıt kaynak-

ları en iyi şekilde kullanabilendir (Karaca, 2017: 

3-4). Keynesyen iktisat teorisi, rasyonaliteden 

bahsedilemeyeceğini, devlet eliyle arz ve talep 

dengesi sağlanacağını savunmaktadır (Argun, 

2016: 8-9). Bu ekole göre, kişilerin doğasında 

istikrarsızlık bulunmakta olup hayvani güdüleri 

ve değişkenlikleri iktisadi dalgalanma yarat-

maktadır (Akerlof ve Shiller, 2010: 24). Bu teori, 

kişinin karar sürecinde sezgi ve alışkanlıkların 

hâkim olduğunu vurgulamaktadır (Yalçınkaya, 

2004: 7). Keynesyen iktisat yaklaşımına tercih 

mimarisi ekseninden bakıldığında; paternalist 

uygulamaların ilerde anlatılacak özgürlükçü pa-

ternalist uygulamalara göre daha etkin kullanıl-

dığı görülmektedir. Kişilerin sezgi ve güdüleriyle 

hareket ettiklerinin savunuluyor olması dürtme 

kavramının geçmişte de biliniyor olması duru-

munda, kullanılabilirliğini akla getirmektedir.

Rasyonel beklentiler kuramı, kişilerin eksik bil-

giye sahip olmadıklarını, durumlara ilişkin veri 

edinimlerinin tam olduğunu savunur. Hem geç-

miş bilgilerin hem de içinde yaşanılan zamana 

ilişkin bilgilerin bilinmesi tam bilgiye sahip olma 

şeklinde ele alınır. Kişi bu nedenle “sistematik 

hata” yapmaz ve beklentileri rasyoneldir  (Yur-

dakul ve Özcan, 2014: 315). Bu teoride, Mo-

netarist okul ile Keynesyen ekolün kullandıkları 

adaptif beklentilere ilişkin faraziyeler eleştirile-

rek kişilerin rasyonel beklentileri olduğu, geç-

miş ya da mevcut bilgiyi kullandığı, bunları en 

doğru biçimde yorumladığı savunulmaktadır 

(Şeniğne, 2011: 22). Yeni Keynesyen ekolde 

tüketici ve kişilerin asimetrik bilgi sahibi olduk-

ları ve bunun “piyasa başarısızlığı”na sebep 

olduğu savunulur. Ayrıca, nisbi gelir hipotezine 

göre tasarruf yapma ve tüketim kararları çev-

resel etkilere bağlıdır (Tarı ve Çalışkan, 2010: 
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kişilerin karar verme süreçlerinde kullandıkları 

rasyonel kavramlarla açıklanamadığını ortaya 

koymuştur. Kişilerin rasyonel davranmamala-

rının duygusal, psikolojik, hafıza düzeyi ve bi-

lişsel farklılıklar gibi çeşitli sebepleri mevcuttur. 

Bu da kişilerin tam rasyonel 

olmaktan ziyade sınırlı ras-

yonel olduklarını göster-

mektedir (Akdere vd., 2015: 

106-107). Kişi kararlarında 

belirsizlik ve riskin önemli 

yeri vardır. Neoklasik ikti-

satta karar verici faydasını 

maksimize edebilen tam bil-

gili kişi olduğundan belirsiz 

durumlarda ve risk varken 

beklenen faydayı seçer. Ka-

rar vericilerin bilişsel yönünü 

ele alan davranışsal iktisat 

okullarında sınırlı rasyonel 

kişiliğe sahip birey belirsiz durumlarda ve risk 

varken beklenti teorisine göre davranmaktadır 

(Aksoy ve Şahin, 2015: 2). Tversky ile Kahne-

man, “beklenti teorisi” altında karar vericilerin 

riske yönelik bakışları belirli bir referans noktası 

etrafında kazanç ve kayıp durumlarında birbi-

rinden farklı olmaktadır. Gelecekte edinilme-

si muhtemel kayıplar birey için çok değerli bir 

düzeyde iken gelecekte edinilmesi muhtemel 

olan kazanç daha az kıymetlidir. Bunun sebebi 

de iktisadi ortamda durum analizinin zorluğudur 

(Kahneman ve Tversky, 1979: 272). İktisadi ka-

rar alma süreçlerinde Kahneman ve Tversky’e 

ait beklenti teorisi, beklenen fayda teorisine 

oranla daha açıklayıcı çıktılar sunmaktadır. Bu-

nun gerekçesi, iktisadi analizlerde gerçek dün-

yada irrasyonel davranması daha muhtemel 

olan birey kararlarının ele alınıyor olmasıdır.  

Böylelikle, iktisadi yaklaşımların uzun süredir 

ihmal ettiği birey psikolojisinin sürece ilişkin 

önemi ve ekonomik modellerin açıklayıcı olma 

özelliği artmıştır (Çetin, 2021: 39).

Fayda maksimizasyonunun karar verme süre-

cinde etkili olduğu, kazançlar ile kayıplara kar-

şı tepkilerin ayrışmadığı ve yalnızca fi nansal 

teşviklerle motivasyon sağlanacağına inanılan, 

seçeneklerin sayısı ve karmaşıklığına bakıl-

maksızın en iyi seçeneğin tercih edileceği gibi 

varsayımlara sahip geleneksel iktisat anlayışı-

nın hakim olduğu kamu politikaları davranış-

sal iktisat teorilerinin literatüre girmesi ile yeni 

bir yön kazanmıştır. Ödül ve ceza sisteminin 

yalnızca fi nansal getirilere göre tasarlanama-

yacağı, çevresel faktörlerin kişi davranışlarını 

doğrudan etkilemesi, kişilerin olası kayıplara 

verdiği tepkiler ile olası kazançlara karşı tepki-

lerinin aynı olmaması, seçeneklerin fazlalığının 

tercihleri zorlaştırması, çerçeveleme etkisi gibi 

davranışsal iktisat biliminin gün yüzüne çıkardı-

ğı durumlar kamu politikalarında tercih mimarisi 

ve dürtme teorisinden yararlanılması gerektiğini 

ortaya koymuştur (Solek, 2014: 40-41).

Sağlık sektörü ve fi nans alanı gibi kamusal 

alanlardaki politika geliştirme gereksiniminin 

merkezinde “davranışı etkileme yeteneği” yer 

alır. Psikoloji ve iktisatta kişilerin davranışlarını 

değiştirebilmek için başvurulan olağan yol, in-

sanları bilgilendirme ve çeşitli durumlarda teş-

vikler yoluyla düşünme biçimlerini etkileyerek 

“zihinlerini değiştirmeye” çalışmak olmuştur. Öte 

yandan, insanların içinde bulundukları çevreleri 

otomatik yollarla etkilemek mümkündür. Kişile-

rin davranışlarını etkileyen güçlü ve çoğunluk-

la beynin otomatik sistemine hitap eden dokuz 

etki MINDSPACE olarak kodlanmıştır. (Dolan 

vd., 2012: 264-266). Politika oluştururken dav-

ranışlar üzerinde etkili olan etkenlerin listesinin 

baş harfl eri kullanılarak etkilerin neler olduğuna 

işaret edilmek istenmiştir. Davranış biliminden 

elde edilen yeni çıkarımlar, birçok geleneksel 

politika aracına oranla maliyeti daha düşük ve 

hayli iyileştirilmiş politika sonuçları oluşturabilir. 

Bu durum, geleneksel politika araçlarını, onların 

yerine geçmek yerine, güçlü bir şekilde tamam-

layıp geliştirme çalışması olup eski davranış-

ları tekrarlama alışkanlığını törpüleyip yeniliğe 

açık olma eğilimine öncülük eden etkenlerin 

belirlenmesine yardımcı olur. Etkilerin kalıcılığı 

üzerinde soru işaretleri olsa da bazı koşullarda 

işe yarayan etkilerin diğer durumlarda nasıl ça-

lışacağı, farklılıklar üzerindeki potansiyel etkiler, 

nüfusun bir kesimine etki eden politikaların di-

ğer kesimler için işe yarayıp yaramayacağı gibi 

konular üzerinde çalışılmaktadır. Merkezi yöne-

timlerin en önemli rollerinden biri, davranışsal 

yaklaşımların yerel ve profesyonel uygulamala-

rının titizlikle değerlendirilmesi ve topluma ya-

rarlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmasıdır (Do-

lan vd., 2010: 13).

1.1. Özgürlükçü Paternalizm

Özgürlükçülük, insanların istediklerini tercih 

etmede ve istedikleri anda bu düzenden vaz-

geçmede özgür olmasını, paternalizm ise va-

tandaşların yaşam kalitesinin arttırılması için 

tercih mimarlarının onların davranışlarını etki-

lemeyi meşru görmelerini ifade etmektedir. Bir 

politika, seçim yapanları kendileri tarafından et-

rafl ıca değerlendirildiğinde kişisel faydalarında 

önceki seviyeye nispetle daha yüksek bir nok-

taya ulaştıracak şekilde etkiliyorsa paternalist-

tir. Özgürlükçü paternalizm, kamusal alanda ya 

da özel sektörde dürtme teorisi kapsamındaki 

uygulamalara başvurularak vatandaşların refah 

düzeylerinin yükseltilmesini sağlayacak ve nis-

peten makul olan tercihe yönelik daha iyi seçim-

lere kişilerin yönlendirilmesi prensibine dayan-

maktadır. Kamusal tercih mimarları ya da özel 

sektör paydaşları, seçim yapanları kendilerince 

daha iyi konuma ulaştırma çabasındaysa bu du-

rum paternalist olarak değerlendirilir. Tarafl arın 

seçimlerini sübjektif olarak daha faydalı alter-

natifl ere yöneltme amacı, politikanın paternalist 

olması için gerekli unsurdur. Paternalist bir po-

litikanın özgürlükçü olarak değerlendirilebilme-

si, tarafl ara yönlendirme yapılırken tahakküm 

uygulanmaması ile mümkün olur. Özgürlükçü 

paternalizm, bu anlamda tercihleri zorlaştırma-

dığı ve kısıtlamadığı için yumuşak bir yapıya 

sahiptir. Amaç tercih özgürlüğü bulunan ve in-

sanları koruyucu bir yönlendirmedir. (Sunstein 

ve Thaler, 2008: 4-6). Özgürlükçü paternalist 

politikalarla; bilindik olgu ve kaidelere başvuru-

larak yeni malumatlara ulaşılmasını ifade eden 
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akıl yürütme ile yargılama başarısızlıklarından 
zarar görenlerin refahlarında artış yaratılması 
sağlanırken diğer kişilerin faaliyetleri engellen-
mez ve kolektif bir fayda sağlanmış olur (Grand 
ve New, 2015: 138-140).

Davranışsal ekonomi iktisat biliminin alt disip-
linleri arasında değerlendirilirken dürtmeler, 
elde edilmiş bulguları politika uygulamalarında 
kullanmanın özel birer yöntemi olarak ele alı-
nır. Politika yapıcıların seçenekleri sınırlayan 
(yasaklamalar, sınırlamalar vb.) düzenlemeler-
den kaçınması gerektiği, ancak insanları daha 
iyi tercihlere yönlendirmek için davranış bilimini 
kullanabileceği savunulur (Pete, 2014: 39-42). 

Özgürlükçü paternalizimin özgürlükleri sınır-
lama özelliği kişi özgürlüklerinin ihlal edilme-
si durumunu da ortaya çıkarmaktadır. Binek 
araçlarda emniyet kemeri takmama durumunda 
uygulanan idari cezai yaptırımlar özgürlüğü sı-
nırlandırıyor olmakla birlikte kişileri olası trafi k 
kazalarına karşı koruyucu bir tedbir olması ve 
kişisel faydayı arttırması yönünden paternalisttir 
(Shiffrin, 2000: 216). 

1.2. Tercih Mimarisi 

Tercih mimarı, kişilerce karar verilecek konuya 
ilişkin bağlamı organize etmekle sorumlu kişidir. 
İyi ve kötü tercih mimarisi örneklerini kıyaslaya-
bilmek için Nudge (Thaler ve Sunstein, 2008) 
isimli kitapta yer alan şu örneğe değinebiliriz. 
Thaler’in ders verdiği bir sınıfta, öğrenciler çe-
şitli sebeplerle sınıftan sessizce erken sıvış-
maya çalışır. Fakat sınıfın tek kapısı herkesin 
görebileceği bir yerde, ön tarafta, geniş ve iki 
kanatlı bir kapıdır. İki kapı kanadının her birinin 
üzerinde dikey yerleştirilmiş uzun ve silindir bi-
rer sap vardır. Çıkmak isteyen öğrenci kapıya 
gelince içgüdüsel olarak bu saplardan birini ya 
tutup çekecek ya da itecektir. Nedense çıkmak 
isteyenlerin çoğu içgüdüsel olarak sapı tutup 

çektikten sonra kapının dışarıya doğru açıldı-
ğını hatırlar. Thaler bir dersi sırasında yine bir 
öğrencinin sessizce çıkmak için kapının sapını 
tutup çektiğini görünce kapıların dışarıya doğru 
açıldığını söyler. Bu uyarıdan sonraki süreçte 
bile öğrenciler aynı yanılgıya düşmeye devam 
eder. Bu tür kapılar kötü mimari örnekleridir. 
Çünkü “uyaran yanıt uyumluluğu”1 denen basit 
psikolojik ilkeyi ihlal ederler. (Sunstein ve Tha-
ler, 2008: 3, 92-94).

