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İstanbul’da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye 

başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve film 

sonuçlarına göre yazdığı reçetedeki ilaçları kullanmasını ve 

10 gün sonra yeniden kontrole gelmesini söyledi. AA 

dokuzuncu gün sonunda mide kanaması geçirdi ve hastaneye 

kaldırıldı. Mide kanamasının sebebinin kullandığı ilaçlar 

olduğu belirlenen AA kendisine ilaçları yazan doktor 

hakkında 2.800 YTL maddi ve 10.000 YTL manevi tazminat 

istemiyle dava açtı.  

 



… Mahkeme durumun ilacın yan etkisinden kaynaklandığını belirterek, davayı 
doktor kusuru bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Dava AA’nın kararı temyiz 
etmesi üzerine Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, doktorun önerdiği 
ilacın yan etkisinden sorumlu olduğuna karar verdi. …Yargıtay kararında 
doktorun, asgari düzeyde dahi olsa tereddüt doğuran durumlarda bu tereddüdü 
ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri 
almakla yükümlü olduğuna dikkat çekilerek “çeşitli tedavi yöntemleri arasında 
bir tercih yaparken de hastanın ve hastalığının özelliklerini göz önünde tutmalı, 
onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınmalı, en emin yolu 
seçmelidir” ifadeleri kullanıldı.  

… Hasta haklarına da dikkat çekilen kararda hastanın tedavisini üstlenen 
meslek mensubu doktorundan tedavisinin bütün aşamalarında mesleğin 
gerektirdiği titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini, beden ve ruh sağlığı ile 
ilgili tehlikelerden kendisini bilgilendirmesini güven içinde beklemek hakkına 
sahip olduğu da belirtildi. Doktorun, “Mide hassasiyetinin olup olmadığını 
sorduk” sözlerine de, “Tedavi öncesi mide şikâyeti olan hastanın bu konuda soru 
sorulmasına rağmen kendi sağlığını riske atacak şekilde bu durumu 
bildirmeyerek ve ısrarla bu ilacı dokuz gün kullanarak mide kanaması 
geçirmesine sebebiyet vermesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir” 
değerlendirmesini yaptı.  

 

 



Bay F. pankreas kanseri olan 82 yaşında bir hastadır. 
Kanserin, karaciğere, dalağa ve kemiğe metastazı mevcuttur. 
Ayrıca ayağı kangren olmuş ve iki parmağı kesilmiştir. Ciddi 
ağrısı vardır, parmağının ve  ayağının pansumanı daha fazla 
ağrıya neden olmaktadır. Konsültan cerrah, sadece gangrenin  
yayılmasını engellemek amacıyla ayağı için parsiyel 
amputasyon önerir. Bay F.’ye işlemi ve niçin gerekli olduğunu 
açıklar ve onam formunu imzalamasını ister. Bay F. onam 
formunu imzalamayı reddeder. Cerrah, dikkatli bir şekilde 
cerrahi müdahale olmazsa ağrının devam edeceğini ve 
hastalığın yayılacağını açıklar. Ancak F. operasyonu gene de 
reddeder ve: “Hayır, beni yalnız bırakın ve huzur içinde 
ölmeme izin verin” der. 

 

 



 Kıdemlim hastalarından birinden onam almamı istedi. 
İkinci günümdü. Hastayla tanışmamıştım ve önerilen 
işlemin riskleri hakkında bir fikrim yoktu. Kıdemlime 
kibarca işlemin risklerini sordum, hafif bir kızgınlıkla 
bir şey imzalatacağımı söyledi. Ne yapabilirdim? 
Kıdemlime bir şey söyleyebilirdim. Hastadan imza 
alabilirdim. İşlemin ne olduğuna bakabilirdim. Ya da 
işlemi bana açıklayacak birine sorabilirdim. Başka bir 
asistandan işlem hakkında biraz bilgi aldım. 

 Bir saat sonra kıdemlim beni tekrar gördü ve hastaya 
bir işlem daha yapmaya karar verdiklerini söyledi. 
Onam formuna aynı kalemle ikinci işlemi eklememi 
istedi. Bu işin bir parçası olmak da uzmanlığımı 
tehlikeye atmak da istemiyordum.    



 Kendine az zarar veya bedele neden olacaksa 

başkasının karşılaştığı ciddi zararı önlemek 

ahlaki bir zorunluluktur.  

Peki,  

 Kendine zarar verme pahasına başkasına 

gelecek zararı önlemek? 



aslyakcay@yahoo.com
muesser@kocaeli.edu.tr

 

 

 

Düşündüğün gibi yaşamazsan,  

yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın.  
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