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Değerli Meslektaşımız, 

 

 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine hoş geldiniz.  
 

Uzmanlık eğitiminiz boyunca ihtiyaç duyacağınız temel bazı yaklaşımları 

ve fakültemizdeki işleyişin gerektirdiği teknik bilgileri, sizlerle paylaşmak 

amacıyla, Prof. Dr. Güler BAHADIR’ın koordinatörlüğünde düzenlenen uyum ve 

tanışma programında, beş gün boyunca birlikte olacağız.  

 

Program hekim-hasta iletişimi, klinik uygulamalarda ‘mükemmelliğe’ doğru 

çalışma,  hekimin adli/cezai sorumlulukları,  hastane bilgi yönetim sistemi, eczane, 

kamu ihale kanunu ile ilgili temel ilkeler, klinik biyokimya laboratuvarında 

preanalitik süreç,hastane infeksiyonlarının kontrolü, malpraktis ve daha fazla 

hasta hedefinda etik önlem önerileri, çocuk ve erişkinde temel ve ileri yaşam 

desteği konularını kapsamaktadır. 

 
Başarılı bir uzmanlık eğitimi dönemi geçirmeniz dileğiyle… 

 

 

 
Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu 
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1- İstanbul Tıp Fakültesi’nin Tarihçesi 
 

Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU 

Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu 

  

             

İstanbul’un 29 Mayıs 1453’de fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet 

(Resim 1), 1 Haziran günü Ayasofya yakınındaki papaz odalarında öğretmeni 

Molla Hüsrev, Zeyrek’teki Pantokrator Manastırı’nda Molla Zeyrek ile sağlık 

derslerine başlamışlardır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet bugünkü Fatih 

Camisi’nin iki tarafına birer dershaneli, dördü kuzey diğer dördü güney tarafında 8 

medreseden ibaret Sekizli Medreseler (Sahn-ı Semân) adı verilen devrin en büyük 
medreselerini yaptırmıştır [Fatih Külliyesi, 1463-1470, (Resim 2)]. Güneydeki dört 

medresenin yanına, bütün hastalıkların tedavisi ve ilaçlarının verilmesinin 

emredildiği bir darüşşifa (hastane) yapılmıştır. Fatih Darüşşifası’nda 19. yy.’a 

kadar yaklaşık 350 yıl tıp eğitimi yapıldığı, hasta bakımının sürdüğü bilinmekte ve 

burada yapılan tıp eğitimi, İstanbul Tıp Fakültesi’nin ilk nüvesi olarak kabul 

edilmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu, 30.12.1970 tarihli 

oturumunda 1970 yılını Fakülte’nin kuruluşunun 500. yılı kabul etmiş ve 

kutlanmasına karar vermiştir. 
 

       
 

 

 

Osmanlı Devleti’ni büyüme ve yükselmede zirveye ulaştıran Kanuni 

Sultan Süleyman [1520-1566 ] devrinde, ordunun tabip, cerrah ihtiyacını 

karşılamak için cami yanında 1555 yılında kurulan tıp medresesi ve darüşifada tıp 

eğitimi verilmiş, sağlık hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilmeden 

sürdürülmüştür [Süleymaniye Külliyesi, Resmi Tıp Eğitimi (Resim 3)]. Öğrenciler 
sabahtan öğleye kadar medreselerde iç hazineden verilen kitapları hocalarının plan 

Resim 1. Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) Resim 2. Fatih Külliyesi (1463) 
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ve programları doğrultusunda okuduktan sonra uygulama için darüşşifaya 
geçmişlerdir. 

 
 

 

 

On sekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde kötüye gidişi 

düzeltme arayışına girilmiş, 19. yy.’ın başlarında Süleymaniye Külliyesi’nde tıp 

eğitimi devam ederken, III. Selim [1789-1807], donanmanın hekim ve hasta bakım 

ihtiyacını karşılamak üzere 18 Şubat 1805’de Kasımpaşa’da Tersâne Tıp 

Mektebini kurdurmuştur. Alet ve kitaplarının Avrupa’dan getirtilmesine, 
Avrupa’da tıp öğrenimi görmüş hocaların görevlendirilmesine gayret edilen bu 

okul, Kabakçı İsyanı (1807) ve Alemdar Vak’ası (1808) gibi karışıklıklar 

sonrasında faaliyetini durdurmuş, 1822 Kasımpaşa Yangını ile binası da ortadan 

kalkmıştır. Kısa bir süre yaşamış olan bu kurumun, Türk tıbbının batılılaşmasında 

bir dönüm noktası oluşturduğu kabul edilmektedir. 
 

Batılılaşma çabalarını sürdüren Sultan II. Mahmut , Yeniçeri Ocağı’nın 

kapatılması ardından modern bir orduya sahip olma hedefinin bir parçası olarak 
yeni orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) nitelikli hekim ve cerrah 

yetiştirilmesi için Vezneciler’deki Tulumbacılar Konağı’nda bir askeri okul 

niteliğindeki Tıphane-i Âmire’yi kurdurmuştur. On dört Mart 1827 faaliyete 

geçmiş olan bu okul ülkemizde modern anlamda açılan ilk tıp okuludur. Bu 

nedenle 14 Mart 1827 tarihi, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul 

edilmekte ve Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu okulda üst katta Tıphane, 

altta ise Cerrahhane öğrencileri ayrı ayrı okumuşlardır. Tıphane’nin ilk nazırı 

(müdürü) hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi atanmıştır. Sınıf geçme sınavla 

olmayıp, yıl içindeki sözlü sınavlarda hocaların yetiştiğine kanaat getirdiği 

talebelerin üst sınıfa alınması, yerlerine başkalarının kabul edilmesi ile eğitim 

gerçekleşmiş ve nihayet, tıp eğitimi veren kurum adına diploma verilen bir sisteme 
geçilmiştir. 

Resim 3. Süleymaniye Külliyesi  (1555) 
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Tıphane-i Âmire ve ordunun cerrah ihtiyacını karşılamak üzere aynı okul 

bünyesinde kurulan Cerrahhane’de eğitim, tabip olmak için dört yıl, cerrahlık için 

ise üç yıl olarak düzenlenmiştir. Başlangıçta İstanbul cerrahlarından yirmisi 

seçilerek başlarına Avrupa tıphanelerinden yetişmiş, teorik ve pratik bilgilere sahip 

biri getirilerek ordunun istediği cerrahların kısa sürede yetiştirilmeleri yoluna 

gidilmiştir. Yüzlerce yıllık medrese sisteminden modern bir düzene geçme arayışı 

içinde bu kurumda da sık sık yeni düzenlemeler yapılmış, öğrenci sayısının artması 

ile bina yetersiz kalınca 1831 yılında Cerrahhane, Topkapı Sarayı’ndaki Hastalar 

Odası’na nakledilmiş, başına Fransız cerrah Sat-Deygalliere getirilmiştir. Tıphane-i 

Âmire de 1836 yılında yine Topkapı Sarayı içindeki Otlukçu Kışlası’na 

nakledilmiş, bir süre sonra Cerrahhane de aynı binaya taşınmıştır. Cerrahhane daha 
sonra Halıcıoğlu’nda bir binaya taşınarak okulun iki kısmı birbirinden tekrar 

ayrılmıştır. 
 

Yer darlığı nedeniyle Tıphane ve Cerrahhane’nin birleştirilemeyişi ve 

modernleşme yolunda arzulanan düzenlemelerin yapılamadığı görülerek 1838 

yılında Galatasaray’daki Enderun Ağaları Mektebi’ne taşınılmış, Tıphane ve 

Cerrahhane kısımları ile birlikte buraya yerleşen okulda başlangıçta Osman Saib 

Efendi, kısa süre sonra ise Abdülhak Molla yönetici olmuştur. Bu sırada Sultan II. 
Mahmut, Paris Elçisi Ahmed Fethi Paşa’nın Viyana’da bulunuşu sırasında Prens 

Metternich’ten Osmanlı Devleti’nde çalışacak iki hekim ve bir eczacı tavsiye 

edilmesi için ricada bulunmasını istemiş, Viyana’daki Askeri Tıp ve Cerrahi 

Akademisi Josephinum’dan mezun olan iki genç askeri hekim Dr. Jakob Neuner ve 

Dr. Karl Ambroise Bernard ve eczacı Antoine Hoffmann bu görev için 

seçilmişlerdir. 1839’da Dr. Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) muallim-i 

evvelliğe atanışı ardından okul, 17 Şubat 1839’da görkemli bir törenle Mekteb-i 

Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne (Resim 4) adıyla yeniden açılmış, 11 Mart 1839’da 290 

öğrencisiyle öğretime başlamıştır. Açılış töreninde bizzat bulunan Sultan Mahmut 

II, ünlü söylevini okumuştur. Onun söylevinin bugünkü Türkçemize 

sadeleştirilmişi aşağıdadır 
“Çocuklar, 

Bu yüksek binaları Tıp Okulu şeklinde düzenleyerek, adını Mekteb-i Tıbbıye-i 

Adliye-i Şahane koydum. Burada insan sağlığının hizmetine çalışacağından, bu 

Resim 4. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne (1839) 
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okulu diğerlerine üstün tuttum. Tıp Fenni burada Fransızca öğrenilecektir. Ancak 
burada hatırınızdan bir soru geçecektir. Acaba bizim dilimizde yazılmış tıp 

kitapları yok mudur ki, yabancı dille öğrenimi üstün tutuyorsun diyeceğinizi 

bilirim. Bunu aynen benimserim ve size karşılık olarak şimdilik bazı sakıncalar ve 

zorlukların bulunduğunu hatırlatırım. Her ne kadar hekimliğe ait pek çok kitap 

mevcut ise de önceleri Avrupalılar da bu kitapları almış, dillerine çevirmiş ve 

okutmuşlardır. Lâkin bu kitapların aslı Arapça yazılmış olup, uzun süreden beri 

İslam bilginleri tarafından okunup öğretilmekten vazgeçilmiş, ilim terimlerini 

bilenler de yavaş yavaş azalmış olduğundan, bu kitaplar bir yana atılmış, böylece 

bunları okuyup, dilimize çevirmek hem güçtür, hem de uzun zaman istemektedir. 