Yeşil renkte olması beklenirken üzerinde “GEÇ” 
yazan kırmızı ve sekiz kenarlı devasa bir lev-
ha insanın otomatik sisteminde uyumsuzluğa 
neden olacaktır. Bu tür ünlü deneylerden biri 
Stroop (1935) testidir. Bu testte, uyaranlarda-
ki uyumsuzluk sebebiyle bir beynin durumlara 
verdiği reaksiyonda gecikme yaşandığı göste-
rilmektedir. Turuncu, beyaz, kırmızı ve mavi gibi 
renklerin isimleri ve görselde görülen renklerin 
farklı sunulduğunu düşünelim. Tablo 3’te görü-
lebileceği üzere; bize sunulan bu renkleri seç-
memiz istendiğinde, mavi, turuncu ve beyaz 
renk isimleri ile sunulan kısımların aslında isim-
leri ile uyumsuz renklerle sunulduğu ve beyni-
mizin reaksiyon vermede geciktiği ancak kırmızı 

rengin isim ve renk uyumu tam olduğundan bu 

renkle ilgili seçimde daha hızlı karar verilebildiği 

anlaşılmaktadır (Stroop, 1935: 643-645).

Dürtmelerin davranışsal kamu politikalarına 

ilham kaynağı olması, tercih mimarisinin ve 

dürtme kavramının kamusal alanda davranışsal 

politikalarda araç olarak kullanılmasına sebep 

1 “Uyarıcı-yanıt uyumluluğu” kavramını 1951 yılında 
yaptığı bir sunumda Arnold Small ilk kez öne sürmüş-
tür. Gözlem ile gözleme verilen tepki arasında bir uyum 
bulunduğunu gösteren ilkedir. Misal verilecek olursa; bil-
gisayar ekranının sol tarafına doğru geçiş yapılacakken 
klavyede bulunan sol yön tuşu kullanılırken ekranda sağ 
taraftaki yeni bir görsele geçiş için klavyede bulunan sağ 
yön tuşunun kullanılması bu ilkeye uygun düşmektedir. 
(Kornblum vd., 1990: 253–270)

olmuştur (Galizzi, 2017: 421). Yaptıkları görev-
ler gereği tercih mimarı konumunda olan siyasi 
karar vericiler, karşılaşılan sorunların çözümü-
ne yönelik hassas kararlar vermelidir. Bu önemli 
kararlar alınırken mevcut politikalardaki eksik-
liklerin giderilmesi hedefl enmelidir. Alınacak 
yeni kararların kapsamı, etki edilmesi hedefl e-
nen kitlenin iyi belirlenmesi, bu kitle içerisinde 
yer alan vatandaşların sosyolojik ve diğer fark-
lılıklarının göz önüne alınması, olası sonuçların 
değerlendirilmesi gibi hususlar tercih mimar-
larının sorumlulukları arasındadır (Dolan vd., 
2010: 11-18). Tercih mimarisi ve dürtme teorisi 
kapsamında önemli bir yere sahip olan ilkeler; 
varsayılan seçenek, hata payının hesaplanma-
sı, geribildirim, eşleştirmeyi anlama, karmaşık 
seçimleri yapılandırma ve teşvikler başlıkları 
altında Nudge (Thaler ve Sunstein, 2008) isimli 
kitapta ele alınmıştır. 

1.3. Kamu Hastanelerinden Özel Sağlık Ku-
ruluşlarına Hasta Yönlendirme

Geçirilen bir hastalık için tedavi türü seçmek 
tadına göre dondurma çeşidi seçmek kadar ko-
lay değildir. Tercihler ile refah arasındaki bağa 
“eşleştirme” diyelim. Dükkânda daha önce de-
nemediğiniz bazı tatlar varsa bile dondurmacı 
size onlardan tattırarak “eşleştirme” yapma 
probleminizi çözmeye yardımcı olabilir. Fakat 
bir hastalığın tedavi türü konusunda seçim yap-
mak tamamen farklıdır. Size prostat kanseri ta-
nısı konduğunu; ameliyat, radyasyon tedavisi 
ya da gözetim altında bekleme seçenekleri bu-
lunduğunu varsayın. Tedavi yöntemi seçiminde 
seçeneğin hayat kalitesini etkileme biçimi, ya-
şam süresine etkisi, yan etkileri gibi durumların 

etkisi vardır. Alternatifl er arasında kıyas yapılır-
ken, “Ömrümü birkaç yıl uzatmak için üçte bir 
iktidarsızlık ya da idrar kaçırmaya razı mıyım?” 
sorusunu hasta iç dünyasında kendisine sorma-
lıdır. Bu tipte verilecek bir kararın zorluğu has-
tanın hangi yönteme başvurulursa başvurulsun 
olası risklerin ne olabileceğini bilmiyor olması-
dır. Böyle durumlarda tercihler ya hastalığın 
doktordan öğrenildiği anda hemen bir yöntemin 
seçilmesi veya seçilecek tedavi şeklinin dokto-
run cerrah mı yoksa radyasyon uzmanı olma 
durumuna göre tercih mimarı olması olgusun-
dan etkilenilmeye bağlıdır (Sunstein ve Thaler, 
2008: 91-94). Örnekte hekimin tercih mimarı 
olarak “Eşleştirmeyi Anlama” dürtme yöntemine 
başvurduğu görülmektedir.

Bu aşamada konuyu kamu hastanelerinde gö-
rev yapmakta olan bir hekim üzerinden ele ala-
lım. Varsayalım ki; kamu hastanelerinde görev 
yapmakta olan hekimlerin bir özel hastaneyle 
ilişkisinin istatistiksel olarak tespit edilmesi ama-
cıyla Sağlık Bakanlığımızca bir analiz yapılmış 
ve analiz sonucunda KAMU 1 Hastanesinde gö-
revli “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. 
HEKİM 1” riskli grupta değerlendirilmiştir. Op. Dr. 

Tablo 3. Stroop Deneyi Örneği

KIRMIZI’YI SEÇ! BEYAZ’I SEÇ!
MAVİ’Yİ SEÇ! TURUNCU’YU SEÇ!
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HEKİM 1’e muayene olduktan sonra toplam 128 
hastanın özel sağlık kuruluşlarına gittiği bu has-
talardan 82’sinin Özel 1 Tıp Merkezine gittiği ve 
anılan hekimin bu Merkezin anonim şirket ortak-
larından biri olduğu değerlendirilsin. Bu durumda 
aşağıdaki sorular akla gelmektedir:

- KAMU 1 Hastanesinde muayene olmasına 
rağmen hasta tedavisini neden ÖZEL 1 Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde devam 
ettirmektedir?

- Hasta özel sağlık kuruluşunda ameliyat olmuş 
mudur?

- Tedaviyi ÖZEL 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezinde devam ettirmesi konusunda KAMU 
1 Hastanesinde görevli başta Op. Dr. HEKİM 1 
olmak üzere herhangi bir hastane yetkilisi tarafın-
dan hasta yönlendirilmiş midir?

Herhangi bir kişiye bu hususta 
para ödenmiş midir?

Kamu hastanelerinden 
özel sağlık kuruluşları-
na hasta yönlendirme 
konusunda doktor ya 
da diğer sağlık emek-
çilerinin tercih mimarı 
oldukları durumlarda 
bu konumlarını kötüye 
kullanmalarının nasıl önle-
nebileceği önerisine sonuç bölü-
münde değinilmiştir. 

1.4. Hasta Yönlendirmeye İlişkin Mevzuat ve 
İdari Yaptırım

Anayasamızın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin ko-
runması” madde başlıklı 56 ıncı maddesi, Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi 
Devletin sağlık alanında düzenletici ve denet-
leyici rolüne işaret etmektedir. “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği-Sağlık Bakanlı-
ğı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk 

işlemleri” ilgili maddesinde; hasta sevk ve yön-
lendirme işlemlerinin hangi sağlık kuruluşu ba-
samaklarında ne şekilde yapılacağına, müracaat 
esaslarına, vatandaşların ikamet yerlerine göre 
nasıl bir uygulama izleneceğine, üniversite has-
tanelerinin sevk sistemi içinde nasıl yer aldığına, 
Hemodiyaliz hastalarına nasıl bir işlem uygulana-
cağına yer verilmektedir (RG, 2010).

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
2021 yılında hazırlanan “Sağlık Personeli El Ki-
tabı (Sıkça Karşılaşılan Sorunlar)” isimli el kitabı-
nın 31’inci bölümünde Özel Sağlık Kuruluşlarına 
Hasta Yönlendirilmesi konusuna yer verilmiştir. 
Usulsüz yönlendirmelerin disiplin yönünden de-
ğerlendirilmesi, kusurun mahiyetine uygun olarak 
muhakkak gerekli ve yeterli disiplin yaptırımının 

uygulanması gerektiği ifade edilerek 
şu açıklamalara değinilmiştir: 

TCK 257 inci madde; kişi-
lere verilmesi öngörülen 

cezaların ne koşullarda 
ne kadar süreyi içere-
ceği belirtilmiştir. “Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğü” 7. 
maddesinde; meslek 

adabı ile meslek ahla-
kının önemine, 8. mad-

desinde; doktorların ticaret 
yapamayacağı hususuna, 12. 

maddesinde usulsüz hasta yönlendir-
me işlemine cevaz verilmediğine yer verilmiştir. 
“Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliği”nin; 8. madde-
si amaca ve misyona bağlılığı, 9. maddesi taraf-
sızlık ve dürüstlük konusunu, 10. maddesi görevi 
yaparken sağlanması gereken güven ile görevin 
saygınlık seviyesine uygun hareket edilmesi ge-
rektiğini, 14. Maddesi menfaat aracı olarak göre-
vin yerine getirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır 
(SB Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2022).

“Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nın; “Etik İlke-
ler” başlıklı 6. maddesi, “Ticari Amaç ve Reklam 
Yasağı” başlıklı 11’nci maddesi, “Aracılık Etme 
ve Aracıdan Yararlanma Yasağı” başlıklı 14’ncü 
maddesi, “Hasta Üzerindeki Etkinin Kullanımı” 
başlıklı 24’ncü maddesi konumuzun içeriğini ilgi-
lendirmekte olup usulsüz hasta yönlendirilmesinin 
hekim etiğine aykırı olduğu anlaşılmaktadır (Türk 
Tabipleri Birliği, 2017).

Hekimler tarafından hastalara bilgi verme amaçlı 
tavsiyeler, yargı mercilerince yönlendirme olarak 
kabul edilmemektedir. Örneğin bir hastalığın tıbbî 
tedavisi için farklı cihazlar ve yöntemlerle tedavi 
yapıldığına yönelik bir bilgilendirme yönlendirme 
sayılmaz. Yönlendirme olabilmesi için, hastanın 
hekim tarafından belli bir sağlık kuruluşuna git-
mesi için zorlanması veya yönlendirilen sağlık 
kuruluşuna gitmediği takdirde hastada tedavisinin 
aksayacağı ve iyileşemeyeceği yönünde ciddi bir 
kaygı yaratılması gerekir.

1.5. Kamuda Çalışan Hekimlerin Anonim Şir-
ket Ortaklığı ve İşyeri Hekimliği

Devlet Personel Başkanlığına ait “Devlet memu-
runun anonim veya limited şirket ortağı olup ola-
mayacağı” konulu 2014 tarih, 506 sayılı Görüşte; 
“limited ve anonim şirket tüzel kişileri tacir olarak 
değerlendirilmekle beraber sermaye hissedarla-
rının bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmadıkları”,  
“anonim şirket ana sözleşmesinde ya da limited 
şirket sözleşmesinde şirketinde idareci ya da 
idareyi temsil edecek kişilerden olmamak ve bu 
şirketlerin yönetim kurulları ile denetim kurulla-
rında bulunmamak kaydıyla “657 sayılı DMK”ya 
bağlı “Devlet memurunun anonim veya limited 
şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca 
olmadığı”nın değerlendirildiği belirtilmiştir (Devlet 
Personel Başkanlığı, 2014).

1219 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinde; 
“kamu kuruluşlarında görev yapan ve yönetici 

olmayan hekimler ile aile hekimlerinin,  çalıştık-
ları kuruluşta mesai saatleri haricinde ve kurum 
izni ile ayda 30 saati geçmemek kaydıyla iş 
yeri hekimliği yapabileceği, tabiplerin, iş yeri 
tabipliği eğitimi alınmış olması ve iş yeri tabip-
liği belgesi alınması şartı olmaksızın ondan az 
sayıda işçi bulunduran az tehlikeli iş yerlerinin 
iş yeri tabipliği yapabileceği” belirtilmektedir 
(Mevzuat Bilgi Sistemi, 1928). Mülga S.B. Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının “Mesai 
saatleri harici işyeri hekimliği” konulu ve 2014/1 
sayılı Genelge’de “Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, 
asaleten veya vekâleten ayrımı yapılmaksızın 
disiplin amiri olarak görev yapan personelin yö-
netici olarak değerlendirileceği ve işyeri hekimi 
olarak görev yapamayacağı, aile hekimleri dâhil 
hekimlerin, mesai saatleri dışında ve tutulması 
gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak 
üzere işyeri hekimliği yapabileceği, buna iliş-
kin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez 
teşkilatında en üst yönetici, taşra ve periferde 
ise doktorun görevli olduğu kuruluşa göre yö-
neticisi tarafından verileceği, öte yandan iznin 
aylık otuz saati aşmayacağı, tüm doktorların on-
dan (10) az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa ait iş-
yerlerinde işyeri hekimliği belgesi aranmaksızın 
işyeri hekimliği hizmeti verebileceği” belirtilmiş-
tir (SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2014).
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1.6. E-Nabız Sistemi

E-Nabız; T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet sunan kuruluş ve hastanelerden topla-
nan sağlığa ilişkin datalara vatandaşlar ve sağ-
lık çalışanlarınca erişilebilmesini sağlayan web 
tabanlı bir uygulamadır. Birey, tetkik ya da teda-
visini  hangi sağlık kuruluşunda olmuş olursa ol-
sun bu sisten sayesinde daha önce yararlandığı 
bütün tıbbi işlemleri online olarak görebilmekte, 
gerekli yerleri yönetebilmekte ve kişisel sağlık 
kayıtlarına ulaşabilmektedir. Kişiler; “laboratu-
var tahlilleri, radyolojik görüntüleri, kullandığı 
reçete ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, konul-
muş teşhis, verilmiş her türlü rapor” gibi kişisel 
sağlık verilerine ilişkin geçmiş dönem bilgilerine 
sistem üzerinden ulaşabilmektedir. Vatandaşlar 
ayrıca, verilerini görebilecek hekimleri de belli 
kısıtlar altında belirleyebilmektedir. Bakanlık 
internet sitesinde bu uygulamanın nasıl kulla-
nılacağına ilişkin rehber kullanıma sunulmuştur 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). Sistemin takibi ve 
yönetimi “T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sis-
temleri Genel Müdürlüğü Veri Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı e-Nabız Birimi”nce yapılmaktadır. 
2015 yılı Nisan ayından bu yana hizmet ver-
mekte olan sistem, şimdiye değin 38.236.951 
kullanıcı tarafından kullanılmıştır (Akın vd., 
2022: 21). Karantina altında bulunan hastala-
rın izolasyon alanlarını terk etmeden sunula-
cak sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için ge-
liştirilen “Dr. E-Nabız” uygulaması hekimler ile 
hastalarının çevrimiçi bağlantı sağlayabilecek-
leri bir sistem olarak geliştirilmiştir (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2022; Akın vd., 2022: 56). E-Nabız 
uygulamasında ayrıca; kişinin kan grubu, sigara 
içip içmediği, kilosu, boyu, yaşı ve günlük tü-
kettiği yiyecek kalorisini görebildiği  “Akıllı Asis-
tan” sekmesi mevcuttur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2022).

SONUÇ

T.C. Sağlık Bakanlığınca güncel olarak sunulan 
kamu hizmetlerinde davranışsal iktisat bilimi 
uygulamaları ve enstrümanlarından yararlanıl-
makta mıdır? Sağlık Bakanlığımız, milyonu aş-
kın çalışanı, 83 milyon insanla doğrudan ya da 
dolaylı şekilde bağlantısı bulunan, Devlet tüzel 
kişiliği altında yer alan devasa bir kuruluştur. Ül-
kenin il, ilçe, köy, mezra bütün hücrelerinde ya-
şayan kişilere Bakanlık hizmetleri çeşitli yollarla 
ulaştırılmaktadır. Yaptığımız araştırmada, kamu 
hastanelerinden özel sağlık kuruluşlarına gayrı 
etik şekilde hasta yönlendirildiğine ilişkin örnek-
ler bulunduğunu tespit ettik. 

Çalışma kapsamında; tercih mimarisi, dürtme 
ve özgürlükçü paternalizm kavramları bilinmesi 
muhakkak olan kavramlardır. Etki altındaki kişi-
lerin beyinlerinin otomatik sistemini etkileyerek 
kişilerin karar vereceği bağlamı yapacağı dürt-
melerle belirleyen tercih mimarının eylemleri 
çalışmanın temelini oluşturur. Hekimler ve diğer 
sağlık çalışanlarının tercih mimarı oldukları ve 
bu durumun çoğunlukla “eşleştirmeyi anlama” 
dürtme ilkesi kapsamındadır. Kamu hastane-
lerinden birinde eşit ya da daha iyi hizmet alı-
nabilecekken hasta özel sağlık kuruluşuna yön-
lendirilmişse ve kamuya olan maliyet de artmış 
ise bu durum özgürlükçü paternalizme aykırıdır. 
Hekim ya da sağlık çalışanının hastayı yönlen-
dirdiği özel sağlık kuruluşunda “anonim şirket 
ya da limited şirketi ortağı” olması, hekimin has-
tayı yönlendirdiği özel sağlık kuruluşunda işyeri 
hekimi olarak çalışması, sağlık çalışanının özel 
sağlık kuruluşu ile gayrı resmi bir anlaşma sağ-
layarak yönlendirdiği hasta başına maddi men-
faat temin etmesi gibi durumlar özgürlükçü pa-
ternalizme aykırı uygulamalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tercih mimarının dürtme eylemini 
kötüye kullandığı böyle durumlarda, Devlet eliy-

le adli, mali, disiplin ve idari yönlerden gerekli 
işlemler uygulanarak duruma müdahale edil-
mektedir. 

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının tercih mi-
marı olma durumunu kullanarak hastaları özel 
sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri ve bu du-
rumdan maddi menfaat elde etmeleri sağlık 
hizmet sunumunda mevcut olan bir sorundur. 
Sağlık hizmet sunumundaki bu sorun, “e-Nabız 
Akıllı Asistan” uygulamasında yapılacak iyileş-
tirmelerle çözüme kavuşturulabilir. Henüz or-
taokula başlamamış bir kız çocuğunun nadir 
görülen “Retinitis Pigmentosa” göz hastalığına 
yakalandığını varsayalım. Hastalığın tedavisi 
için herhangi bir kamu hastanesine başvurdu-
ğunda çözüm bulunamayıp hastaya özel sağlık 
kuruluşlarından birine gitmesi tavsiye edilebilir. 
Burada tedaviye ilişkin yeterli donanıma sahip 
hekim ve test mevcut değilse hasta mağduriyeti 
ortaya çıkar. Özellikle, nadir hastalık grubunda 
değerlendirilen hastalıklar için vatandaşların 
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen web tabanlı sis-
temlerden yardım alması kıymetli bir kazanım 
olacaktır. Sistemde, kapsamlı şekilde bütün tıb-
bi branşlara ve hastalıklara yer verilmesi ayrı-
ca önem arz etmektedir. Bu konudaki önerimiz; 
“E-Nabız Akıllı Asistan” uygulamasının içeriğinin 
sorunun çözümüne uygun şekilde zenginleştiril-
mesidir. Yapılacak iyileştirmede “E-Nabız Akıllı 
Asistan” uygulaması vatandaşlar ve hekimler 
için farklı ara yüzlerde tasarlanmalıdır. Vatan-
daş ara yüzünde; hastalığın türü, donanımları-
na göre hangi kamu ya da sağlık kuruluşlarına 
erişilebileceği, sağlık kuruluşlarının konumu, 
burada görev yapmakta olan hekimlerin anadal 
ve yandal bazında bilgileri ve gerek görülebile-
cek diğer veriler bulundurulabilir. Hekim tarafın-
dan kullanılacak ara yüzde ise; hastalığı tedavi 
edebilecek nitelik ve nicelikte hekim bulundu-

ran, teçhizat ve donanım yönünden yeterli, rad-
yolojik tetkikler yönünden makul sürede hizmet 
sunabilecek, konum olarak en yakın sağlık ku-
ruluşları bilgileri ile gerekli görülecek diğer bil-
gilere yer verilmesi uygun olacaktır. Seçilecek 
sağlık kuruluşu ve muayene işlemleri tercihine 
ilişkin nihai karar hastaya ait olmak kaydıyla, 
“varsayılan seçenek” dürtme prensibine uygun 
şekilde hekimin hastasını “e-Nabız Akıllı Asis-
tan” uygulaması üzerinden en uygun sağlık ku-
ruluşuna sevk etmesinin sağlanması durumun-
da, etik dışı ve gayrı resmi hasta yönlendirme 
fi illerinin önüne geçilebilecektir.

Ayrıca, şirket ortaklığı ve işyeri hekimliğine iliş-
kin mevzuat açıklarının kanun koyucu ve Ba-
kanlıkça uygun şekilde düzeltilmesi tercih mi-
marı sağlık çalışanlarının gayrı meşru kazanç 
sağlamak için hasta yönlendirme çabasının 
önünde engel teşkil edecektir.

Son olarak, ülkemizde davranışsal iktisat ve 
dürtme uygulamalarının, kamusal alanda pro-
fesyonel olarak yalnızca “T.C. Ticaret Bakan-
lığı” bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan 
“Türkiye Davranışsal Aksiyon Takımı (Nudge 
Turkey)” tarafından sürdürüldüğü görülmüştür. 
“Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü”ne bağlı yeni bir daire başkanlığı ku-
rularak davranışsal iktisat ve tercih mimarisinin 
sektöre katkıları üzerine kapsamlı çalışmalar 
yapılması önemli bir adım olacaktır. Bakanlığın 
gerek görülecek birimlerinden seçilecek çeşitli 
ve ilgili branşlarda çalışan kişilerin proje bazlı 
görevlendirileceği bir yapı oluşturulması ve il 
sağlık müdürlüklerinde yalnızca bu alana ilişkin 
çalışma yapacak bir uzmanın görevlendirilmesi 
yerinde bir uygulama olarak takdire sunulmak-

tadır. 
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Sinem AYTEKİN ÖĞE*

Danıştay Onuncu Dairesi’nin, Esas No: 
2005/1870, Karar No: 2006/2294 sayılı Kararı;

KARARIN ÖZETİ: DAVACININ, AMELİYAT 
SONRASI AYAĞININ İYİLEŞMEDİĞİNDEN 
BAHİSLE UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ ZARA-
RIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA, 
OLAYDA, İDARENİN HİZMET KUSURUNUN BU-
LUNUP BULUNMADIĞINI TESPİT İÇİN ADALET 
İŞLERİNDE BİLİRKİŞİLİK GÖREVİ YAPMAK 
ÜZERE KURULAN ADLİ TIP KURUMUNDAN 
YARARLANILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı):          
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü.

Karşı Taraf  : …

İsteğin Özeti  : Davacının, 9 Eylül Üniversite-
sine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde olduğu 
ameliyat sonrasında ayağının iyileşmediği ve 
sakat kaldığından bahisle uğranıldığı ileri sürü-
len 40.000.000.000 TL (40.000 YTL) manevi 
zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucun-
da, İzmir 4. İdare Mahkemesince; davanın reddi 
yolunda verilen kararın temyizen incelenerek 
bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Yunus Çetin

Düşüncesi : İdare Mahkemesince, olayda ida-

renin hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı-
nın tespiti amacıyla yaptırılan bilirkişi incelemesi 
sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda idarenin 
hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı husu-
sunun açık ve net olarak ortaya konulamadığı 
anlaşılmaktadır.

Bu durumda, idarenin tazmin yükümlülüğü açı-
sından hizmet kusurunun bulunup bulunmadı-
ğı hususunun adalet işlerinde bilirkişilik görevi 
yapmak üzere kurulan Adli Tıp Kurumu aracı-
lığıyla dosya üzerinden yaptırılacak inceleme 
sonucu saptandıktan sonra bir karar verilmesi 
gerekirken eksik inceleme sonucu verilen karar-
da hukuki isabet görülmemiştir.

Danıştay Savcısı: Ekrem Atıcı

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince 
verilen kararların temyizen incelenerek bozula-
bilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

ÖRNEK YARGI
KARARLARI

* Müfettiş, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz 
konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine 
uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen 
mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Dava, davacının, 9 Eylül Üniversitesine bağlı Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde olduğu ameliyat sonra-
sında ayağının iyileşmediği ve sakat kaldığından 
bahisle uğranıldığı ileri sürülen 40.000.000.000 
TL (40.000 YTL) manevi zararın tazmini istemiyle 
açılmıştır.

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nce, idarenin hukuki so-
rumluluğundan söz edebilmek için, ortada bir za-
rarın bulunmasının yanında, bunun idareye yük-
lenebilen işlem veya eylemden kaynaklanması, 
zararla idari faaliyet arasında nedensellik bağının 
kurulabilmesi gerektiği, davacının sağ ayak baş 
parmağındaki kemik çıkıntısı nedeniyle ameliyat 
olduğu 24.8.2000 tarihinden sonra komplikasyon-
lar nedeniyle oluşan fi ili durumda, idarenin hizmet 
kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti ama-
cıyla yaptırılan bilirkişi incelemesinde idarenin hiz-
met kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğundan ba-
hisle anılan idare mahkemesi kararının temyizen 
incelenerek bozulması istenilmektedir.

İdarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin 
kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişindeki 
nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk 
olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin 
kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi 
hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin yü-
kümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır. 

İdare Hukukunun ilkeleri ve Danıştay’ın yerleşik 
içtihatlarına göre, zarar gören kişinin hizmetten 

yararlanan durumda olduğu ve hizmetin riskli bir 
nitelik taşıdığı hallerde, idarenin tazmin yükümlü-
lüğünün doğması için, zararın idarenin ağır hiz-
met kusuru sonucu meydana gelmiş olması ge-
rekmektedir. Bünyesinde risk taşıyan hizmetler-
den olan sağlık hizmetinden yararlananın zarara 
uğraması halinde, bu zararının tazmini, ancak 
idarenin ağır hizmet kusurunun varlığı halinde 
mümkün olabilecektir. 

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası’nın 1. mad-
desiyle Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak 
üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu 
kurularak 2. maddesinde, Kurumun mahkemeler 
ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderi-
len Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik 
görüşlerini bildirmekle yükümlü olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden, 
davacının sağ ayak baş parmağındaki kemik 
çıkıntısı şikayeti nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvurduğu, 
22.8.2000 tarihinde kliniğe yatırıldığı, yapılan tet-
kikler sonucunda ayak başparmağının dışa dö-
nüklüğü teşhisi konularak ameliyat kararı verildiği 
ve 24.8.2000 tarihinde yapılan ameliyatta 5 de-
recelik içe çevirme yapıldığı, davacı tarafından, 
bu ameliyat sonucu iyileşme olmadığı, doktorun, 
ameliyatta komplikasyon olabileceği konusunda 
kendisini uyarmadığı, ayağının ameliyat öncesi-
ne nazaran daha kötü durumda olduğu, bu olay-
dan ameliyatı yapan doktorun kusurlu bulunduğu 
iddialarıyla manevi tazminat ödenmesi istemiyle 
bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, olayda idarenin hizmet ku-
surunun bulunup bulunmadığının tespiti amacıy-
la Ortopedi ve Travmatoloji ana bilim dalından iki 
Profesör ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ana 
bilim dalından bir yardımcı doçente yaptırılan bi-
lirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, 
davacının sağ ayağında yürümesini engelleye-

“Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir
Temele taş bulmak gecikebilir.
Devlete baş bulmak gecikebilir.
Adalet gecikmez tez verilmeli.”

Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU
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cek durumda ağrılı ileri derecede hallux varus 
(ayak başparmağının içe doğru dönme) defor-
mitesinin ameliyat sonrası geliştiği kanaatine 
varıldığı, gelişen bu bozukluğun nadir de olsa 
ameliyat sırasında sesomatik kemiğin çıkarıl-
masına veya ameliyat sonrası takip ve kont-
rollerdeki hastaya veya hekime bağlı (hastanın 
ameliyat sonrası takip kayıtlarına ulaşılamadığı 
için) yetersizlik nedeniyle ortaya çıkabileceğinin 
belirtildiği, mahkemece bu bilirkişi raporu esas 
alınarak olayda hizmet kusurunun bulunmadı-
ğı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği 
görülmekte ise de, söz konusu bilirkişi raporunda 
idarenin hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı 
hususunun açık ve net olarak ortaya konulama-
dığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, idarenin taz-
min yükümlülüğü açısından hizmet kusurunun 
bulunup bulunmadığı hususunun adalet işlerinde 
bilirkişilik görevi yapmak üzere kurulan Adli Tıp 
Kurumu aracılığıyla dosya üzerinden yaptırılacak 
inceleme sonucu saptandıktan sonra bir karar 
verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu veri-
len kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasa’nın 49. 
maddesine uygun bulunan temyiz isteminin ka-
bulüne, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 27.9.2004 
tarih ve E:2001/1256, K:2004/1138 sayılı kara-
rının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar 
verilmek üzere anılan İdare Mahkemesine gön-
derilmesine, 10.4.2006 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.

Danıştay On İkinci Dairesi’nin, Esas No: 
2020/4099, Karar No: 2020/3403 sayılı Kararı;

KARARIN ÖZETİ: GÖRÜŞ YAZILARININ İDARİ 
DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA. 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sağlık 
Bakanlığı.

Karşı Taraf    : …

İsteğin Özeti : Sağlık Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Başkanlığının COVID-19 kapsamında 
idari izinli sayılanlara nöbet ücretlerinin ödenip 
ödenmeyeceğine dair görüş istenilmesine ilişkin 
08/04/2020 tarih ve 93377465-869-E.334 sayılı 
yazısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğün-
ce verilen 30/04/2020 tarih ve 11045126-045.02 
E.82960 sayılı görüş yazısının 2. bölümünün ip-
tali isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. 
maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik 
Hakimi K’nın açıklamaları dinlendikten sonra 
işin gereği görüşüldü:

İLGİLİ MEVZUAT ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
2. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 
iptal davaları, “İdari işlemler hakkında yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 
ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri 
için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan 
davalar” olarak tanımlanmış; 14. maddesinin 
üçüncü fıkrasının (d) bendinde, dava dilekçele-
rinin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütül-
mesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden 
inceleneceği; 15. maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinde ise, 14. maddesinin üçüncü fık-
rasının (d) bendinde yazılı hallerde davanın 
reddine karar verileceği; anılan maddenin 6. 
fıkrasında da, ilk incelemeye ilişkin hususların 

sonradan tespit edilmesi halinde davanın her 
safhasında 15. madde hükmünün uygulanacağı 
kurala bağlanmıştır.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 
İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hiz-
metlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hük-
münde Kararnamenin 4. maddesinin 1. fıkra-
sında, “Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat 
hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.” ku-
ralına; Hukuk birimlerinin hukuk danışmanlığı 
kapsamındaki görevlerinin sayıldığı 3. fıkrasının 
(a) bendinde ise, “İdare hizmetleriyle ilgili ola-
rak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri 
tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile dü-
zenlenecek her türlü sözleşme ve şartname tas-
laklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan 
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince 
sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa-
sını bildirir.” kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Sağlık Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/04/2020 
tarih ve 93377465-869-E.334 sayılı yazısı ile 
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına 
Yönelik İlave Tedbirler hakkındaki 2020/4 sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre idari 

izinli sayılanlara nöbet ücreti ödemesine ilişkin 
tereddüt yaşandığının bildirildiği, bu kapsamda 
idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenip öden-
meyeceği hakkında Sağlık Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliğinden görüş istenildiği; Sağlık Bakan-
lığı Hukuk Müşavirliğinin 30/04/2012 tarih ve 
11045126-045.02 E.82960 sayılı yazısı ile; 

1- İdari İzinli Sayılan ve hafta içi idari izinli ol-
duğu bir mesai gününde 16.00- 08.00 nöbetine 
gelerek 16 saat nöbet tutan personelin bu nö-
betinin fazla çalışma kapsamında değerlendiri-
lerek ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ola-
rak; 657 sayılı Kanun’un Ek 33. maddesine göre 
asıl olan nöbet karşılığında izin kullandırıldığı, 
nöbet tutan personel de Genelge kapsamında 
idari izinli olmakla birlikte, bu izin tutulan nöbet-
ten kaynaklanmadığından dönüşümlü çalışma 
yoluyla haftalık çalışma süresini tamamlayan 
personele tuttuğu nöbetler karşılığında nöbet 
ücreti ödenmesine devam edilmesi gerekeceği; 

2- 2020 Nisan ayında 24 saat nöbet esasına 
göre çalışmakta ve ayda 7 adet nöbet tutmak-
ta, diğer günlerde istirahat etmekte ve 168 saat 
olan mesai süresini de bu şekilde tamamlamak-
ta personelin ilgili mevzuatı gereği nöbet sonra-
sı kullanılan istirahat izin süresinin tamamının 
veya bir kısmının, 2020/4 sayılı Genelge ile ya-
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Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce 
verilen 24.5.2006 tarih ve E:2002/245, 
K:2006/1237 sayılı kararın temyizen incelene-
rek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sü-
rülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunul-
maktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mustafa Şişaneci

Düşüncesi : Davalı idarece, davacıya 3 kez 
tıbbi müdahale edilmesine karşın hastaya ait 
grafi lerin gerekli şekilde muhafaza edilmemesi 
ve hastaya ait dosyanın kaybedilmesinin, sağlık 
hizmetinin işletilmesine ilişkin ağır hizmet kusu-
ru teşkil ettiği; diğer taraftan, idarece tıbbi kayıt 
ve belgelerin ibraz edilememesinin, meydana 
gelen zarar nedeniyle idarenin sorumluluğunun 
bulunup bulunmadığının yargısal denetimini de 
engellediği ve bu konuda kuşkuya yer verildi-
ği açık olduğundan, oluşan bu durum sonucu 
meydana gelen manevi zararın idarece tazmi-
ni yolunda karar verilmesi gerekirken, davanın; 
manevi tazminat istemine ilişkin kısmının da 
reddine karar verilmesinde hukuki isabet bu-
lunmadığından, temyizen incelenen kararın bu 
kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Hüseyin Yıldız

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince ve-
rilen kararların temyizen incelenerek bozulabil-
mesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz 
konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine 
uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen 
Mahkeme kararının onanmasının uygun olaca-
ğı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Dava; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
sinde tedavi gören davacının, teşhis ve tedavi-
de hatalı davranılması sonucu sol ayağının diz 
kapağının üzerinden kesilmesine sebep olun-
duğundan bahisle, maddi ve manevi tazminat 
ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine 
ilişkin 18.1.2002 tarih ve 549 sayılı işlemin iptali 
ile 75.000 YTL maddi, 50.000 YTL manevi taz-
minatın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar 
verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 1. İdare Mahkeme-
since; idarenin hizmet 
kusuru sonucu oluş-
tuğu ileri sürülen 
zararların tazmini 
istemiyle açı-
lan tazminat 
davalarında, 
meydana 
gelen zarar 
ile idarenin 
kusuru 
arasında 
illiyet bağı-
nın olması 
gerektiğinin 
idare hukuku-
nun bilinen ilke-
lerinden olduğu; 
meydana gelen zarar 
ile kusur arasında illiyet 
bağı kurulamadığı takdirde ida-
renin hizmet kusurundan sözedilemeye-
ceği; dosyada bulunan bilgi ve belgelerin Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığı’na iki kez gönderildiği; 
Kurum tarafından gönderilen 22.3.2006 tarih 
ve 1221 sayılı yazıda, uyuşmazlığın çözümü 
için gerekli olan belgelerin (özellikle grafi lerin) 

pılan düzenleme çerçevesinde idari izinli sayı-
lan günler kapsamında değerlendirilip değerlen-
dirilmeyeceğine ilişkin olarak; Cumhurbaşkan-
lığı Genelgesinin amacı, salgının yayılımının 
azaltılması olduğu için normal günlük ve hafta-
lık çalışma düzenine ilişkin tanzim gerektirdiği 
İlgi yazıda nöbet esası denilen çalışma, teknik 
anlamda karşılığında izin verilmesini veya üc-
ret ödenmesini gerektiren nöbet olmayıp, esnek 
çalışma gibi, aylığın karşılığı olan çalışma süre-
sine tetabuk eden bir çalışma yöntemi olduğu, 
ayda (7) gün (24) saat çalışma ile aylık mesai 
süresi tamamlandığına göre çalışılmayan gün-
lerden ve dolayısıyla Genelge kapsamında idari 
izinli sayılmasından bahsedilemeyeceği, esa-
sen böyle değerlendirmeye ihtiyaç bulunmadığı 
pratik bir sonucunun da bulunmadığı yönünde 
Strateji Genel Başkanlığına görüş bildirildiği; 
görüş istenilmesine ilişkin anılan yazı ile bu ya-
zıya cevaben verilen söz konusu görüş yazısı-
nın 2. bölümünün iptali istemiyle bakılan dava-
nın açıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, idari işlemlerin idari davaya konu 
olabilmeleri için, kesin ve yürütülebilir olma nite-
liklerini birlikte taşımaları gerekmektedir. Kesin 
ve yürütülmesi zorunlu işlem ise hukuk düzenin-
de sonuç doğuran, başka bir makamın onayına 
ihtiyaç göstermeyen ve ilgilinin hukukunda deği-
şiklikler meydana getiren işlemdir.

İdari işlemin; idarenin tek tarafl ı irade beyanıyla 
ilgililer yönünden icrai ve etkili sonuçlar doğu-
rabilme niteliğine sahip olması gerektiği dikka-
te alındığında, sağlık kurumlarına yol gösterici 
mahiyette ve yalnızca “görüş” istemekten ve 
bildirmekten ibaret olan davalı idare Strateji Ge-
liştirme Başkanlığı ile Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü yazılarının icrai nitelik taşımadıkları 
ve idari davaya konu edilemeyecekleri sonucu-
na varılmıştır.

Bu durumda, idari davaya konu edilebilecek 
nitelikte olmayan Sağlık Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Başkanlığının COVID-19 kapsamında 
idari izinli sayılanlara nöbet ücretlerinin ödenip 
ödenmeyeceğine dair görüş istenilmesine ilişkin 
08/04/2020 tarih ve 93377465-869-E.334 sayılı 
yazısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğün-
ce verilen 30/04/2020 tarih ve 11045126-045.02 
E.82960 sayılı görüş yazısının 2. bölümünün 
iptali istemiyle açılan davanın esasının incelen-
mesine olanak bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulunun 15/03/2017 tarih ve E:2016/5295; 
K:2017/1215 sayılı kararı da bu yöndedir.

KARAR SONUCU:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı-
nın COVID-19 kapsamında idari izinli sayılan-
lara nöbet ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği-
ne dair görüş istenilmesine ilişkin 08/04/2020 
tarih ve 93377465-869-E.334 sayılı yazısı ile 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen 
30/04/2020 tarih ve 11045126-045.02 E.82960 
sayılı görüş yazısının 2. bölümünün iptali is-
temine ilişkin DAVANIN İNCELENMEKSİZİN 
REDDİNE, 02/11/2020 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.

Danıştay Onuncu Dairesi’nin, Esas No: 
2007/3301, Karar No: 2008/2839 sayılı Kararı;

KARARIN ÖZETİ: DAVALI İDARECE, DAVACIYA 
3 KEZ TIBBİ MÜDAHALE EDİLMESİNE KARŞIN, 
HASTAYA AİT GRAFİLERİN GEREKLİ ŞEKİLDE 
MUHAFAZA EDİLMEMESİNİN VE HASTAYA AİT 
DOSYANIN KAYBEDİLMESİNİN, SAĞLIK HİZ-
METİNİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN AĞIR HİZMET 
KUSURU TEŞKİL ETTİĞİ HAKKINDA.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Gazi Üni-
versitesi Rektörlüğü.
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tarafl arca temin edilemediği; mevcut tıbbi bel-
gelerden, davalı idareye ait hastanede yapılan 
operasyonların gerekliliği konusunda görüş 
bildirilemeyeceğinin belirtildiği; diğer taraftan, 
teşhis ve tedavide ihmal ve tıbbi eksiklik bulun-
duğu ileri sürülmekte ise de; dava dosyasına 
bu durumu kanıtlayacak bilgi ve belge sunula-
madığından, meydana gelen zarardan dolayı 
idarenin tazmin yükümlülüğü bulunmadığı ge-
rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan mahkeme kararının 
yerinde olmadığı ileri sürülerek temyizen ince-
lenip bozulması istenilmektedir.

Davacı tarafından ileri sürülen temyiz nedenle-
ri, mahkeme kararının maddi tazminat isteminin 
reddine ilişkin bölümünün bozulmasını gerekti-
recek nitelikte bulunmadığından, kararın bu kıs-
mında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesi kararının, davacının manevi 
tazminat istemine ilişkin kısmına gelince;

Manevi zarar, kişinin fi zik yapısını zedeleyen, ya-
şama gücünü azaltan olaylar nedeniyle duyulan 
acıyı, ıstırabı veya kişilik haklarının zedelenmesi 
nedeniyle şeref ve haysiyetin rencide edilmesini 
ifade ettiği gibi; günlük yaşamı zorlaştıran belli 
ağırlıktaki her türlü üzüntü ve sıkıntıyı da kapsa-
maktadır. Ancak kişinin kendi tutum ve davranış-
ları nedeniyle duyduğu üzüntü ve acı nedeniyle 
idarece tazmini gereken manevi zararın doğdu-
ğundan söz edilemeyeceği de açıktır.