Avrupalılar bu kitapları çevirmeye başladıktan sonra geçen yüzyıl tıp öğreniminde 

ilerlemeler, buluşlarla hekimlik bilgisine katkıda bulunmuşlardır. Bu bakımdan 
elimizdeki kitaplar onlarınkine bakarak biraz eksik görünmektedir. Biz bu 

eksiklikleri tamamlamak için çalışmak istesek bile hemen Türkçeye çevrilmeleri 

imkansız olduğu gibi, böyle bir eğitim için en az on yıl Arapça öğrenmek ve beş - 

altı yıl da Tıp öğrenimi yapmak gerekir. Halbuki bizim beklemeye vaktimiz 

olmadığı gibi, yurdumuzun ve ordularımızın büyük ihtiyacı olan hekimleri bir an 

önce yetiştirmek ve Türkçeye çevirerek tıp kitaplarını meydana getirmek 

zorundayız. Size Fransızca okutmaktan maksadım Fransız dilini öğretmek değildir. 

Hekimlik fennini öğrenip, yavaş yavaş yurdumuzun her köşesine yaymaktır. Bu 

zatı [Sultan Mahmut II, konuşmasının burasında Muallim-i Evvel (Ordinaryüs 

Profesör) Dr. Charles Ambroise Bernard (1808-1844)'ı eliyle göstermiştir)] sizin 

için özellikle getirttim. Avrupa'nın birinci sınıf hekimlerinden olup, gayet yetenekli 

ve bilgili bir kişidir. Kendisinden ve öteki hocalardan hekimlik öğrenin ve yavaş 
yavaş Türk dili üzerine bu ilmi yayın. Çünkü yabancı olarak ve tabip sıfatı ile 

birçok ne idüğü belirsiz kişilerin yurdumuzda yerleşmesinden, şurada burada 

şarlatanlık yapmalarından memnun değilim. Allah'ın izni ile okulunuzu bitirerek 

diplomalarınızı aldıktan sonra büyük rütbelere erişeceğiniz kesin bir hakikat 

olduktan başka, okulda bulunduğunuz sürece, her çeşit ihtiyaçlarınızın en iyi bir 

biçimde temin edildiğini belirtmek isterim. Yiyeceklerinizde sıcak kebaptan, soğuk 

çileğe kadar vardır. Ötekiler de bunların benzerleridir. Sizlere bir üstünlük işareti 

olmak üzere, yaptırmış olduğum nişanlarınızı bu hafta içinde göndereceğim. 

Hemen sizlere isteklerim gereğince Ulu Tanrı'dan başarılar dilerim. İstemek 

sizden, vermek bizden.” Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da geçerli dil olan 

Fransızca öğretim dili olarak belirlenmiş ve Okulda 1839 yılında bir de eczacı 
sınıfı açılmıştır. Tıphane-i Âmire orduya Müslüman hekim yetiştirmek için 

kurulmuşsa da, 1839 yılında Tanzimat’ın ilanı ile tab’a arasında eşitlik kabul 

edildiğinden 1841 yılından itibaren azınlıklar da Tıbbiye’ye kabul edilmeye 

başlanmıştır. 
 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1843 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bin 

sekiz yüz kırk sekiz yılında okulda, ayda bir kez ve taş basması usulü ile bilimsel 

bir mecmuanın yayınına başlanmıştır. Bu mecmuada Türkiye’deki önemli tıp 
olaylarından bahsedilmekte ve Avrupa’da yayınlanan tıp dergilerinden yapılmış 

çevirilere yer verilmiştir. 
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Bin sekiz yüz kırk sekiz yılında okuldan mezun olan öğrencilerin artık 
Avrupa okullarında sınav verecek kadar iyi yetiştiklerine kanaat getirilince Türk, 

Ermeni, Rum ve Katolik olmak üzere 4 mezun Viyana’ya gönderilerek orada sınav 

vermişler ve yeterlilikleri belgelenmiştir. Bunun üzerine Avrupa Fakültelerine eşit 

kabul edilen İstanbul’daki tıp okuluna “Fakülte” ünvanı verilmiştir. İstanbul Tıp 

Fakültesi, kendisini Avrupa fakültelerine eşit kabul edince, yabancı memleketlerde 

tıp eğitimi almış olarak Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de hekimlik yapmak 

isteyenleri imtihan etmek üzere 1849’da “Kolokyum” imtihanı yapmayı 

kararlaştırmıştır.  
 

Bin sekiz yüz altmış beş yılı Kolera Salgını’nda bu bina hastane olarak 

kullanılmaya başlanınca Hasköy’deki Gergeroğlu Konağı’na taşınılmıştır. Salgın 

bittikten sonra okul, Halıcıoğlu’ndaki binaya dönmeden, 1866’da Sirkeci 

Demirkapı’daki kışlaya nakledilmiştir. 
 

Bin sekiz yüz yetmiş dört yılında yeniden tamir edilen Galatasaray’daki 
binaya taşınılır, fakat iki yıl sonra burada Galatasaray Sultanisi açılınca 1876 

yılında tıbbiyeliler yeniden Demirkapı Kışlası’na dönmüşlerdir. Tıbbiye, yeniden 

taşındığı bu binada 27 yıl kalmış, bu süreçte kitap miktarını çoğaltmış, genç 

kadrolar Avrupa’ya gönderilmiş ve hoca sayısı artmıştır. Sivil ve Askeri Tıp 

Okulları, yenilikçi düşünceler ve milliyetçilik için bir yuva olmuş, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin nüvesi Demirkapı Tıbbiyesi’nde kurulmuştur. 
 

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne’de eğitimin Fransızca oluşu 
nedeniyle hoca ve öğrencilerin çoğu gayrımüslimlerden oluşmuş, gayrımüslim 

gençlerin gerek din, gerekse muhit itibariyle Fransızca öğrenmeleri daha kolay 

olduğu için, özellikle eğitim ilerledikçe Türk öğrenciler dersleri izlemekte güçlük 

çekmişlerdir. Eğitimin bir ölçüde daha hafif olduğu cerrah ve eczacı sınıflarına 

ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bin sekiz yüz elli yedide, eğitimin Türkçe 

yapılması için öğrenciler tarafından bazı hocaların da destek olduğu bir mücadele 

başlatılmış ve bu mücadele sonucunda 1867 yılında Askeri Tıbbiye’nin bir 

odasında Türkçe tıp eğitimi veren Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye [Sivil Tıp Okulu 

(Resim 5)] açılmıştır. Bin sekiz yüz yetmiş yılında Askeri Tıp Okulu da eğitim 

dilini Türkçe olarak kabul etmiştir. Eğitim dilinin Türkçe olmasıyla birlikte 

okuldan mezun olan hekim sayısı hızla artmaya başlamıştır. 

 
 

Resim 5. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1867) 
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On dokuzuncu yüzyılın sonlarında hem sivil, hem de askeri tıp okulu 
kendisini geliştirmeye çalışırken, Almanya’nın Doğu Politikası çerçevesinde 

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışma çabalarının bir parçası olarak 1898 yılında 

Almanya’dan getirilen iki profesörden operatör Robert Rieder (1861-1913) ve 

yardımcısı olarak görev alan Dr. Georg Deycke (1865-1938), askeri tıp okulunu 

yeniden organize etmede iyi bir adım olacağı düşüncesiyle Gülhane Tatbikat 

Hastanesi’ni kurmuşlardır. Gülhane’de staja ilk olarak 1897 mezunları katılmıştır. 
 

Bin dokuz yüz sekiz yılında Meşrutiyet’in ilanından sonra sivil ve askeri 

tıp okulları Haydarpaşa’daki yeni binada birleşince Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 

Şahane ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye “Tıp Fakültesi” adı altında birleşmiştir. 

1909-1910 ders yılı başlangıcında yeni tıp fakültesi “Darülfünunu Osmani” 

şubelerinden biri olarak eğitime başlamıştır. Avrupa tıp fakültelerinde olduğu gibi, 

İstanbul Tıp Fakültesi de kendi kendisini yönetme yetkisi kazanmıştır. Derslere ve 

idareye hakim olmak üzere bir Muallimler Meclisi oluşturulmuş ve yeni 

Fakülte’nin ilk reisi Seririyat-ı Hariciye Muallimi Op. Dr. Cemil Paşa (Topuzlu) 

olmuştur. Yeni Fakülte’nin oluşturulmasında Anglo-Sakson usulü denilen tıp 

eğitimi tarzı yeğlenmiş ve bu sistemde öğrenci beş yıl teorik, uygulamalı ve klinik 
eğitimden sonra, altıncı yılda yalnızca klinikte uygulama dersleri görmeye 

başlamıştır. 
 

Birinci Dünya Savaşı yılları, tıp fakültesinde verilen eğitimi kaçınılmaz 

olarak etkilemiştir. Birçok okul binası gibi, Fakülte binası da 1914 yılı sonunda 
Askeri İhtiyat Hastanesi (Yedek Askeri Hastane) olarak ayrılmıştır. Bu kararla 750 

yataklı olan hastane 1500 yatağa çıkarılınca koğuşlar, laboratuarlar, koridorlar 

yataklarla doldurulmuştur. Bu zor koşullarda 1916 yılı Mart ayından itibaren 

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası’nın yayınlanmasına başlanmıştır. Bu mecmua, 

yayınını kesintisiz olarak sürdürmüş olup günümüzde "İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi" adıyla yayınlanmaktadır. 
 

Harp bitince mütareke ile birlikte yeni sorunlarla karşılaşılmıştır. 

İstanbul’a giren müttefik orduları İstanbul Tıp Fakültesi’ni kapamak 

istemişler,1919 yılında İngilizler binanın bir kısmına yerleşmişlerdir. Bu arada 

Fransız işgal ordusunda görevli müşavir hekimlerden dördü 1920 yılında İstanbul 

Tıp Fakültesi’ne müderris olarak atanmıştır. Bu hekimler cerrahi-i etfal (çocuk 

cerrahisi) ve ortopedi için Dr. Delacomb, emraz-ı turuk-ı bevliye (idrar yolları 

hastalıkları) için Dr. Boutonnet, emraz-ı melalik-i harre (tropikal hastalıklar) için 

Dr. Gabriel Delamare ve teşrihhane çalışmalarını yönetmek üzere Dr. Aimé 

Mouchet’dir. Bu isimlerden üçü bir süre görev yaptıktan sonra ülkelerine dönmüş, 

Dr. Mouchet 1939 yılı sonuna kadar görevini sürdürmüştür. 
 

Bin dokuzyüz yirmi iki yılı, İstanbul Tıp Fakültesi tarihinde hanımların ilk 

kez eğitime katılma hakkını kazandığı yıldır. O yıl on kız öğrenci İstanbul Tıp 

Fakültesi’ne kabul edilmiştir. Bunlardan altı tanesi 1927 yılında mezun olmuş, 

1928 yılında stajlarını tamamlayarak hekimlik yapmaya başlamışlardır. Bu 
isimlerden Fatma Müfide Kâzım Hanım (Prof. Dr. Müfide Küley), 1929-1933 

yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi II. dahiliye kliniğinde ihtisas 
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yapmış, 1942 ile emekli olduğu 1973 yılları arasında fakültemiz iç hastalıkları 
anabilim dalında öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir. Üniversitemiz kendisine 

1993 yılında, yani vefatından iki sene önce Şeref Doktoru (Doctor Honoris Causa) 

payesi vermiştir. 
 

On Kasım 1917’de Avrupa yakasında Cağaloğlu’nda bugün İstanbul 
Tabip Odası’nın faaliyet gösterdiği binada bir poliklinik açılarak haftada dört gün 

hasta kabul edilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi, 1924-25 yılında, Paris Tıp Fakültesi 

reisi ile irtibata geçilerek, orada düşünülen yenilikler hakkında da bilgi alınması 

yoluyla eğitimi moderleştirmek için girişimde bulunmuş, bunun bir parçası olarak 

son sınıf talebelerinin İstanbul Hastanelerinde staj görmeleri kabul edilmiştir. Yine 

Fransa’da 19. yy.’ın sonuna doğru kabul edilen sisteme göre, liseden mezun olan 

öğrencilerin bir yıl Fen Fakültesi’nde fizik, kimya ve tabiyat sınıfında öğrenim 

görmeleri ve buradan alacakları belge ile İstanbul Tıp Fakültesi’ne kabul edilmeleri 

usulünün benimsenmesi kararlaştırılmıştır.  
 

Türkiye’nin yükseköğretim tarihinde dönüm noktası sayılabilecek 

olaylardan biri belki de en önemlisi 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite 

Reformu’dur (Resim 6). Otuz bir Mayıs 1933’de çıkarılan 2252 sayılı İstanbul 

Darülfünunu’nun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversitenin 

Kurulmasına Dair Kanun ile Üniversite Reformu sürecine girilmiş, aynı yılın 31 

Temmuzunda İstanbul Darülfününu feshedilip yerine İstanbul Üniversitesi 

kurulmuştur. Türkiye’de ilk kez “Üniversite” adı bu yasada kullanılmıştır. Bu 
yasanın 1. maddesiyle İstanbul Darülfünunu ve bağlı bilimleri kapatılmıştır. Aynı 

yasanın 2. Maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na “İstanbul Üniversitesi” adlı yeni bir 

kurum kurma görevi vermiştir. Üniversite devrimi İstanbul Darülfünu’nun 

beklenilen iyileşme, gelişme ve ilerlemeyi sağlayamadığından dolayı yapılmıştır. 

Ülkemizde yıllarca çalışmış ve pek çok yasaya damgasını vurmuş Alman Bilim 

İnsanı Prof. Dr. E. Hirsch Üniversite Reformu ile ilgili şunları söylemiştir “Bu 

düzenlemenin amacı tamamıyle yeni baştan kurulan üniversiteyi bu çocukluk 

çağında önce vesalet altına almak, bütün ilgilileri gelecekteki görevlerine 

hazırlamak, üniversiteyi artık kendi başına yürütecek duruma getirmektir”. İlk 

Rektör, İstanbul Tıp Fakültesi iç hastalıkları ordinaryüslerinden Prof. Dr. Neşet 

Ömer İrdelp’tir (1881-1948), ancak bu görevi sadece 1.8.1933-16.7.1934 tarihleri 
arasında yürütmüştür. 
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Atatürk (Resim 7), bilimde çağdaş seviyeyi yakalaması hedefi 

doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’ndeki bu köklü yeniden yapılanma ile en 

başından itibaren yakından ilgilenmiştir. Üniversite Reformu ile ilgili bir 

demecinde “Üniversite kuruluşuna verdiğimiz önemi belirtmek isterim. Yarım 

tedbirlerin kısır olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi, maarifte ve 

kurulan İstanbul Üniversitesi’nde radikal tedbirlerle yürümek kesin kararımızdır” 

diye bildirmiştir. 
 

Yeniden yapılanan üniversite içinde İstanbul Tıp Fakültesi de yeniden 

organize olmak üzere Haydarpaşa’dan ayrılmış ve İstanbul yakasına taşınmıştır. 

Fakülte idare merkezi (Dekanlık) ile biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji ve hijyen 

Resim 6. Üniversite Reformu (1933) 

Resim 7. Atatürk İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerle 
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enstitüleri Beyazıt’ta bulunan eski Harbiye Bakanlığı Binasına (üzerinde Arap 
harfleri ile Daire-i Umur-ı Askeriye yazan ihtişamlı kapıdan girilerek ulaşılan ve 

günümüzde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan büyük tarihi bina) 

ve merkez binanın Haliç’e bakan kısmındaki Bekir Ağa Bölüğü denen kışla tamir 

edilerek, buraya da anatomi, histoloji ve embriyoloji, patolojik anatomi, genel ve 

deneysel patoloji ve sonradan kanser enstitüsü yerleşerek Morfoloji Binası adı 

verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk dekanı Ord. Prof. Dr. Tevfik 

Salim Sağlam’dır (1882-1963). Sağlam, bu görevden kısa süre sonra istifa etmiştir. 

Bin dokuz yüz yirmi dört yılında Darülfünun’a verilmiş olan Beyazıt’taki eski 

harbiye nezareti binasının büyük cümle kapısı üstüne “İstanbul Üniversitesi” 

yazıldıktan sonra, 18 Kasım 1933’de Maarif Vekili Yusuf Hikmet’in (Bayur) açılış 

konuşması ve ardından yabancı profesörlerin öğrencilere ve davetlilere tanıtımı ile 
İstanbul Tıp Fakültesi’nin de içinde bulunduğu 4 fakültede dersler başlamıştır. 

 

On bir Ekim 1934’de İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi yürürlüğe 

girmiştir. Bu talimatnameye göre, üniversitenin yöneticisi rektör, aynı zamanda 

maarif vekilinin temsilcisi kabul edilmiştir. Rektörün başkanlığında dekanlar ve 

üniversite sekreterinden oluşan “Üniversite Divanı”, en yetkili karar organı 
olmuştur. Rektör, dekan ünvanları ile ordinaryüs profesör, profesör ve doçent 

şeklindeki akademik ünvanlar, Atatürk’ün 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra 

kullanılmaya başlanmıştır.  
 

İstanbul Üniversitesi yeni öğretim kadrosu kurulurken, eski öğretim 
üyelerinden kadro dışı bırakılanlar olmuştur. Bunlardan 71’i müderris (Ord. Prof.) 

ve muallim (Prof.), 13’ü müderris muavini (Doçent), 23’ü asistan ve baş asistan 

olarak kayıtlardadır. Boşalan yerler, Avrupa’da eğitim görmüş, bilimsel ehliyet ve 

liyakata sahip olanlar yanında Hitler’in iktidara geldiği Almanya’dan kaçmak 

zorunda bırakılmış dünyaca ünlü profesörler tarafından doldurulmuştur. Almanya, 

Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan gibi ülkelerden kaçarak ülkemize sığınmış 

alanlarının ünlü isimleri olan bilim adamları, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Enstitü ve 

kliniklerin uzun yıllar direktörlüklerini yürütmüşler ya da eğitim kadrosunda yer 

almışlardır. Yabancı öğretim üyeleri olarak eğitim kadromuzda yer alan Philipp 

Schwartz (Patolojik Anatomi), Siegfried Oberndorfer (Genel ve Deneysel Patoloji), 

Rudolf Nissen (Cerrahi), Wilhelm Liepmann (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Erich 
Rutin (KBB), Karl Hellmann (KBB), Joseph Igersheimer (Göz), Friedrich 

Dessauer (Biyofizik, Radyoloji ve Radyoterapi), Max Sgalitzer (Radyoloji ve 

Radyoterapi), Wilhelm Liepschitz (Biyokimya), Felix Haurowitz (Biyokimya), 

Zdenko Stary (Biyokimya), Tibor Peterfi (Histoloji ve Embryoloji), Erich Frank 

(Dahiliye), Hans Winterstein (Fizyoloji), Julius Hirsch (Hıfzısıhha), Hugo Braun 

(Mikrobiyoloji), Berta Ottenstein (Cildiye)’ın yanı sıra, yine onlarla aynı kaderi 

paylaşarak ülkemize sığınmış hekimler, hemşireler, mühendisler ve diğer bazı 

teknik elemanlarda İstanbul Tıp Fakültesi’nin hizmet kadrosunda yer almışlardır. 