Anayasanın 12. maddesinde; herkesin, kişili-
ğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge-
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu, 
17. maddesinde; herkesin, yaşama, maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı-
na sahip olduğu, tıbbi zorunluluklar ve yasada 
yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve 

tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı, 56. mad-

desinde; Devletin, herkesin hayatını, beden ve 

ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan 

ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuru-

luşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 

düzenleyeceği hükme bağlanmıştır.

Yine Anayasanın 125. maddesinin son fıkra-

sında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden 

doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme 

bağlanmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2/1-b maddesinde ise, idari eylem 

ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan 

muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı dava-

ları, idari dava türleri arasında sayılmıştır.

İdarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyet-

ler sonucunda, idare ile yönetilenler arasında 

yönetilenler zararına bozulan ekonomik den-

genin yeniden kurulmasını, idari etkinliklerden 

dolayı bireylerin uğradığı zararın idarece tazmin 

edilmesini sağlayan bir hukuksal kurumdur. Bu 

kurum, kamusal faaliyetler nedeniyle yönetilen-

lerin malvarlığında ortaya çıkan eksilmelerin ya 

da çoğalma olanağından yoksunluğun giderile-

bilmesi, karşılanabilmesi için aranılan koşulları, 

uygulanması gereken kural ve ilkeleri içine al-

maktadır.

İdarenin hukuki sorumluluğu, kişilere lütuf ve 

atıfet duygularıyla belli miktarda para ödenme-

sini öngören bir prensip olmayıp; demokratik 

toplum düzeninde biçimlenen idare-birey ilişki-

sinin doğurduğu hukuki bir sonuçtur. İdari yargı 

da, bu anlayış doğrultusunda, idare hukukunun 

ilke ve kurallarını uygulamak suretiyle, idarenin 

hukuki sorumluluk alanını ve sebeplerini içtiha-

dıyla saptamak zorundadır.

Genel anlamı ile tam yargı davaları, idarenin 

faaliyetlerinden ötürü, hakları zarara uğrayanlar 

tarafından idare aleyhine açılan tazminat dava-

larıdır. Bu tür davalarda mahkeme, hem olayın 

maddi yönünü, yani zararı doğuran işlem ve ey-
lemleri, hem de bundan çıkabilecek hukuki so-
nuçları tespit edecektir.

İdari faaliyetten zarar gören kişi, faaliyetin iliş-
kili olduğu kamu hizmetinden yararlanan duru-
munda veya faaliyetin içinde, kamu hizmetinin 
görülmesine katılan bir kişi olabileceği gibi; idari 
faaliyetle, kamu hizmeti ile hiçbir yönden ilişkisi 
olmayan üçüncü bir kişi de olabilir.

İdare kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle 
nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle 
yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden 
doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçeve-
sinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk 
ilkeleri gereği tazmin edilmektedir.

Tam yargı davalarında, öncelikle zarara yol açtı-
ğı öne sürülen idari işlem veya eylemin hukuka 
uygunluğunun denetlenmesi esas alındığından, 
olayın oluşumu ve zararın niteliği irdelenip, ida-
renin hizmet kusuru olup olmadığının araştırıl-
ması, hizmet kusuru yoksa kusursuz sorumlu-
luk ilkelerinin uygulanıp uygulanmayacağının 
incelenmesi, tazminata hükmedilirken de her 
halde sorumluluk sebebinin açıkça belirtilmesi 
gerekmektedir.

İdarenin hizmet kusuru nedeniyle sorumluluğu, 
idarece yürütülen hizmetin kuruluşunda, dü-
zenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan her 
türlü bozukluk, aksaklık ve eksikliktir. Bu bağ-
lamda hizmet kusuru, özel hukuktaki anlamın-
dan uzaklaşarak nesnelleşen, anonim bir niteli-
ğe sahip, bağımsız karekteri olan bir kusurdur. 
Hizmet kusurundan dolayı sorumluluk, idarenin 
sorumluluğunun doğrudan doğruya ve asli ne-
denini oluşturmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; diz kapağı 
bölgesindeki ağrılar nedeniyle 18.1.2000 ta-
rihinde davalı idareye ait hastaneye başvuran 
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davacının, 7.2.2000 tarihinde yapılan menis-

küs ameliyatı sonrasında, 2.3.2000 tarihinde 

taburcu edildiği; ağrılarının geçmemesi üzerine 

3.5.2000 tarihinde tekrar hastaneye başvurdu-

ğu; 23.5.2000 tarihinde kıkırdak transferi ame-

liyatı gerçekleştirildiği ve 5.7.2000 tarihinde 

ikinci kez taburcu edildiği; buna rağmen dava-

cının sağlık durumunda olumlu yönde gelişme 

olmaması üzerine, 3. kez hastaneye başvurusu 

üzerine, 20.10.2000 tarihinde MR tahlili yapıl-

dığı; diğer taraftan, 9.11.2000 tarihinde biyopsi 

alınması sonucunda davacıya kanser teşhisi 

konulup, 2.12.2000 tarihinde kemoterapi teda-

visine başlanıldığı; 20.3.2001 tarihinde de sol 

ayağının diz kapağı üzerinden kesildiği; teşhis 

ve tedavide tıbbi eksiklik ve ihmal sonucu da-

valı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu ile-

ri sürülerek bakılmakta olan davanın açıldığı; 

Mahkemenin 21.11.2003 tarihli ara kararı ile 

bilirkişi incelemesi yaptırılması için dosyanın 

Adli Tıp Kurumuna gönderildiği; Adli Tıp Kuru-

mu Başkanlığı’nın 20.2.2004 tarih ve 516 sayılı 

yazısıyla hastaya ait grafi lerin, yapılan biyopsi 

ve geçirdiği tüm operasyonlara ait patoloji blok 

ve preparatların temin edilerek gönderilmesinin 

istendiği; 11.10.2005 tarihli ara kararıyla, Mah-

kemenin önceki ara kararları üzerine davalı 

idarece, hasta dosyasının hastaya verilmiş ol-

ması nedeniyle mevcut olmadığının bildirildiği; 

davacının da hasta dosyasını temin edemediği, 

ancak kayıtlardan yenilenen belgelerin eksikliği 

belirtilen ilgili evrak ve dökümanların temini için 

yapılan ara karar üzerine ibraz edilen belge ve 

preparatlarla birlikte dosyadaki iddia ve savun-

malar dikkate alınarak bilirkişi incelemesi yaptı-

rılmak üzere 2. kez Adli Tıp Kurumu Başkanlığı-

na gönderildiği; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 

22.3.2006 tarih ve 1221 sayılı yazısında özet-

le, uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan bel-
gelerin istenilmesine rağmen tarafl arca temin 
edilemediği, mevcut tıbbi belgelere göre dava-
cının geçirdiği operasyonların sedimantasyon 
ve X-raylerin normal olduğunun, ancak grafi -
ler temin edilip gönderilmediği için yapılan bu 
operasyonların endikasyonları (gerekliliği) ve 
tanı açısından görüş bildirilemeyeceğinin ifade 
edildiği; öte yandan, dava dosyasında bulunan 
4.6.2003 tarihli Hastane Müdürü tarafından dü-
zenlenen belgeden, davacıya ait hasta dosya-
sının 13.12.2002 tarihinde hastane arşivinden 
ilgili bölümce istenildiği ve daha sonra iade edil-
mediği anlaşılmaktadır.

Tam yargı davalarında yargı yeri, hem olayın 
maddi yönünü, yani zararı doğuran fi illeri, hem de 
bundan çıkması muhtemel hukuki sonuçları tes-
pit etmelidir. Tam yargı davalarında yargı yerleri-
nin, araştırma, inceleme ve hüküm verme yetkisi, 
bu yönüyle iptal davasına göre çok daha geniştir.

Bu durumda, davacıya 3 kez tıbbi müdahale 
uygulanmasına karşın, hastaya ait grafi lerin ge-
rekli şekilde muhafaza edilmemesi ve hastaya 
ait dosyanın kaybedilmesinin, sağlık hizmetinin 
işletilmesine ilişkin ağır hizmet kusuru teşkil et-
tiği; diğer taraftan, idarece tıbbi kayıt ve belge-
lerin ibraz edilememesinin, meydana gelen za-
rar nedeniyle idarenin sorumluluğunun bulunup 
bulunmadığının yargısal denetimini de engelle-
diği açık olduğundan maddi tazminatın redde-
dilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakta ise 
de, oluşan bu durum sonucu meydana gelen 
manevi zararın idarece tazmini yolunda karar 
verilmesi gerekirken; davanın, manevi tazminat 
istemine ilişkin kısmının da reddine karar veril-
mesinde hukuki isabet bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49. 
maddesi uyarınca, davacının temyiz isteminin 

kısmen reddi ile, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 
24.5.2006 tarih ve E:2002/245, K:2006/1237 
sayılı kararının maddi tazminat isteminin red-
dine ilişkin kısmının onanmasina, temyiz iste-
minin kısmen kabulü ile, anılan kararın manevi 
tazminat isteminin yasal faiziyle birlikte tazmini 
isteminin reddine ilişkin kısmının bozulmasina, 
dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir 
karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönde-
rilmesine, 29.4.2008 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.

Danıştay On İkinci Dairesi’nin, Esas No: 
2011/4921, Karar No: 2015/2943 sayılı Kararı;

KARARIN ÖZETİ: KAMU GÖREVLİSİNİN 
GÖREVİ GEREĞİ BİLMESİ GEREKEN BİR 
MEVZUAT HÜKMÜNE AÇIKÇA AYKIRI İŞLEM-
LERDE “KASIT” UNSURUNUN BULUNDUĞU-
NUN KABULÜ GEREKECEĞİ, BU KAPSAMDA 
KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARIN-
CA İHALE YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLME-
Sİ GEREKEN HİZMET ALIMININ, BU USULE 
UYULMADAN DOĞRUDAN TEMİNİNDE KA-
SIT UNSURUNUN BULUNDUĞU HAKKINDA.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sağlık 
Bakanlığı Vekili: Birinci Hukuk Müşaviri.

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Balıkesir İdare Mahkemesin-
ce verilen 11/01/2011 tarihli ve E:2010/170; 
K:2011/15 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarın-
ca temyizen incelenerek bozulması isteminden 
ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Didar Yakut (Koçoğlu)

Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşü-
nülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 
işin gereği düşünüldü: Dava; Bandırma Kapı-
dağ Devlet Hastanesi’nde başhekim olarak gö-
rev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesi uya-
rınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile 
cezalandırılmasına ilişkin 18.12.2009 tarih ve 
232746 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, olayda, hastanede kurul-
muş olan hasta tanıma sisteminin Kamu İhale 
Kanunu hükümleri uyarınca ve ihale yoluyla ku-
rulması gerekmekte ise de, hasta yoğunluğu ne-
deniyle söz konusu sistemin kurulmasının acili-
yeti, hastaların sistemden memnuniyeti ve sis-
temin kurulumunda herhangi bir kamu zararının 
doğmaması göz önünde bulundurulduğunda, 
davacının anılan sistemin hastaneye kurulma-
sı aşamasında gerekli mevzuat hükümlerini 
uygulamamak suretiyle “kusurlu” davrandığı, 
davacının soruşturma sonucunda sübuta eren 
fi llerinin, 657 sayılı Kanun’un 125/B-a madde-
si kapsamında bulunduğu ve kınama cezasını 
gerektirdiği anlaşılmakta olup, davacının sözü 
edilen madde uyarınca kınama cezası ile ceza-
landırılması gerekirken, fi ilin aynı maddenin C-a 
bendi kapsamında değerlendirilmesi suretiyle 
1/15 oranında aylıktan kesme cezasıyla ceza-
landırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı 
gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar 
verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hu-
kuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen ince-
lenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-
a maddesinde, verilen emir ve görevlerin tam 
ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 
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getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç 

ve gereçlerin korunması, kullanılması ve ba-

kımından kusurlu davranmak fi ilinin kınama 
cezasını; aynı maddenin C-a bendinde, kasıt-
lı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zama-
nında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca 
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, 
görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri ko-
rumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak 
fi ilinin ise aylıktan kesme cezasını gerektirdiği 
hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Balı-
kesir İli, Bandırma İlçesi Kapıdağ Devlet 
Hastanesi’nde başhekim olarak görev ya-
pan davacı hakkında; davacının ve Bandırma 
Kapıdağ Devlet Hastanesi müdürünün anılan 
hastaneye “Hasta Tanıma Sistemi, Hasta Ta-
nıtım Kart Hizmetleri” sistemini Kamu İhale 
Kanunu’nda yeri olmayan bir usulle kurduk-
ları ve hasta tanıtım kartlarını yine mevzuatta 
olmayan bir şekilde hastalara satışını yaptıkları 
iddiaları ile ilgili olarak başlatılan disiplin soruş-
turması sonucu davacının 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun 125/C-a maddesi uyarınca 
1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile ceza-
landırılması üzerine bakılmakta olan davanın 
açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; Bandırma İlçesi Ka-
pıdağ Devlet Hastanesi’ni temsilen başhekim 
olan davacı ve hastane müdürü ile ... Bilgisayar 
Sis. Ltd. Şti. arasında 17.09.2007 tarihinde im-
zalanan “Hasta Tanıma Sistemi, Hasta Tanıtım 
Kart Hizmetleri Sözleşmesi”nde 2,00 TL fi yat 
üzerinden 35.000 kart satılmasının amaçlandı-
ğı, fi rmanın tüm gelirini satılacak hasta tanıtım 
kartından sağlayacağı, kartların satımı sona 
erdiğinde sistemin hastaneye devredileceği ve 
bundan sonra sağlanan gelirin hastaneye dö-
ner sermaye olarak kaydedileceğinin hüküm 

altına alındığı ve bahsi geçen devir işleminin 
de 08.07.2009 tarihinde gerçekleştirildiği, an-
cak anılan hastanede hizmet alım sözleşmesi 
uyarınca kurulan hasta tanıma sisteminin Kamu 
İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve ihale yo-
luyla gerçekleştirilmesinin gerektiği, uyuşmazlık 
konusu olayda ise davacının anılan mevzuat 
hükümlerine uymayarak bahse konu hizmet 
alım işini doğrudan ilgili fi rmaya tevdi ettiği, hal 
böyle iken mevzuat hükümlerine uyulmadan ya-
pılan söz konusu hizmet alımı işinde davacının 
kusurla hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği 
gibi davacının hizmet alımında uygulanacak 
olan mevzuat hükümlerini bilmediğinden de söz 
edilemeyeceği, davacı hakkında ileri sürülen 
eylemin ancak kasıt ile gerçekleştirilebilecek 
bir eylem olduğu, eylemin kusur ile işlenmesine 
hukuki imkan bulunmadığı sonuç ve kanaatine 
varıldığından davacının 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 125/C-a maddesi uyarınca 
1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile ceza-
landırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık 
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz is-
teminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulma-
sına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın 
idare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın 
tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisin-
de kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 
07/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Danıştay Birinci Dairesi’nin, Esas No: 
2005/1255, Karar No: 2006/95 sayılı Kararı;