Batının bu ünlü bilim adamları ülkemizde kendi alanları için, kısa sürede çağdaş 

bilgilerle bezeli ve Türkçe ders kitapları yayınlamışlardır. Üniversitelerde eğitim 

ve araştırmanın ayrılmaz bir bütün olduğu, artık araştırma yapamayanın eğitim de 

vermemesi gerektiği prensibine dayanan Alman bilimsel geleneğini yerleştirerek, 
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ülkemizde sayıları giderek artacak tıp fakültelerine de yararı dokunacak güçlü bir 
Türk bilim adamı kuşağı yetişmesine, yine çok iyi yetişmiş Türk hekimleri 

kazanılmasına içtenlikle hizmet etmişlerdir. Bu isimlerle birlikte Hulusi Behçet, 

Akil Muhtar Özden, Mazhar Osman gibi Türk tıbbının ünlü hocaları, İstanbul Tıp 

Fakültesi’ni ulusal ve uluslararası alanda parlak bir kurum haline gelmesini 

sağlamışlardır. Üniversite Reformu, Türkiye’de üniversitenin bilimsel kişiliğini 

kazanmasında dönüm noktası olarak kabul edilmekte ve meydana getirdiği 

üniversite modeliyle Türk üniversitesini dünyanın birçok gelişmiş ülkesindeki 

üniversitelerle aynı düzeye taşıdığı iddia edilmektedir. 
 

Üniversite Reformundan sonra klinikler, Haseki, Cerrahpaşa, Gureba, 

Bakırköy (Psikiyatri) ve Şişli (Çocuk) hastanelerine dağılmışlardır. Kliniklerin asıl 

ağırlığı Haseki, Cerrahpaşa ve Aşağı Gureba hastanelerine bölünmüştür. İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında Fakülte kliniklerinin yerleşmesi için çabalar sürmüş, 

Çapa’da depo olarak kullanılan binaların hastane klinikleri olarak açılması 

planlanmıştır. Kısa sürede tamirleri bitirilen binalara, o zamana kadar Haseki 

Hastanesi’nde yerleşmiş bulunan II. cerrahi kliniği taşınmış, ayrıca II. kadın 

doğum kliniği ile daha sonra III. dahiliye kliniği açılmıştır. 
 

İkinci Dünya Savaşı yılları içinde, 21 Temmuz 1941 günü Gülhane, 

başkentin böyle bir kuruluşa ihtiyacı olduğu gerekçesi ile 28 vagonluk bir katarla 

eşya ve tüm personeli ile Ankara’ya geçici olarak Cebeci Merkez Hastanesi’ne 

nakledilmiş ve kendi hızlı gelişim sürecini yaşamaya başlamıştır. 
 

İstanbul Üniversitesi’nin 2252 sayılı kuruluş kanunu, 1946 yılında yerini 

4936 sayılı kanuna bırakmıştır. Bu kanun, İstanbul Üniversitesi’nin özerkliğini 

güvenceye almaktadır. Bundan sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi’nin Çapa ve 

Cerrahpaşa etrafında toplanması devam etmiştir. Çocuk kliniği Haseki 
Hastanesi’ne, nöroloji kliniği Cerrahpaşa Hastanesi’ne taşınmıştır. Bin dokuz yüz 

elli yılından sonra psikiyatri ve ortopedi klinikleri için Çapa’da, çocuk ve kadın-

doğum klinikleri için Cerrahpaşa’da inşaatlar başlatılmıştır. Her iki kampüste her 

kürsüye ait birer klinik açılması, ileride iki ayrı fakülte için altyapı koşullarının 

kendiliğinden oluşması yönünde bir ilerleme gerçekleştirilmiştir. 
 

Kliniklerin hem Cerrahpaşa hem de Çapa’da çalışmakta olduğu, öğrenci 

ve öğretim üyesi sayısının oldukça arttığı koşullara ulaşılmıştır. Bu gerekçelerle 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 7 Ocak 1967 tarihli teklifi ile Üniversite 

Senatosu 27 Temmuz 1967 tarihli toplantısında 78 sayılı karar ile yeni bir fakülte 

kurulması kararı almıştır. Artık İstanbul Üniversitesi bünyesinde iki tıp fakültesi 

yer almaktadır. Fakültemizin adı “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi” 

olarak belirlenmiştir. Cerrahpaşa Kampüsü içinde faaliyet gösterecek fakülte 

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi” adını almıştır. 
 

Bu yapılanma ardından İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Kampüsü içerisinde 

temel bilim dallarının yerleşeceği binanın inşaatını tamamlatarak Beyazıt merkez 

binadaki enstitüleri buraya taşımıştır (1974). İstanbul Tıp Fakültesi, 6 Kasım 

1981’de yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’na (YÖK) göre 

bölümler, anabilim ve bilim dalları şeklinde yeniden organize olmuştur.  
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2- Asistan Uyum Eğitim Programının 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri 

 

Amaç: İTF de uzmanlık eğitimine başlayan hekimlerin kurumdaki temel 
mesleki ve yönetimsel aşamaları tanımalarını ve bu temel donanımla uzmanlık 

eğitimine başlamalarını sağlamak. 
 

 Öğrenim Hedefleri :  

 

    Bu eğitimin sonunda tıpta uzmanlık öğrencileri ; 

1) Sağlık hizmeti almakamacıyla başvuran kişilerle etkili iletişim kurmak için 

gereken becerileri açıklayabilmeli  
 

2) Başvurana ismiyle hitap ederek, kendini tanıtarak, sözlü ve sözsüz iletişim 

becerilerini etkin bir şekilde kullanarak, etkili iletişim kurduğunu 

gösterebilmeli 
 

3) Tıbbi hataların en aza indirilmesi için gerekenleri açıklayabilmeli, 

4) Yetki ve sorumluluklarını tanımlayabilmeli; haksız suçlamalardan 

korunmak ve hukuksal açıdan kusursuz hareket etmek için gereken tıbbi ve 

hukuki sorumluluklarını açıklayabilmeli     
 

5) Otomasyon sistemine kendi koduyla girerek, sistemi kendi klinik 

gereksinimleri doğrultusunda kullanabilmeli 
 

6) Fakülte eczanesini klinik gereksinimlerine ve eczane kurallarına uygun 

biçimde kullanabilmeli 
 

7) Klinik biyokimya laboratuvarında  preanalitik süreçte yapılması gerekenleri 

açıklayabilmeli 
 

8) Kamu ihale kanunu ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilmeli 

9) Hastane infeksiyonlarını önlemede kendi sorumluluklarını belirtebilmeli ve 

doğru biçimde el yıkayabilmeli  
 

10) Çocuk ve erişkinde temel ve ileri yaşam desteği ilkelerini açıklayabilmeli 
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3- Etkili  İletişim 

Prof. Dr. Güler BAHADIR 

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR 

 

Amaç : Sağlık hizmeti almak amacıyla başvuran kişilerle çalışacak olan  

asistanların, iletişim kurarken gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek. 
 

Öğrenim hedefleri: Bu eğitim programı sonunda katılımcılar : 

 Başvuranın (hasta, danışan, hasta yakını) psikolojisini tanımlayabilmeli, 

 Başvuranın duygularını ve kullandığı savunma mekanizmalarını sayabilmeli, 

 Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini tanımlayabilmeli, 

 Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanabilmeli. 

 Başvuranın psikolojisini tanıyıp, empati kurabilmeli, 

 Başvurana ismiyle hitap ederek, kendini tanıtarak, sözlü ve sözsüz iletişim 

becerilerini etkin bir şekilde kullanarak etkili iletişim kurduğunu gösterebilmeli 
 

 İletişimle eş anlamlı olarak dilimize Fransızca söylenişi ile yerleşen 

komünikasyon Latince’deki “communicare” sözcüğünün karşılığıdır. Kökenindeki 

“communis” kavramı birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan 
anlamlarını taşımaktadır. İletişimin onlarca tanımı yapılmıştır. En yalın anlamıyla 

“iletişim bir kaynakla bir alıcı (iki birey, iki grup) arasında bilgi, görüş, duygu, 

haber ve tutum yani mesaj alış-verişidir”. Alış-veriş sözcüğünden de anlaşılacağı 

üzere, iletişimde, bilgi akışının iki yönlü olması uygundur. Aslında iletişim yalın 

bir ileti alış-verişinden çok, toplumsal nitelikli bir etkileşim, değiş tokuş ve 

paylaşımı içerir. 
 

 İLETİŞİM TÜRLERİ :   
 

 SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM 

 Sözlü iletişim;  İletişimin en güçlü aracı konuşma, başka bir deyişle dildir. 

Dil kullanma becerisinde kişisel farklılıklar vardır. Kişilerarası iletişimin en 

karmaşık aracı olan konuşma bilgi, duygu, fikir aktarma, başkalarının 
davranışlarını etkilemek amacıyla yapılır. Sözel iletişimin büyük bölümü toplumsal 

ilişki amacıyla aile, arkadaş topluluğu gibi kişinin yakınlarıyla yapılan konuşmaları 

kapsar. Biçimsel, resmi konuşmalar daha çok yazılı dil yapısındadır.  Sözcük 

seçimi, cümle yapısı, soru, ünlem vb. kullanımı, ses tonu, vurgu, ifade biçimi, 

içinde bulunulan ruhsal durum, eğitim, ülke/bölge kültürü sözlü iletişimi etkileyen 

önemli faktörlerdir 
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 Sözsüz iletişim; Sözsüz/vücut dili (baş ve beden hareketleri, mimikler, 
jestler, tek heceli seslendirmeler, bakışların karşılaşması, dokunma vb.) Sözsüz 

iletişim, iletişim sürecinin çok önemli bir yönüdür. Yüzdeki anlamları, göz 

hareketlerini, duruşu, giyinmeyi, sesin özelliklerini, görünüşü, davranışları, 

dokunuşu, yeri ve zamanı kullanışı içeren bu iletişime  "beden dili" de denir.  
  

 BEDEN DİLİ 

 Etkili bir iletişim sağlamada beden dili önemlidir. Beden dilimiz aşağıda 

özellikleri sıralanan göz teması, yüz ifadesi, baş hareketleri, jestler ve vücudun 

duruşu ile kendini ortaya koyar.  
 

 Göz teması: Konuşurken insanların yüzüne bakanlar, bakmayanlardan 

daha çok hoşa gider. İnsanlarla onları rahatsız etmeyecek ölçüde, ancak mümkün 

olduğu kadar çok göz teması kurulmalıdır.  
 

 Yüz ifadesi: Mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça tebessüm edip 

gülümseyerek, yüzle çevreye olan ilgi yansıtılmalıdır. Canlılık içinde olunmalı, 
donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçınılmalıdır.    
 

 Baş hareketleri: Karşısındaki konuşurken sık sık başı hafifçe aşağı yukarı 

hareket ettirerek onu dinlediğini, anladığını hissettirme etkili iletişimde özellikle 

önemlidir. Bu halde, söylenenleri kabul edip etmeme değil, önemli olan konuşana 

“anlaşıldım” duygusunu yaşatmadır.    
 

 Jestler: Çok aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Kişilerin elleri cepte 

tutmak, konuşurken kolları kavuşturmak ve eller ile ağzı örtmekten kaçınmaları 

yerinde olur. Açık ve anlaşılır jestler tercih edilmelidir. 
 

 Beden duruşu: Ayakta duruş dik olmalıdır. Oturma halinde sandalye ve 

koltuğu tam olarak doldurarak arkaya yaslanmak, birisiyle konuşurken ona doğru 
yönlenerek ilgiyi göstermek uygun olan beden duruşlarıdır. 
 

 Beden dili ile çevreye önemli mesajlar iletilebilir. İnsanlar arası iletişimde 

bireyin duruma ilişkin değerlendirmelerini taşıyan bu aracılara sözsüz mesajlar 

denir. Bu mesajlardan arasından olumsuz iletiler taşıyan bazıları aşağıda 

sıralanmıştır: 
 

1- Sandalyenin ucunda oturmak aşırı çekingenliğin ve kendini rahatsız 

hissetmenin en belirgin göstergesidir. 
 

2- İşaret parmağını karşısındakinin yüzüne doğru kaldırarak konuşmak 

kendini üstün görmeyi ve ukalalığı yansıtır. 
 

3- Karşıdaki insana hafif yanlamasına oturmak, kendinden yeterince 

emin olmamayı ve bir an önce gitmek istemeyi gösterir. 
 

4- Kalem ya da çakmak gibi şeylerle oynamak asabiyete, iç 

huzursuzluğuna ya da ilgisizliğe işaret eder. 
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5- Zayıf bir şekilde el sıkmak kendinden emin olmamayı; aşırı sıkmak 
ise göstermelik bir kendine güveni çağrıştırır. 

 

6- Utangaç bir şekilde kapıya yaslanmak kişinin yardıma ihtiyacı 

olduğunun bir işaretidir. 
 

7- Sürekli saçlarla ya da yüzde herhangi bir nokta ile oynamak kişinin 

aşırı mahcup olduğuna işaret eder.   
         

8- Ayakları yere sürüyerek ve hafif eğik yürümek dinamik ve enerjik 

olunmadığını gösterir. 
 

9- Sürekli elle çeneye destek yapmak söylenmek istenilenin tam olarak 

bilinmediği anlamına gelir. 
 

10- Çantayı ya da evrakları otururken dizlerinin üstünde tutmak kişinin 

kendine görünmeyen bir duvar ördüğünü simgeler. 
 

11- Başka bir insanla konuşurken ellerle onun masasına yaslanmak 

insanların özel alanlarına saygı duyulmadığına işaret eder. 
 

12- Otururken bacakları sandalyeye dolamak kişinin kendini bir şeylere 

karşı emniyete alması gerektiğini düşündüğünü gösterir.  

 
 
 
 

       Bir mesajın toplam etkisinin: 

%    7’si sözel   (sadece sözcükler) 
 

%  38’i  sesli     (ses tonu, sesin yükselip  

                          alçalması, diğer sesler) 
 

%  55’i  beden  (sözel olmayan öğeler)  

      dilidir.      
  

                                                       Mehrebian  
                                         (Beden Dili, A. Pease, 1997) 
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            EMPATİ 
 

 Birinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış 

açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve 

hissetmesine “empati” (eşduyum) adı verilir. 
 

 Empatinin “başka kişinin duygusal durumunu ve bakış açısını doğru bir 

şekilde anlamayı içeren zihinsel bir süreç” olarak tanımlanması, kavramın anlamını 

daha da netleştirmektedir. Sadece zihinsel olarak karşıdaki kişinin algı ve 

duygularını anlamak yeterli değildir; empati, kişinin karşı tarafa empati mesajı 

iletmesiyle tamamlanır. Hekim - hasta iletişiminde hastayı dinlemek son derece 

önemlidir. Dinlemeyi görünüşte ya da seçici dinleme şeklinde gerçekleştirmek 

iletişimi bozan temel nedenlerden biridir. Bu nedenle hekim-hasta iletişiminde 

empatik dinleme yapmak gerekir. 
 

Empatik dinleme; 

 Karşıdaki kişiyi anlamak amacıyla kullanılan aktif bir dinlemedir. 
 

 Kişinin ne hissettiğini, dünyayı ve kendini nasıl gördüğünü, sözlerinin 

hangi deneyim ve öğrenmeleri yansıttığını anlamaya çalışmaktır.  
 

 Dünyayı karşıdaki kişinin gözü ve yaşantısı ile görmektir. 
  

Empatik dinleme için dört düzey tanımlanmıştır. 

1- Birinci düzey içeriği yansıtır. Dinleyen duyduğunu kendi sözcükleri 

ile tekrar söyler.  
 

2- İkinci düzey anlamı yansıtır. Dinleyen duyduklarının anlamını kendi 

sözleri ile ifade eder. 
 

3- Üçüncü düzey sadece anlamla yetinmeyerek duyguları da içine alır. 

Dinleyen konuşanın sözlerinin arkasındaki duyguyu yansıtır. 
 

4- Dördüncü düzeyde dinleyen kendi ifadesi ile hem içeriği, hem 

anlamı, hem de duyguları yansıtır. Bu düzeyde, konuşan en iyi 

şekilde kendini açar.  
 

Empatik dinlemenin önemli ve üstün yönleri vardır : 

 Karşınızdaki kişiyi bütün dikkatiniz ile dinlemeniz, ona büyük   

 bir huzur ve güven sağlar. Böylece kendini, duygu ve  
 düşüncelerini daha rahat ifade eder. 
 

 Sözlerin ardındaki anlama yani mesajın özüne inmeye olanak sağlar. 

 Karşımızdaki kişiyi daha iyi tanımaya olanak verir.  
 

 Empati karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, sempati duymak 

değil; onun bakış tarzını yakalamaya çalışma ve hissettiklerini anlama çabasıdır. 

Hastaların gönderdiği her mesaj duygu içermez. Sadece bilgi içeren mesajlar da 

gönderilir. 
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 Hastalar özellikle korku, hayal kırıklığı, kaygı, çaresizlik, üzüntü, 

bezginlik, kızgınlık gibi duygular içeren mesaj gönderdiklerinde empati ile geri 

bildirim verilmelidir. Klinik uygulamalarda esas beceri gerektiren konu, hastanın 

duygu ve düşüncelerini anlamaktır. 
 

İletişim engelleri 

 İnsanlar sorunla karşılaştığında birlikte konuşarak çözmeye çalışırlar. 

Ancak sorunların çözümüne değil, bazen artmasına neden olan etkileşim 

biçimlerinden uzak durulması önerilir. İletişim engelleri olarak bilinen bu 

etkileşimler hekim-hasta iletişiminin tıkanmasına ve iletişimsizliğe neden olurlar. 
 

 Sorun yaşayan, sıkıntı ve duygularını paylaşmak için hekime başvuran 

hastalara yönelik kullanılabilen potansiyel engellerden de söz edebiliriz. Bu 

durumda hasta, tüm dikkatini engel oluşturan mesaja yönlendirir ve hekim ile 

iletişimi tümden keser. 
 