KARARIN ÖZETİ: ŞÜPHELİYE İSNAT EDİLEN 
EYLEMİN, ... ÜNİVERSİTESİNDEKİ GÖRE-
Vİ SIRASINDA YA DA GÖREVİ DOLAYISIYLA 
MEYDANA GELMEDİĞİ, ÖZEL MUAYENEHA-
NESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYETİYLE İLGİLİ 
BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, YETKİLİ 

KURULCA VERİLEN MEN-İ MUHA-
KEME KARARININ KALDIRILMASI 
VE ŞİKÂYET HAKKINDA GENEL 
HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPIL-
MASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

Şüpheli : … - … Üniversitesi Gastro-
entroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Suç : Gerekli tetkik ve tedaviyi uygu-
lamayarak ölüme neden olmak

Suç Tarihi : 2004-2005 yılları 

İncelenen Karar: … Üniversitesi 
Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 
4.10.2005 günlü, 2005/6 sayılı men-i 
muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden: Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

… Üniversitesi Rektörlüğünün 28.11.2005 gün-
lü, 2263-19432 sayılı yazısı ekinde gönderilen 
soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul 
kararı, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen’in açık-
lamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükse-
köğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarın-
ca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53 
üncü maddesinin (c) fıkrasında, yükseköğretim 
üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğ-
retim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve söz-
leşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve 
kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nuna tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya 
da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri 
sürülen suçlar hakkında bu Kanunda belirtilen 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Dosyanın incelenmesinden; şikayetçinin karde-
şinin, şüphelinin özel muayenehanesine baş-

vurduğu, bu aşamadaki tetkiklerinin özel mu-
ayenehanede ve özel bir görüntüleme merke-
zinde yapıldığı, daha sonra … Üniversitesi Acil 
Polikliniğinde ve aynı hastanenin değişik birim-
lerinde yapılan tetkik ve tedavisinde şüphelinin 
herhangi bir katılımının olmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda hastanın tetkik ve tedavisinde ge-
rekli özeni göstermeyerek ölümüne neden olma 
şeklinde şüpheliye isnat edilen eylemin, … Üni-
versitesindeki görevi sırasında ya da görevi 
dolayısıyla meydana gelmediği, özel muayene-
hanesindeki mesleki faaliyetiyle ilgili bulunduğu 
anlaşıldığından, 2547 sayılı Kanun kapsamında 
ceza kovuşturmasına konu edilmesine olanak 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Yetkili Kurulca 
verilen 4.10.2005 günlü 2005/6 sayılı men-i 
muhakeme kararının kaldırılmasına, şikâyet 
hakkında genel hükümlere göre işlem yapılmak 
üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derilmesi için dosyanın … Üniversitesi Rektör-
lüğüne iadesine 24.1.2006 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 
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Bilecik Sağlık Müdürlüğüne vardık, Müdür Bey bizi bekliyordu, odasına geçtik. Hoş beş, nasıl-sınız faslı bittikten sonra, Sağlık Müdürüne bir telefon bağlandı, müdür bey özür dileyerek ko-nuşması gerektiğini belirtti, telefondaki kişi ile Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Hastane Baş-hekimliğini yürüten Op. Dr. İlhan Bey saygıyla konuşuyor, bir kişiden bahsediyor ve o kişinin nöbetçi memurluğu yapamayacağını izah edi-yordu. Sonunda, peki efendim demek zorunda kaldı ve telefonu kapattı ki üstat sordu: “Kim bu ısrarcı?”  O da “Efendim, milletvekili, hastanede bir hizmetliyi gece nöbetçi memurluğundan aldı-ğım için geri vermemi istiyor, bu hizmetli mesai haricinde hasta yakınlarından paket sigara alıp, kaçak şekilde hastalarla buluşturuyor, şikâyet üzerine bu görevinden almıştım. Normal servis görevine vermiştim, ancak milletvekiline gitmiş tekrar nöbet tutmak istediğini, kendi partilerin-den olduğunu söylemiş, vekilimiz de bana baskı yapıyor, tekrar nöbetçi memurluğu görevini yap-sın diyor” dedi. Üstadım, buda benim talimatım-dır, biz gidinceye kadar bu isteği yerine getirme-yeceksin dedi. Başhekim  peki efendim demek zorunda kaldı. Şimdi anlıyorum ki aradan 35 yıl geçmiş ama istekler olaylar değişmemiş. Ney-se üstat geliş amacımızı anlattı, tüm ilçelere ve sağlık ocağı bulunan köylere gideceğimizi, araç ve bilgi hazırlıklarının yapılması talimatını verdi ve nerede konaklayacağımızı sordu. Otel ve öğretmenevi var, ancak  ücret yetmiyor o ta-rihlerde, harcırahın yarısı konaklama ücretine veriliyordu. Biz de Hastane odasında kalmaya mecbur olduk. Yalnız, üstat bir odada, biz yar-dımcılar da iki kişi bir odada kalmak için oda ayarlandı. Yan ve karşı odalarda hastalar yatı-yordu, o anda biraz moral çöküntüsü yaşama-dım dersem yalan yazmış olurum.

Hastaneye gittik, bize tahsis edilen odalara geçtik. Odaya baktım, iki demir karyola üzeri sünger yatak ve bir adet metal soyunma/eşya dolabı var. Müfettiş olduğumuz için yeni aldığım takım elbiseleri çıkardım, zor bela bulduğum askılara özenle astım. Neyse ki odada lavabo vardı elimizi yüzümüzü yıkadık, biraz istirahat sonrası akşam yemeği için şehir merkezine yürüyerek indik. Gözümüze kestirdiğimiz bir lo-kantada yemek yedik, ancak gönlümüze göre de sayılmazdı. Zaten birkaç lokanta vardı. O tarihteki nüfusu 20 bin olmayan Bilecik’te, iyice kendimi sorgulamaya başladım. Çünkü Müfettiş Yardımcısı olmadan önce şube müdürü olarak görev yapıyordum. Tek odada oturuyordum. Di-ğer şube müdürü ile ortak sekreterimiz vardı. İstediğimiz zaman araç emrimizde vs. ama yine de kariyer meslek olduğu için Müfettiş Yardımcı-lığının sonunda Müfettiş olacağım için kendime sabır diliyordum.Yemek sonrası küçük şehrin ana caddesinde bir aşağı, bir yukarı yürüyüşümüzü yaptıktan sonra hastaneye gelip odalarımıza çekildik. Ancak yol yorgunluğu, yatak yadırgaması, kafa karışıklığı gibi sebeplerden dolayı epeyce uyuyamadık. Biraz da yüksek sesle konuştuğumuzdan, yan tarafta uyumaya çalışan üstadımızın duvardaki yumruk sesini duyduk ve böylece uykuya daldık. Bir ara baktım koridordan sesler geliyor, fırladım yataktan, baktım ki bizim Özkan Bey bir hastayı paylıyor. Meğer hastayı uyku tutmamış, bastonu ile koridorda volta atarken bastonun ucu demir olduğundan “tak, tak” ses çıkartıyor, bu yüzden bizim Başmüfettiş Başyardımcısı uyuyamamış, çıkmış koridora hastayı azarlıyor. Her ne kadar başyardımcı olsa da, haddimi aşarak “gel Öz-kan Bey, burada onların hakkı var, biz ekstra yatıyoruz” deyip odaya çektim ve teskin ettim.

VALİ KEBABIYıl 1990. Genel Denetim yerimiz olan Bilecik; Müfettiş Yardımcısı olarak ilk görev yerim. Hep saygı duyduğum üstadım Ecz. Yaşar Rıza GÜ-REL ve devre arkadaşım Müfettiş Yardımcısı  Ecz. Özkan ATAMAN  ile birlikte, Bilecik iline git-mek için üstadım tarafından otobüs bileti almakla görevlendirildim. Derhal o zamanki otobüs termi-naline (şimdiki Büyük Şehir Belediye yerleşkesi) heyecanla gittim ve hangi fi rmaya gittiysem, di-rekt olarak Bilecik’e otobüs olmadığını söylediler. Belki 40 fi rmaya uğradım, yok yok. Eyvah dedim kendi kendime… Üstat bir görev verdi, ilk görev-de çuvalladım, bari tren garına gideyim dedim ve gittim. Neyse ki Bilecik’e tren var dediler, ancak Bilecik il merkezine 20 km uzakta ve sabaha kar-şı 5’te varış bilgisini aldım. Heyecanla üstadımın yanına gittim ve tren ile gidip gidemeyeceğimizi sordum. Neden otobüsle gidemeyeceğimizi an-lattım ve bana ilk dersi verdi; “Sana tren demedim otobüs dedim, biliyorum, Bilecik’e otobüs yok, ancak Eskişehir’e de mi yok. Sabah Eskişehir’e, oradan da Bilecik iline geçeriz. Alternatif ararken soracaksın, kendine göre tren demeyeceksin, çünkü burada kararı ben veririm” dedi. Bu bana bir ders oldu. Anladım ki, stajyer iken üstadın la-fını dinleyeceksin. 

Nihayetinde üstadım ve stajyer arkadaşım ile önce Eskişehir, oradan da Bilecik iline gittik. Benim ilk görev yerim, ancak nerede kalacağı-mızdan hiç bilgim yok. Zannediyorum ki özel bir oda verirler. “Bakanlık Müfettişi alelade yerde kalır mı hiç” diye içimden geçiriyorum. Neyse Bilecik iline vardığımızda, siyah bir Renault 12 araç, yanında duran bir şoför bekliyor. Aracın arka sağ kapısını şoför açtı, üstat  binmek üzere iken, ben hemen sol kapıya yanaştım benden birkaç hafta kıdemli stajyer arkadaşım Ecz. Öz-kan ATAMAN hemen kapıyı tuttu; “Sen öne geç bakayım, ben Başmüfettiş Başyardımcısıyım, sen önde otur” dedi. Hem benden yaşça büyük olduğu için, hem de benden kıdemli olduğu için usulca ön koltuğa oturdum, bu da bana kıdemin önemini hatırlattı. 

* E. Başmüfettiş, Sağlık Müfettişleri Derneği Başkanı

SADE / Anı

*

ANILARI

SADE / Anı

Nesip DELİBALTA*

SADE’nin ilk sayısında yayınlanan aşağıdaki anılarımda, 
Müfettişlik mesleğine başladığım ilk zamanları sizlere aktar-
mak istedim. Sonraki sayılarımızda sırasıyla ders çıkarıla-
bilecek önemli anılarımı bir dizi halinde sizlere sunacağım.”



126 127OCAK - HAZİRAN 2023 OCAK - HAZİRAN 2023SADE SADE

SADE / Anı SADE / Anı

Sabah oldu, baktım benim oda arkadaşım Öz-

kan Bey bana hiç güler yüzüyle bakmıyor, ne 

oldu dedim. “Ne olacak, arkadaş sen uyurken 

çok sağa sola dönüyorsun, ben bu durumu ka-

bullenemem” dedi. Ben de “Vallahi sen bilirsin 

ben uykudayken ne tarafa döndüğümü ayarla-

yamam.” dedim. Surat asıklığı ile aşağıya indik. 

Üstat aracın yanında bizi bekliyordu. Beklettiği-

miz için olacak biraz da sert bir tavırla “üstatlar 

bekletilmez saatinden önce ineceksiniz” deyip 

araca binip, yüzümüze bakmadı. Ben de hemen 

yerimi bilip şoför yanına ön koltuğa oturdum. 

Hiç ses çıkarmadan Sağlık Müdürlüğündeki 

odamıza vardık. Bir çay içtikten sonra tabi ki üs-

tat Yaşar Rıza Bey’in her önerisine tamam efen-

dim diyerek planlama yaptık ve en uç noktada 

bulunan köy sağlık ocağından denetim görevi-

mize başlamaya karar verdik ve başladık. Bir-

kaç sağlık ocağının denetimini yaptıktan sonra, 

sağlık ocaklarında içtiğimiz çay çokluğu, alışık 

olmadığımız yol yorgunluğu ve açlıktan da bitap 

düşmüş olarak, Bilecik merkeze geldik. Bir gün 

önce yemek yediğimiz lokanta kapanmak üze-

re, baktık yemek yok. “Usta ne yiyebiliriz” dedik, 

usta da “Bugün kalan ne varsa vereyim” dedi ve 

“Şayet siz hep böyle geç gelecekseniz sizi bek-

leyip, ocağı söndürmem, ancak bir şartım var 

VALİ KEBABI YERSENİZ” dedi. Ben o zamana 

kadar vali kebabının ne olduğunu bilmiyordum, 

o gün öğrendim; vali kebabı en pahalı karışık 

ızgaraymış. İşte hayatta yeni bir şey daha öğ-

renmiştim: “EN PAHALI KEBAP VALİ KEBABI”

ÖLÜLERDEN KORKMA, YAŞAYANLARDAN KORK 

Sayın üstadım Yaşar Rıza GÜREL ve Başmü-

fettiş Başyardımcısı Eczacı Özkan ATAMAN ile 

birlikte şimdi olmayan, eskiden var olan, Mura-

kabe Teftişi için Kırklareli’ne vardık. Önceden 

samimi olduğum Ankara merkezde bir şube 

müdürüne Kırklareli’ne gideceğimizi söyleyip, 

orada tanıdık var mı diye sormuştum.