 Karşımızdaki kişiler bir sorunla karsılaşıp bize geldiklerinde genellikle 

bizler “öğüt verme”, “kendi deneyimlerimizden bahsetme”, “teselli etme” veya 

sorunu çözümleyebilme amacıyla sorular sorup sorgulamaya geçebiliriz. Bütün iyi 

niyetlere karşın bu tür yaklaşımlar sorunu çözümlemek yerine sorun yaratma 

şekline dönüşebilir veya iki kişi arasındaki iletişime engel oluşturur. Ancak bu 

konuda önemli olan nokta, bu tür potansiyel engel olabilecek yaklaşımların sadece 

karşımızdaki kişinin kendisi için gerçekçi ve önemli bir sorun yaşıyor olduğunda 
engel haline dönüştüğünün bilinmesidir. Herhangi bir sorun yokken bu yaklaşımlar 

engel olmayıp uygun ve yardımcı yaklaşımlar da olabilir. Ancak sıkıntısı olan, 

sorun yaşayan ve bunu paylaşan hasta ile sorunun çözümü için başvurulan hekim 

iletişiminde bu tür yaklaşımların iletişimde engel olacağı son derece açıktır. 
  

Emretme, talep etme : 

 “Sızlanmayı bırakın! Ben size söyleyinceye kadar hiç ara vermeden 

dediklerimi yapın ” 
 

 Hekimin denetimi elinde tutma isteğini gösterir. Hastayı kırar ve kızdırır. 
Düşmanca duyguların ortaya atılmasına, karşı koymaya neden olabilir. Kendilerine 

çocuk gibi davranıldığı etkisini yaratır. Hasta kendini önemsiz hisseder. 
 

Tehdit etme, gözdağı verme : 

 “Eğer bu tedaviyi uygulamazsan bir daha benim karşıma çıkma! Ya 

tedaviye uyarsın ya da…” 
 

 Hastanın duygularının anlaşılmadığını ve kabul edilmediğini gösterir. 

Hastanın korkmasına, gücenmesine, kızmasına ve isyan etmesine neden olabilir. 

Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğinin denenmesine yol 

açabilir. 
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Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek : 

 “Kilon çok fazla! Zayıflamalısın !” 

 Hastanın bir gereksinimi, sorunu ve üzüntüsü olduğunu gösteren bir 

mesajına yanıt olduğunda engel yaratır. Hastanın kabul edemediği bir çözüm ya da 

öğütse iletişimi durdurur. Eğer hasta bu öneriyi önceden denemiş ya da önerilen, 

hastanın yaptıklarını değiştirmesini ve yeni bir davranış biçimi edinmesini 

gerektiriyorsa yine engel oluşturabilir. Hastayı kızdırır. Sorununu çözmekten aciz 

olduğunun düşünüldüğünü varsayar. Direnme ya da öğüt verene bağımlılık 

yaratabilir. Hastanın değişik çözümler düşünüp denemesini engelleyebilir. 
 

 Yargılamak, eleştirmek : 

 “Sorumlusu sensin! Yediğin onca yağlı yemeklerden sonra şişmanlığın için 

kimseyi suçlayamazsın !” 
  

 Hasta kendini değersiz ve yetersiz hissedebilir. Yargı ve eleştiri karşı 

eleştiriyi getirir.   “Öyleyse neden siz de bana sıkı bir rejim vermediniz ?”.  

Hastanın duygularını saklamasına, bildiklerini gizlemesine neden olur.  Hasta 

savunmaya geçer, eleştirilen ve yargılanan düşünce ya da davranışını değiştirmek 
istemez. 
 

 Teselli etme : 

 “Üzülme! Kendini bu kadar kötü hissetme, her şey düzelir!” 

 Hastalarla iletişimde sıklıkla kullanılır. Onları düşüncelerinden 

uzaklaştırarak, zorluklarını küçümseyerek, sorunlarını ciddiye almayarak hastaların 

daha iyi hissetmelerine çalışılır. Bu durumda hasta anlaşılmadığını hisseder. (“Ne 

çektiğimi bilseydiniz, sizde çekiyor olsaydınız böyle söylemezdiniz ! ”) Hastanın 

anlattığı gibi düşünüp hissetmesinin doğru olmadığı şeklinde mesaj algılamasına 

neden olur. Kabul edilmediği ve duygularından dolayı rahatsızlık verdiğini 

düşünür. Karşısındaki hekime güvenmez. 
 

 Oyalamak, konuyu saptırmak : 

 “Bu konu önemli değil, asıl biz sizin tansiyonunuza bakalım!” 

 Hastanın sorununa onun duyduğu biçimde ilgi duyulmadığını ve saygı 

gösterilmediğini iletir. Reddedildiği duygusunu yaşatabilir. Kırılır, küçümsenmiş 

hisseder ve belki de kızar. Kabul edilmeyen düşünce ya da duygular sönmez ve 

hasta konuşmak için bir başkasına yönelir.  
 

Ahlak dersi vermek : 

 “Eşin ve çocuklarının hatırı için yapmalısın!” 

 Hastalara bilinmeyen bir otoritenin baskısı gibi gelir. “– melisin!”, “– 

malısın!” lara daha kuvvetli savunmalarla tepki verilir. Hastaya kendi değer ve 

yargılarına güvenilmediği, başkalarının doğrularını kabul etmesi gerektiği iletilir. 

Suçluluk duygusu yaratabilir. 
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 Nutuk çekmek, öğretmek : 

 “Pek çok kadın kaç çocuk doğurmuş hem de köyde tarlada çalışmış, hepsi 

de çocuklarını tek başına büyütmüşler!” 
  

 Hastada yetersiz görüldüğü ve aşağılandığı duygusu yaratır. Kendisini 

savunmaya iter. Kendisini savunmakla kalmaz söylenenleri çürütmek için 

tartışabilir.  
 

 Övmek : 

 “Sen en çok söz dinleyen hastamsın!” 

 Hastanın benlik imajına uygun olmayan olumlu değerlendirme söylenenin 

kabul edilmemesine neden olabilir. Kaygı ve kızgınlık yaratabilir. Övgünün 

yokluğu eleştiri olarak algılanabilir. İsteklerin yaptırılabilmesi için hastayı 

etkilemenin ince bir yolu olarak düşünülebilir. Hastayı hekime bağımlı kılabilir. 
 

 Ad takmak, alay etmek : 

 “Korkak sen de! Bunda bu kadar korkacak ne var!” 

 Hastanın kendini aptal, aşağılanmış ve kusurlu görmesine neden olur.  

Savunmaya geçirir. “Ben korkak değilim” Hastayı kızdırarak şiddetle karşı 

koymaya iter. 
 

 Yorumlamak, analiz etmek : 

 “Tüm bunları ilgi çekmek için yapıyorsun !” 

 Hasta için çok tehdit edicidir. Doğruluğunda hasta sergilenmekten 

utanabilir. Yanlış olursa incinir ve kızar. Sürekli yanlış anlaşılma endişesi yasar. 
 

Soru sormak, sorgulamak : 

 “İlaçlarını düzenli kullandın mı? İlacını içmediğin oldu mu? İlacın 

dozuna dikkat ettin mi?” 

 Sorgulamak hastanın duygusunu önemsememektir. Hastanın konuşma 

özgürlüğünü sınırlar. Amacın farklı olduğunu düşündürüp hastayı kızdırıp, 

bunaltabilir. Yarı doğru cevaplamaya, kaçamak yapmaya ve yalana yol açabilir. 

 

            HEKİM-HASTA İLETİŞİMİ 

 Hastayla iletişimde öykü alma birinci ve en önemli aşamadır. Fizik 

muayene, laboratuvar incelemeleri, tanı konulması, tedavi verilmesi, hastaya 

yapılacak danışmanlık, eğitim gibi aşamaların hepsi bu birinci aşamaya bağlıdır. 

Saygılı ve duyarlı bir tutumla, gizliliğin korunacağı konusunda güven vererek hasta 

olan kişilerle iletişim kurulabilir, doğru ve güvenilir bilgiler elde edilebilir.  Bunu 

sağlamak için de öncelikle beden dilinin önemini bilmek ve onu en iyi şekilde 
kullanmak gereklidir.  
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 Bir çalışmada 80 hastadan 66 sının tanısı anamnez ile konmuş ve bu 
tanılar muayeneden sonra %8, laboratuar sonuçlarından sonra ise %9 değişmiştir. 

Yani anamnez sırasında konulan tanı %83 olmuştur. Doğru anamnez almada da 

etkin dinleme, doğru soru sorma gibi iletişim becerilerini kazanan hekimler çok 

daha başarılı olur. Yapılan bir araştırmada, hastaların hekime sorununu anlatırken 

ancak %23 ü sözü kesilmeden ilk konuşmasını bitirebilmiş ve ilk sözü kesme 

ortalama 18 saniyede gerçekleşmiştir. Yine bu çalışmanın bize gösterdiği, sözü 

kesilen hastaların ancak %0,5 i sorununu sonuna kadar anlatma kararlılığını 

gösterebilmiştir. 

 

 Hekimlerle ilgili şikâyetlerin büyük çoğunluğu hasta ile hekim arasındaki 

iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hastanın tanı, tedavi, komplikasyonlar 

veya yapılacak işlemin ücreti konusunda yeterince bilgilendirilememesi her iki 

taraf için de ciddi sorunlara neden olabilir. Hastayla iyi bir iletişim kurmanın 

birçok kuralları vardır. Bunlardan en önemlisi ‘güler yüz’ dür. Daha sonra sırasıyla 
‘gerekli saygı kuralları’ ve hastanın duygularını hissetmek, onlara ortak olup 

paylaşabilmek’,iletişim engelleri olmadan konuşabilmek gelir.  

 

 Güler yüz her kapıyı açan, aradaki buzları eriten, korku ve çekingenliği 

gideren sihirli bir formüldür. Poliklinikte, muayenehanede veya her nerede olursa 

olsun, hastayla iyi iletişim sağlayabilmek için öncelikle hastaya güler yüzle ve 

ayağa kalkarak, samimi duygularla karşılayarak yer göstermek gereklidir. Yani 

doktor, iletişimi kolaylaştıracak bir ortam oluşturmak için çaba sarf etmelidir. Bu 
ortam hastaya karşı üstünlük kurucu, onu baskılayıcı bir ortam olmamalıdır. 
 

İletişim ne zaman yanlış gitmeye başlar : 

 Acelemiz varsa, 
 Rahatsız edildiğimiz zaman, 

 Yanlış anlaşılmalarda, 

 Birden fazla kişi ile aynı anda görüşüldüğü zaman, 

 Biz ya da karşımızdaki gergin ve sinirliyse. 
 

 

Hasta ile etkili iletişim kurmanın yararları : 

 Hasta ve hekim arasında güven duygusu oluşur; 
 Hasta memnuniyeti artar; 

 Karar verme sürecinde hasta daha etkin olur; 

 Hasta daha gerçekçi beklentiler oluşturur; 

 Hata riski azalır. 

 

 Hasta ya da başvuran kişi ile görüşme öğrenilebilen yöntemlerin 

kullanımına bağlıdır. Bu yöntemleri uygulama yaparak, gözleyerek, kaydederek ve 
geri bildirim alarak geliştirebilirsiniz.  
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 Öykü alırken sözel iletişimle ilgili dikkat edilmesi gereken  

             temel noktalar: 

 Ne kadar meşgul olunursa olunsun, sorular daima nazikçe ve saygı 

çerçevesinde sorulmalıdır. 
 

 Başvuranın anlayacağı kelimeler kullanılmalıdır. Hekimler hastalıklar ve 

tedavilerini teknik ve bilimsel bir dille öğrenirler. Bilimsel terimlere 

alıştıktan sonra ise sağlık görevlisi olmayanların terimleri 

anlamayabileceğini unuturlar. 
 

 Yalın bir cevap alınması isteniyorsa sorular karmaşık olmamalıdır. 

 Birkaç soru bir arada sorulmamalıdır.  
 

 Soru sorarken yargılayan bir ifade kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 Hastanın, başvuranın gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenebilmek için 

yönlendirici sorulardan kaçınılmalıdır. 
 

 Hasta ya da başvuranla görüşme yaparken aşağıdaki temel becerileri   

              kullanmak süreci kolaylaştırır. Bunlar: 
 

 Sözlü olmayan iletişim : Sözcükleri kullanmadan mesajlar alır ve 

karşımızdakine mesajlar iletiriz. Sözlü olmayan iletişimin farkında olmak 

aldığımız ve verdiğimiz mesajları iyi yorumlamamıza olanak 

sağlayacaktır.  
 

 Kolaylaştırma : Hastanın konuşmaya devam etmesini sağlamak amacı ile 

hastayı cesaretlendirici mimikler, kelimeler, cümleler ya da seslerin 

kullanılmasıdır. 
 

 Yansıtma : Hastanın bazı sözlerinin basit tekrarları hastayı devam için 

cesaretlendirdiği gibi şikâyetinin yerleşimi, şiddeti gibi durumları daha iyi 
anlamayı sağlama yanı sıra hasta için ne anlama geldiğini fark etmemize 

de olanak sağlar. Kısaca hem gerçekleri hem de duyguları ortaya 

çıkarmaya olanak sağlar.   
 

Hasta : Ağrı kötüleşti ve yayılmaya başladı. (duraksama) 

Doktor : Yayılma? 

Hasta :  Evet, omzuma gitti ve koluma ve parmaklarıma    

                doğru geldi. O kadar kötüydüöleceğimi sandım. (duraksama) 
 

Doktor : Öleceğini mi ? 

 

Hasta : Evet, babam öldüğündeki ağrıya çok benziyordu ve   

                 ben aynı şeyin bana da olacağından korkuyordum” 
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 Aydınlatma : Bazen hastanın sözleri belirsizdir. Ne anlama geldiğini 
açıklama isteyerek öğrenebiliriz. “Aynen annen gibi davrandığını 

söyledin. Ne demek istedin?”  gibi… 
 

 Özetleme, tekrarlama ve kontrol etme : Bu yaklaşım hekimin hastayı 

doğru anlayıp anlamadığını gösterir. Hastanın söyledikleri özetlenerek ya 

da tekrarlanarak kontrol edilebilir ve yanlış anlamalar önlenebilir. Ana 

hatları özetlemek, hizmet almak isteyen kişiyi dinlendiğine ve anlaşılmış 

olduğuna inandırır.  
 

 Onaylama: Hastanın yaşadıklarının içinde bulunduğu durumun normal 

olduğunu belirtme sürecidir. Bu aynı zamanda rahat ve güvende 

hissetmesini sağlar. “Kazanın ne kadar korkutucu olduğunu 

anlayabiliyorum, böyle huzursuz olmanızın nedeni de bu olabilir” gibi… 
 

 Tekrar rahatlatma (güven verme) : Görüşmenin başlangıcında kaygılı 

bir hastayla konuşurken rahatlatıcı, sakinleştirici bir şeyler söyleme isteği 

doğaldır. “Boş ver aldırma, hepsi geçer” tarzında ifadeler ve yaklaşımlar 
hastanın güvenini sarsabilir. Ancak erken rahatlatma iletişimi engeller. 

Rahatlatmanın ilk adımı hastanın duygularını belirleyip anlamak ve bu 

durumun sonsuza kadar sürecek bir durum olmadığı, sorunun çözümü için 

bir şeyler yapılabileceği duygusunu hastaya vermektir.  
 

 Aktarım : Hastalar kendilerini sıkıntılı ve kaygılı hissederler.  

Görüşmenin, muayenenin nasıl yönlendirileceği neler yapılacağı 

konusunda bilgi vermek ve sürecin farkında olmalarını sağlamak hem 

hastanın güvenini hem de zaman kazandırır. “Şimdi size geçmiş sağlık 
durumunuzla ilgili sorular sormak istiyorum” gibi. 

 

ÖZEL YAKLAŞIMLARI  GEREKTİREN 

DURUMLARDA  İLETİŞİM 
 

 Hastanın yaşından, cinsiyetinden bağımsız olarak hekimi kızdıran, şaşırtan 

bazı davranışlar vardır. Bu durumlarla başa çıkmaya yönelik temel ipuçları aşağıda 

verilmiştir. Bu yaklaşımları kullanırken “hastayı dinlemenin ve onun var olan 

sorununu belirlemenin” temel amaç olduğu unutulmamalıdır. 
  

 Sessizlik : Sessizliğin çok anlamı ve kullanışı vardır. Meslek hayatının 

başında olan hekimler bu durumdan huzursuz olabilirler.  Hastalar 

şimdiki hastalığını anlatırken sıklıkla sessiz kalarak ayrıntıları 

hatırlamaya ve düşüncelerini toplamaya çalışabilir. Bu noktada hekime 

ne kadar anlatacağı, ne kadar güveneceği konusunda da karar verir. 

Hekimin katılımcı duruşu ve cesaretlendirici birkaç sözü görüşmeyi 

yönlendirir.  Ancak bu sessizlik anlarında hastanın sözel olmayan 

davranışlarına dikkat edilmelidir. Bir ruhsal sıkıntı, çöküntü belirtisi 

de olabilirler.  Bazen de hastanın sessizliği hekimin hatası veya 



 27 

duyarsızlığı sonucu oluşur. Bu durumun da farkında olmak ve hastanın 
daha aktif olarak katılımını sağlamaya çalışmak gerekir. 

 

 Konuşmayı seven hasta : Tartışmacı, meraklı ve çok konuşan 

hastalarda sessiz hastalar kadar zorluk verebilir.  Zaman sınırı olan ve 

bir an önce hastanın öyküsünü almak isteyen hekim sabırsız 

davranabilir. Görüşmenin başlangıcında hastaya konuşması için biraz 

zaman vermek ve konuşma şeklini gözlemek, ardından hastayı asıl 

sorununu anlatması yönünde ilgili davranarak, sorular sorarak 

cesaretlendirmek, yönlendirmek yardımcı olabilir. 
 

 Çeşitli semptomları olan hastalar : Bazı hastalar sorduğumuz her 

belirti varmış gibi görünürler. Bu hastalarda multipl hastalık olasılığı 
yanı sıra somatizasyon olasılığı da vardır. Sistemlerinin basitçe ve 

hızlıca gözden geçirilmesi zaman kazandırır.  
 

 Kaygılı hasta : Hastanın kaygısı hastalığa, tedaviye ve sağlık 

sistemine yönelik olabilir. Sık karşılaşılan ve normal bir durumdur. Bu 

aşamada hastanın verdiği sözlü ve sözsüz mesajları dikkatle gözlemek 

ve hastaları altta yatan duygular konusunda konuşma için 

cesaretlendirmek gereklidir. 
 

 Kızgınlık ve düşmanlık : Hastaların kızmaları için çeşitli sebepleri 

vardır. Hastadırlar, bir sorunları vardır ve kendi yaşamlarını kontrol 

edememektedir. Kendilerini sağlık sistemi içinde güçsüz 

hissedebilirler. Bazen de hastanın hekime kızgınlığı ağrısının biçim 

değiştirilmiş ifadesidir. Hastaların duygularını kızgınlık göstermeden 

kabullenmek, duygularına değer verildiğini göstermek genellikle 

hastaları sakinleştirir. 
 