Neyse yukarıda da bahsettiğim gibi Kırklareli’ne 

vardık, orada da Devlet Hastanesinde girişte 

geniş bir odaya yerleştik; 3 masa, lavabo, masa-

larda 3 daktilo kırtasiye malzemeleri hazır vazi-

yetteydi. Başmüfettiş Yasar Rıza bey, Başhekim 

beyi çağırdı, incelemelere başlamadan önce 

hastaneyi gezmek istediğimizi söyledi. Başhe-

kim bey de koltuğu doldurur babacan biriydi. 

Birlikte hastane koridoruna çıktığımızda, karşı-

dan bir bayan hızla gelip üstada elini uzatarak, 

“Sayın Müfettişim hoş geldiniz, isminiz Nesip 

beydi değil mi? SİYO’dan arkadaşım haber ver-

di geleceğinizi. Masalarınızı hazırladım, mem-

nun musunuz? Bir isteğiniz olursa, ben Hasta-

ne Müdürüyüm, beni ararsanız derhal isteğinizi 

yerine getiririm.” dedi. Üstadım bana bakarak, 

ismin bizden önce ulaşmış Nesip bey diyerek 

müdüre hanıma sert bir tavırla “Sizin aradığınız 

Müfettiş  ben değilim, yardımcım” diyerek hızla 

koridorda yürümeye devam etti. Tabi ki biz de 

Başhekim Beyle  peşinden koşar gibi yetiştik. 

Üstadım o gün benimle pek konuşmadı, akşam 

ise nasihatını verdi.

Akşamları kendimize göre lokanta, pide salonu 

gibi yerlerde yemek yedikten sonra, bilmediği-

miz şehrin caddelerinde neresi rast gelirse, tabi-

ri caizse volta atıyorduk. Üstadım sigarayı yeni 

bıraktığı için, çekirdek çitleyerek tur atıyorduk. 

Birkaç gün bu şekilde sürdü.  Yalnız bu tur sıra-

sında o zaman için biraz lüks sayılan restoranın 

önünden geçerken birkaç defa bizi içeri buyur 

ettiler, biz pek oralı olmadık. Bu şekilde her ak-

şam sürüp giderken, yine aynı restoranın önün-

den geçerken bir garson yine bizi içeri buyur etti. 

Her zaman kapıda duran papyon kravatlı bize 

bakarak “Bunları boşa çağırma, yemek için gel-

mezler, ancak çekirdek çitlerler” dedi. Ancak biz 

ne diyelim aldırış etmeden çekip gittik, bir daha o 

restoranın önünden geçmemeye çalıştık.

Denetime hastaneden başlamıştık, servis def-

terlerinin biri gelip biri gidiyordu… Neyse bir de 

Saymanlığa uğrayalım dedik. Döner Sermaye 

Saymanlığını da yerinde denetledikten sonra 

bizi uğurlamak için sayman ile bir memur bayan 

çıktı, memur bayan “Müfettiş bey ne olur Baş-

hekim beye söyleyin döner sermaye saymanlı-

ğını bu alt kattan alsın burada morg var, cenaze 

olunca ben  ölüp ölüp diriliyorum, korkuyorum” 

dedi. Başmüfettiş bey kıza dönerek “Bak me-

mure hanım, benim bildiğim kadarıyla ve tecrü-

beme göre, ölüler dirilere hiç bir şey yapmaz, 

sen asıl canlılardan kork”  dedi. Memure hanım 

da üstadıma bakarak galiba haklısınız, Müfettiş 

Bey dedi, gülüştük.

Belli bir süre geçti,  biz murakabe teftişini (Bir 

önceki teftişte, Teftiş Defterine yazılan tenkit ve 

tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği kontro-

lü) bitirdik. Sağlık Müdürü ve Başhekimin ısrarlı 

davetini kıramadık, ayrılacağımız gününün bir 

gün öncesi aksam yemeğini kabul ettik. Bize 

araç gönderip aldıracaklarını söylediler, ney-

se akşam bir özel araç geldi; herhalde sağlık 

müdür yardımcısı idi, gittik restoranın önünde 

durduğumuzda o bize bunlar yemek yemez 

çekirdek çıtlatırlar diyen papyonlu bizim aracın  

kapısını saygıyla açıp, yere kadar eğilip buyu-

run müfettiş beyler dedi ve orada kaldı.  Biz iyi 

akşamlar diyerek restorana geçtik. O saatten 

sonra papyonlu ortadan kayboldu, restoran çı-

kışında bile göremedik.

GEREKLİ OLMAYAN TECRÜBE

 Yine yıl 1990. Bu sefer üstat benimle Başmüfet-

tiş Başyardımcısı!!! Eczacı bey Özkan Ataman’ı 

çağırdı. Bana hitaben “Hemen yarın gece için 

3 kişilik otobüs bileti al, Trabzon’a gidiyoruz.” 

dedi. Peki üstadım dedim ve doğruca Şehirlera-

rası Otobüs Terminaline gittim, o zaman çift katlı 

otobüsler yeni çıkmış, sanki çift katlı olması bir 

lüks gibi hemen masalı yerden gece 23.30 için 

bilet aldım. O gün heyecanlıyım, çünkü ilk defa 

idari bir husus olmayan Ameliyat ipliği üreten 

katküt fabrikasına gidecektik. Ne, nasıl üretim 

süreci, neyi kontrol edeceğiz gibi endişeli dü-

şünce içerisindeyken, “aman boş ver,  nasıl olsa 

üstat var” dedim kendi kendime.

Nihayetinde gece oldu ve  3 kravatlı adam ola-

rak Trabzon’a gitmek için gece yarısı otobüse 

bindik. Baktım üstat sert bir tavırla “başka yer 

bulamadın mı” dedi. Ben de, “efendim baş-

ka yer yoktu” savunmasına geçtim. Üstadım 

ve Başmüfettiş Başyardımcısı!!!  doğru yönde 

oturdular, ben de ters yönde oturmak zorunda 

kaldım. Bir Karadenizli de geldi yanıma oturdu. 

Neyse ki iyi kötü sabahı ettik, ama itiraf edeyim 

ki, bu kadar zor bir yolculuk yapmamıştım. 
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Sabah, Trabzon’a indik bizi resmi bir araç aldı, 

Trabzon Sağlık Müdürlüğü misafi rhanesine gö-

türdü. İçimden bir an önce gidip kendimi yatağa 

atsam diyordum ki demeye kalmadı üstat tok bir 

sesle “valizlerinizi bırakın, tıraş olun şoförü bek-

letmeyelim” dedi. Tabi ki ses çıkarmadan baş 

üstüne demek zorunda kaldık. Misafi rhaneye 

vardığımda uyku gözümden akıyordu. Yaklaşık 

9-10 saat yolculuk yapmıştık. “Bu Müfettişlik 

amma da zormuş” demeye başladım.

Alelacele tıraş olduk, kravatı düzelttik, doğruca 

“katgüt fabrikasına” gittik. Orada fabrika yöne-

ticisinin/sahibinin odasına buyur ettiler. Odada 

çay kahve faslı başladı, ancak kahvaltı yapma-

dan da çay kahve gitmiyor. Onlar ısrar etti, ben 

yok dedim. Bir baktım üstadım kaş göz işare-

ti yapıyor. Benim yanımda oturan Başmüfettiş 

Başyardımcısı!!! Eczacı Özkan beyi işaret edi-

yor, Özkan beye döndüm bir de ne göreyim… 

O, grand tuvalet Özkan beyin kafası omuza 

düşmüş, biraz daha zaman geçse horlayacak. 

Hemen koltuğumdan olunca hızla ayağımı onun 

ayağına sertçe vurdum. Özkan bey ani bir fır-

lamayla “Ne oluyor yahu “ dedi. Ben kendisine 

bakmadığım için ve yalnız olmadığımızdan baş-

ka ses çıkartmadan,  hele bir çay söyleyin diye-

rek konuyu kapattı.

Heyecanla fabrika denen binaya geçtik, aman 

Allahım!! Daha kapısında kötü bir koku, tabi her 

türlü hayvansal bağırsağın işlendiği fabrikadan 

ne beklenebilirdi ki! Neyse bizler sadece ağzı 

sıkı muhafızlar gibi üstadımızın iki yanından gi-

diyoruz. Fabrika sorumlusu yasaların ön gördü-

ğü kuralları anlatarak bu kurallara uygun çalış-

tıklarını, hijyene çok önem verdiklerini anlatıp, 

uluslararası GMP kurallarını uyguladıklarından 

bahsediyordu. Şahsen ben bu kurallardan anla-

madığım gibi, bu şekilde fabrikada bir daha asla 

denetim yapmadım. Ancak bana bir daha “hiç 

lüzum hissetmediğim bir tecrübe” olarak kaldı.

1291OCAK - HAZİRAN 2023SADE

Sinem AYTEKİN ÖĞE*

• Sağlık Müfettişleri Derneği Genel Kurulu 
11.02.2022 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Gazi Ek Binasında yapıldı. Yönetim Kurulu Asil 
Üyeliğine Dernek Başkanı olarak Başmüfettiş 
Nesip DELİBALTA, Dernek Başkan Yardımcısı 
olarak Başmüfettiş Arif PAKSOY, Dernek Genel 
Sekreteri olarak Başmüfettiş Talip BAHADIR, 
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak Müfettiş Sinem AYTEKİN ÖĞE ve Sayman 
olarak Müfettiş Yardımcısı Harun BULUT; Dene-
tim Kurulu Asil Üyeliğine ise Başmüfettiş Naci 
KARAKAYA, Başmüfettiş Nihat SABUNCU ve 
Başmüfettiş Atilla KURT seçildi.

• 24.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak-
ta olan Müfettişlerin çalışma birimleri ve görev 
merkezleri dikkate alınarak temsilcilikler oluş-
turulmasına karar verildi. Buna göre, İstanbul 
Çalışma Ofi si Temsilcisi olarak Başmüfettiş Yu-
nus ÖZ, İzmir Çalışma Ofi si Temsilcisi olarak 
Başmüfettiş Mümin SOKAT, İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Temsilcisi olarak Müfettiş Yasin Savaş 
EKİZ ve İç Denetim Birimi Temsilcisi olarak Mü-
fettiş Gökhan YILDIRIM belirlendi.

DERNEKTEN 
HABERLER

* Müfettiş, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
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• Dernek Genel Kurulunun ardından, 
18.02.2022 tarihinde bütün dernek üye-
lerimize derneğimizin ismini taşıyan 
tasarım masa üstü telefon tutucuları 
ve ajanda/not defterleri hediye edildi.
Talepte Bulunan Dernek Üyelerimiz 
için, Başmüfettiş/Müfettiş adına yaptırı-
lan özel tasarım deri cüzdanlar ve araç 
stickerları yaptırılarak, Nisan 2022’de 
dağıtımı sağlandı.

• Sağlık Müfettişleri Derneği bünyesinde 
Ankara Hekimevinde 20 Nisan 2022 ta-
rihinde gerçekleştirilen geleneksel iftar 
yemeğinde meslektaşlar olarak bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşadık. Dernek 
Başkanımız Başmüfettiş Sayın Nesip 
DELİBALTA’nın konuşmasını yapması-
nın akabinde, ocak ayında emekli olan 
Başmüfettiş Fethi ERDOĞAN’a ve yakın 
zamanda kaybettiğimiz Başmüfettiş Erol 
YILMAZ üstadımızın anısına Sevgili Eşi 
Yeter YILMAZ’a plaket ve hediyeleri tak-
dim edildi.

• Derneğimiz bünyesinde gerekli çalışmaları organize etmek ve yürütmek üzere, Başmüfettiş 
Ömer YÜREKLİ, Başmüfettiş Bayram İzzet TAŞÇI, Başmüfettiş Birol TAŞDEMİR, Başmüfettiş Se-
dat VAHAPOĞLU, Başmüfettiş Yusuf ADIGÜZEL, Müfettiş Sinem AYTEKİN ÖĞE, Müfettiş Harun 
AKBAŞ, Müfettiş Esra ÖZTÜRK 
ve Müfettiş Yardımcısı İlkant 
KARACAOĞLU’nun katılımlarıyla, 
Eğitim ve Yayım Komisyonu oluş-
turulmuştur. Yapılan toplantıda ilk 
olarak Derneğimize ait ilk derginin 
çıkarılmasına dair karar alınarak 
çalışmalara başlanmıştır.

• Yeni Dönem Dernek Yönetim Kurulu olarak, 
derneğimize ait bir profesyonel web sitesinin 
kurulması ve teknoloji-bilişim alanında yapıla-
cak başkaca iş ve işlemlerin idare edilmesini 
sağlamak üzere, Müfettişler Yasin Savaş EKİZ, 
Sinem AYTEKİN ÖĞE, Tansu TANILMIŞ, Fikret 
BAYDAK; Müfettiş Yardımcıları Harun BULUT, 
Fatih TOPRAK ve Emre ELMALI’dan oluşan bir 
Bilişim Komisyonu oluşturulmuştur. Söz konusu 
komisyonun yaklaşık 4 ay süren çalışmaları ne-
ticesinde www.saglikmufettisleri.org.tr uzantılı 
web sitemiz kuruldu.

• Sağlık Müfettişleri Derneği olarak 06.10.2022 tarihinde DENETDE Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
Bakanlık Teftiş Kurullarını temsilen gelen ilgili Dernek Yönetimleriyle birlikte özlük hakları kapsamında 
MHP Grup Başkanvekili, eski meslektaşımız Sayın Erkan AKÇAY’a ziyarette bulunduk. Yapılan görüş-
mede özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve bu kapsamda yeni yasama döneminde desteklerini talep ettik. 

• Sağlık Müfettişleri Derneği olarak 12.10.2022 tarihinde DENETDE Yönetim Kurulu Başkan ve Üye-
leri, Bakanlık Teftiş Kurullarını temsilen gelen ilgili Dernek Yönetimleriyle birlikte özlük hakları kapsa-
mında Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ’a ziyarette bulunduk. Yapılan görüşmede özlük haklarımı-
zın iyileştirilmesi ve bu kapsamda yeni yasama döneminde desteklerini talep ettik. 
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ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Türkiye’de çeşitli sebeplere bağlı olarak gerek-

tiği kadar önem verilmeyen konulardan birisi de 

organ bağışıdır. Konunun önemi ile konuya at-

fedilen değer arasında ters yönde orantısız bir 

fark bulunmaktadır. İnsanların bilinçlendirilmesi 

ve konuya atfedilen değerlerin olumlu yönde bir 

etki yaratması için Türkiye’de 3-9 Kasım tarih-

leri “Organ Bağışı Haftası” olarak ilan edilmiştir. 

Organ Bağışı Haftasından beklenen etki ise in-

sanların dikkatlerinin bu alana çekilmesi, organ 

bağışını desteklemeleri ve organ bağışı bekle-

yenlere umut olmalarıdır.

Covid-19 pandemisi sonrasında tercihler, yöne-

limler ve bunlara bağlı olarak da insan hayatı 

köklü değişimler yaşamıştır. Covid-19 pande-

misi öncesinde gerçekleştirilen organ nakli ra-

kamlarıyla sonrasında gerçekleştirilen organ 

nakli rakamları arasında rakamsal olarak büyük 

bir değişim olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafın-

dan paylaşılan verilerde; 2019 yılında gerçek-

leştirilen organ ve doku nakli sayısı 14.752 iken 

2020 yılında gerçekleştirilen organ ve doku nak-

li sayısı 10.518’dir. 

Yaklaşık olarak %30 
oranında1 bir düşüş 
olsa da Covid-19 
pandemisinin etkisini 
azaltmaya başlama-
sıyla birlikte gerçek-
leştirilen organ nakli 
sayısı da eski gün-
lerine yaklaşmıştır. 
Ancak bu rakamlar 
Türkiye’nin sahip ol-
duğu nüfus sayısı 
göz önünde bulun-

durulduğunda istenen seviyelere oldukça uzak-
tır. Organ nakli bekleyen çok fazla insan vardır. 
Organ nakli bekleyen kişi sayısının göze fazla 
gözükmesi ise organ nakli konusunda yeterli 
düzeyde oluşmuş bir toplumsal bilinç olmama-
sından kaynaklanmaktadır. Organ nakline sebe-
biyet veren olay, organ nakli ihtiyacının doğma-
sından ileri gelmektedir. Organ nakli ihtiyacı ise 
bir kişinin organının travma ya da hastalık ne-
deniyle işlevini yerine getiremeyecek düzeyde 
bir işlerlik düzeyine sahip olmasından kaynakla-
nır. Organ nakli ise organ nakli ihtiyacına maruz 
kalan kişi ile bu mağduriyeti ortadan kaldırmak 
isteyen kişi arasında gerçekleşir. Organ bağı-
şı yapacak olan kişinin rızasının olması şarttır. 
Rıza; kişi hayattaysa kendisi tarafından, vefat 
etmişse yakınları tarafından verilir. Kişilerin ha-
yattayken gerçekleştirmiş olduğu organ bağışı 
rızasının kişilerin vefat ettikten sonra yakınları 
tarafından verilen organ bağışı rızasından daha 
fazla olduğu bilinmektedir. Bu tezatlığın ortadan 

1 “https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-
26052022pdf.pdf?0” Sağlık Bakanlığı “Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı” s.198 tablo.8.12. “Yıllara Göre Organ ve Doku Nakli 
Sayısı, Tüm Sektörler”
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İlkant KARACAOĞLU*

Tıbbi Malpraktis kavramını en basit haliyle bil-
gisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası se-
bebiyle hastanın zarar görmesi şeklinde tanım-
lamak mümkündür. Tıbbi Malpraktis kavramı, 
uzun zamandır hem hukuk hem de tıp literatü-
rünü meşgul etmiş bir kavramdır. Pek çok tez 
çalışmasına konu olmuş ve hakkında muhtelif 
makaleler çıkartılmıştır. Son yıllarda avukatların 
bu alana yönelik çalışmaları ve sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşması gibi nedenlere bağlı 
olarak da Tıbbi Malpraktis konusunda hekimlere 
yönelik açılan davaların sayısında hatırı sayılır 
oranda bir artış gözlemlenmiştir. Bu durumda; 
hekimlerin defansif bir reaksiyon geliştirmesine, 
yurt dışına çıkmasına ya da daha az riskli gör-
dükleri uzmanlık alanlara doğru yönelim sergi-
lemelerine neden olmuştur. Bu gibi nedenlere 
bağlı olarak da Tıbbi Malpraktis konusunda bir 
hukuki düzenlenme yapılması süreci hızlanmış 
ve sağlık alanında var olan en önemli sorunla-
rından birisi giderilmeye çalışılmıştır.

Tıbbi Malpraktis ile ilgili yapılacak olan hukuki 
düzenlenmenin müstakil bir yasa hazırlığından 
ziyade var olan Kanuna eklenecek olan bir mad-
de ile yapılması düşünülmüştür. Bu doğrultuda 
atılan somut adım ise 3359 sayılı Kanuna ek 
madde koyulması ile atılmıştır. 12 Mayıs 2022 

tarihinde TBMM’de başlayan “Sağlıkta Şiddet 
Yasası” görüşmeleri, 3359 sayılı Kanuna ekle-
necek olan maddenin sonuca ulaşmasındaki 
ilk somut gelişme olarak göze çarpmaktadır. 
Gerçekleştirilen bu görüşmeler sırasında sağlık 
çalışanlarına karşı açılan davaların adeti ve bu 
davalar ile maruz kalınan haksızlıkların neler 
olduğuna dair tespitler yapılmaya başlanmıştır.

Yapılan tespitler sonrasında TBMM üyeleri ta-
rafından yapılan görüşmelerde ise kasıt olma-
dığı sürece tazminat yükümlülüğünün devlete 
ait olması yönünde bir fi kir üzerinde çoğunluk 
sağlanmıştır ve bu karar kanun maddesi olarak 
3359 sayılı Kanuna eklenmiştir. İlaveten, sağlık 
çalışanlarının tıbbi işlemleri hakkında soruştur-
ma izni verilmesi ve tıbbi kötü uygulama sonu-
cunda tazminat sorumluluğunun belirlenmesi 
için Mesleki Sorumluluk Kuruluna yetki tanın-
mıştır. Bir hekime tazminatın rücu edilebilmesi 
için kişinin görevini kötüye kullanması, bu kulla-
nım sonucu hastanın zarar görmesi ve bu duru-
mun kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararına 
dayanması gerekiyor. 

Bu yasa ile beklenen en büyük etkilerden birisi 
olarak hekimlerin Türkiye’de hizmete devam et-
melerinin sağlanması gösteriliyor.

SAĞLIKTAN
HABERLER

* Müfettiş Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı
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kaldırılması ise organ bağışıyla ilgili sorunları 

büyük oranda çözüme kavuşturacaktır.

Organ bağışında bulunmak isteyen kişiler, or-

gan bağış kartı doldurmalıdır. Bu husus bir ki-

şinin vefat etmesinden sonra organ bağışçısı 

olabilmesi için gerekli bir ön şarttır. Ailenin rızası 

ve kişinin tıbbi durumu ile önceki hastalıklarının 

değerlendirilmesi (tıbbi değerlendirme) sonraki 

şartları oluşturur. Şartların hepsi yerine geldi-

ğinde ise vefat edenin organı nakledilir ve organ 

bağışı gerçekleşmiş olur. Organ bağış belgesi 

almak için sağlık müdürlüklerine, hastanelere 

ve organ nakliyle ilgili olan dernek ve kuruluşla-

ra başvuru yapılabilir.

Organ bağışı bekleyen hastalara yaşam umudu 

olunması için organ bağışı hakkında farkındalık 

yaratılmalı ve bu konu hakkında çeşitli etkinlik-

ler düzenlenmelidir.

VEREM EĞİTİMİ VE PROPAGANDA HAFTASI

6-12 Ocak arasındaki günler “Verem Eğitim ve 
Propaganda Haftası” olarak ilan edilmiştir. İn-
sanlığın en eski hastalıklarından birisi olan Ve-
rem hastalığı, halk arasında ince hastalık ola-
rak bilinir. Tıp literatüründe ise tüberküloz olarak 
geçer. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu kapsam-
da Dünya Tüberküloz Raporu yayınlar. Dünya 
Sağlık Örgütü adı geçen raporu 1997 yılından 
bu yana her yıl yayınlamaktadır ve her bir rapo-
ra sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. 

Milyonlarca insanı tehdit eden bir hastalık olan 
Verem hastalığı; insan hayatı açısından ölüm-
cül olabilen, bulaşıcı bir hastalıktır. Tedavi edi-
lebilir bir hastalık olan Verem hastalığı, acil ha-
reket planı gerektiren bir hastalıktır. Bu nedenle 
hastalık nezdinde farkındalık yaratabilmek için 
“Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” etkinlik-
leri yapılmaktadır.

Epikman
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1- Sağlıkta Denetim Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

2- Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına Dergi Yayın Kurulu 
veya editörler  karar verir. Yayın Kurulu veya editörler yazardan  yazının kısaltılmasını ve 
düzeltme yapılmasını isteyebilir.

3- Editörler, yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki yazım hatalarını düzeltebilir.

4- Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın  iade edilmez.

5- Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

6- Yazıların Dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait görüşlerin  paylaşıldığı anlamına gelmez. 
Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve  e-posta 
adreslerini bildirmelidir.

8- Yayımlanmak üzere gönderilen yazılardan inceleme, araştırma ve makale türü yazıların 10 
sayfayı; derleme, çeviri ve tanıtım türü vb. yazıların 6 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

9- Yazılar, “Microsoft Word” veya “Open Offi ce” programlarının formatlarında  kaydedilmiş bir 
taşınabilir bellek ile  (yazı tipi Times New Roman, 12  ) teslim edilebilir veya Derginin e-posta 
adresine gönderilebilir.

10- Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

11- Makalelerde metin içerisindeki atıfl arda ve kaynakça bölümünde kaynak yazımında Sağlık 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırladığı Tez Hazırlama  Kılavuzundaki yöntemi 
kullanmak esastır.

SADE Yayın İlkeleri
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3-9 KASIM 

ORGAN  BAĞIŞI 
FARKINDALIK HAFTASI

Hangi Organ ve Dokular Bağışlanabilir?
Ülkemizde organ bağışı canlı ve kadavradan olmak üzere 2 şekilde gerçekleşmektedir. 
Hayatta olan kişiden yalnızca böbrek ve karaciğer nakli yapılabilmektedir. Kadavradan 
ise kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, ince bağırsak gibi organlar ve kalp kapağı, 
kemik, tendon, yüz, el, kol, bacak, uterus gibi organların nakilleri yapılabilmektedir.

Organ Bağışı Nasıl Yapılır?
Öldükten sonra organlarınızın başka bir hayata can vermesine karar verdiyseniz, 
il sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve  
semt poliklinikleri de dahil olmak üzere organ nakli yapan tüm kuruluşların organ nakil 
koordinatörlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

Organ bağışı yapabilmek için, 2 tanık huzurunda formun doldurulması gereklidir. Bu 
form ile bağış yapacağınız organ/organları belirleyebilirsiniz. Hayattayken bağış yapmak 
istediğinizi beyan etmeniz durumunda size bir organ bağış kartı verilir. Bu veriler aynı 
zamanda sağlık bakanlığının sistemine kaydedilip, korunmaktadır. 

Organ bağışında bulunma beyanı vermiş kişinin ölümünün ardından gerekli protokoller 
uygulanır. Bu aşamada, kişi istese ve organ bağış kartına sahip olsa bile, ölüm durumunda 
aileden bağış için onay almak gerekmektedir. Bu yüzden organ bağışı yapan kişilerin 
konudan yakınlarını bilgilendirmesi önem arz etmektedir. Eğer kişi organ bağışı fi krinden 
vazgeçtiyse, Türkiye Organ Bağış Bilgi Sistemi’nden kaydını sildirmesi yeterlidir
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184
SABİM haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlar “184 
ALO SABİM” hattını arayarak sağlık sisteminin işleyişine yönelik her türlü konuda bilgi alabilir, 
sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabilir ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanırken, sistemin herhangi bir aşamasında yaşadıkları sorunlarını iletebilirler.

122
Olası bir afet durumunda (deprem, sel baskını, heyelan, çığ, kaya 
düşmesi, büyük yangın vb.)  122 “ALO AFAD” acil çağrı numarasının 
aranması gerekir.

112

191
ALO 191 ile uyuşturucu madde kullanan kişilere yakınlarına 
gerekli bilgiler verilerek tedavileri için en uygun merkezlere 
yönlendirme sağlanır.

182
MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak canlı operatörlerden 
kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır. 

171ALO 171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI

113
Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı gerçekleştiğinde 
kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla Beyaz 
Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 
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