 Saldırgan, sarhoş hasta : Kızgın, kavgacı ve kontrolsüz insanlardan 

oluşan bu grup hasta ile kendiniz için gerekli güvenliği de sağladıktan 

sonra sakin görünmek önemli bir avantaj sağlar. Saldırgan hastanın 
sesini kesmeye çalışmayın, size ve personele küfretmesini durdurmaya 

çalışmayın. Ancak ne dediğini dikkatle dinleyin, anlamaya çalışın.  
 

 Ağlamak : Hasta ağlamanın eşiğinde ise anlayışlı bir yaklaşım onun 

ağlamasını başlatabilir. Sakin olmak, bir mendil önerip, sakinleşmesini 

beklemek destekleyici ve kolaylayıcı bir yoldur. Çoğunlukla hasta kısa 

sürede toparlayıp görüşmeye devam edebilecek hale gelecektir. 
 

 Kafa karıştırıcı davranışlar ve hikâyeler : Bazen soruları çok 

netleştirdiğiniz halde açık cevaplar alamıyor görünebilirsiniz.  

Hikâyesi belirsiz, anlaşılması güç olabilir.  Mental durumu ile ilgili 

sorunlar olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın. 
 

 Sınırlı zekâsı olan hastalar : Ortalama sınırlı zekâsı olan hastalar 

genelde yeterli cevaplar verebilir. Aslında zekâlarını küçümseyerek 

genelde hekimler hata yapar. Bu tür hastalarla iletişimde ilk önce 
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hastanın kendisiyle ilgilenin. Küçümser tarzda olmadan göz teması ile 
basit ve kolay bir konuşmaya başlanmalıdır.  

 

 Okuması sınırlı veya hiç olmayanlar : Yazılı tarifler verilmeden 
önce hastanın okur-yazar olduğunu ya da görme güçlüğü olup 

olmadığını kontrol edin.  
 

 Sağır ve duyma güçlüğü olan hastalar : Sağır hastalarla iletişim 

farklı kültürden biriyle iletişime benzer. Hastanın tercih ettiği iletişim 

biçimini (yazılı sorular, işaret dili bilen bir çevirmen, dudak okuma…) 

seçin.  
 

 Görmeyen ya da görme güçlüğü olan hasta : Öncelikle elini sıkın ve 

kim olduğunuzu ve neden orada olduğunuzu açıklayın. Bulunulan 

odayı ve içinde başkaları varsa tanıtın. Bu hastalara sesli cevap 

vermeyi unutmayın. Sessiz iletişim çok fazla işe yaramayacaktır. 
 

 Dil problemi olan hastalar : Hastayla aynı dili konuşmuyorsak bir 

çevirmen bulma yoluna gidilmelidir. Bu çevirmen tercihen aile 

fertlerinden olmamalı ve çevirmene en başta her şeyi istediğinizi, 

yorumlamadan özetlemeden aktarması gerektiğini belirtin. Sizinde 

sorularınız kısa ve açık olsun.  
 

 Hastanın ailesi ve arkadaşları ile konuşma : Bazı hastalar kendi 

hikâyelerini yaşa, demansa ve diğer sınırlayıcı nedenlere bağlı olarak 

veremeyebilirler. O zaman bilgi almak için ikinci bir kişiye, hastanın 
ailesinden arkadaşlarından kişilere ihtiyacınız vardır. Bazı koşullarda 

bunun hastanın onayladığı bir kişi olması da gerekebilir. Böyle 

görüşmeleri ikiye ayırmak mümkündür. Hastayla yalnız ve hasta ve 

ikinci kişiyle görüşme yapmak gibi… Bu kişilerle görüşürken de 

kendinizi tanıtıp amacınızı söylemeyi unutmayın. Bazen hasta 

çocuktur, onu getiren kişi bakan ya da ailesi değil onu getirebilecek en 

mümkün kişidir ve bilgisi az olabilir.  
 

 Hastanın sorularını yanıtlama : Hastaların soruları çok basit 

gerçeklere odaklanabileceği gibi duygu ve kaygıları da içerebilir. Bu 

duyguları fark etmek yanlış cevaplar vermekten kaçınmanızı da 

kolaylaştırır. Çoğu zaman sorunu hakkında konuşma fırsatını vermeniz 

her türlü yanıttan daha değerli olabilir. 
 
  

o Hasta : Bu tansiyon ilacının etkileri nelerdir ? 

o Hekim : Birkaç etkisi var. Acaba neden soruyorsun ? 

o Hasta : (Duraksama) Bir arkadaşın kitabını   

                      okuyordum geçen gün. İktidarsızlık yapabileceğini   

                      okudum… 
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HASTALARINIZLA ETKİLİ İLETİŞİM KURMAK İÇİN : 
 

 Hastanızı “hoş geldiniz” diyerek ve kendinizi tanıtarak karşılayın 

 Hastanıza ismiyle hitap edin 

 Hastanın anlayacağı dille konuşun 

 Kısa, yalın cümleler kurun 

 Özetlemeler yapın 

 Etkili dinleyin 

 Tanımlayıcı olun, yargılayıcı olmayın 

 Problem merkezli olun, yönlendirici olmayın 

 Esnek olun, dogmatik olmayın 

 Karşınızdakinin duygularını paylaşın, empatik olun 

 Anladıklarınızı başka sözcüklerle yeniden anlatın 

 Hastanıza ayırdığınız zaman kısa da olsa, tamamını hastaya ayırın 

 Hastanın söyleneni anlayıp anlamadığından emin olun 

 Gerektiğinde espri yapın 

 Açık uçlu sorular sorun 

 Sonuç cümlesi kullanın 
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4-  Klinikte  ‘Mükemmelliğe’ Doğru 
Prof. Dr. İlgin ÖZDEN 

 

 Büyük ameliyatlarda sıfır mortalite gerçekten olası mı ? 

Kısa bir cevap verirsek evet. Ben karaciğer-safra yolları-pankreas 

cerrahisi ile uğraştığım için o alandan örnekler vereyim. Örneğin; 

pankreatoduodenektomi (Whipple ameliyatı). Günümüzde bu ameliyatı yüzde 1-3 

mortalite ile gerçekleştiren merkezler çok başarılı sayılmaktadır. Çok ilginç bir 

nokta, ilk mortalitesiz Whipple serisinin 1968 yılında yayınlanmış olmasıdır. 

Başka bir deyişle, bugün başarı olarak gördüğümüz ve gerçekten başarı olan bu 

sonuç, 50-60 yıl önce yapılmış ve 42 yıl önce yayınlanmış olan ameliyatlardan 

oluşan bir seride, günlük tıp pratiğimizin ayrılmaz parçası olan bilgisayarlı 

tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, özel dikiş iplikleri, modern anlamıyla 

total parenteral beslenme, uzun etkili somatostatin analoglarının olmadığı bir 

dönemde başarılmıştır! Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 
başka merkezlerinden (JL Cameron  ve ark. One hundred and forty-five 

consecutive pancreaticoduodenectomies without mortality. Ann Surg 1993; 

217:430-8.) ve Almanya’dan (M Trede ve ark. Survival after 

pancreatoduodenectomy. 118 consecutive resections without an operative 

mortality. Ann Surg 1990;211:447-58.) benzer sonuçlar bildirilmiştir Başka bir 

örnek, Tokyo’daki Ulusal Kanser Merkezinden. Prof. Makuuchi ve ekibi, 8 yılda 

mortalitesiz bin 056 hepatektomilik bir seri bildirmişlerdir (H Imamura ve ark. One 

thousand fifty-six hepatectomies without mortality in 8 years. Arch Surg 

2003;138:1198-206.).Sonuç olarak, her büyük ameliyatta olmasa da, elektif 

şartlarda yapılan büyük ameliyatların bazılarında sıfır mortalite olasıdır. 
  

“Komplikasyonla karşılaşmamanın en emin yolu, ameliyat 

yapmamaktır.” denilir. Sıfır mortalite elbette arzu edilir ama düzenli olarak 

sağlanabilir mi? Örneğin; sıfır mortaliteli bir seri bildiren bir merkez, 

yayından kısa bir süre sonra, bütün tedbirlere rağmen, peşpeşe birkaç ölüm 

yaşayamaz mı ? 
 

Her hasta kaybı elbette çok acı bir süreçtir. Ancak mesleki açıdan 

baktığımızda, büyük bir ameliyata girecek olan kişi, sıklıkla hayatı tehdit eden bir 
sorunu olan bir kişidir ve tedavi görmezse ölecek veya sakat kalacaktır. Zaten ciddi 

bir sağlık sorunu olan bir vücuda yapılacak büyük bir girişimin, beraberinde bazı 

komplikasyon risklerini getirmesi kaçınılmazdır. 
 

Mutlak sıfırın hamasi bir çekiciliği vardır, ama hayat mutlak olmadığı için 

pratik olarak veya başka bir deyişle istatistiksel olarak sıfır mortaliteden bahsetmek 

daha doğru olacaktır. Aşağıdaki tabloda, belirli bir dönemde aynı ameliyattan 

50’şer tane yapmış olan iki merkezin sonuçları istatistiksel olarak 

karşılaştırılmıştır. 
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            Merkez A       Merkez B       p 

Durum 1        0/50   3/50   0.121 

Durum 2        0/50   4/50   0.059 

Durum 3        0/50   5/50   0.028 

  

Örneğin; birinci durumda bir merkezde ölüm olmamış, diğerinde 3 ölüm 

olmuş; bu durumda A merkezinin daha iyi bir merkez olduğu söylenebilir mi? Söz 

konusu 50 vakada A merkezinin sonuçları, mortalite açısından daha başarılıdır,  

ancak genel olarak A merkezinin daha iyi olduğu söylenemez, çünkü aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. Başka bir ifadeyle, bu iki merkez 50’şer 

ameliyat daha yapsalar, çok yüksek olasılıkla, mortalite oranları daha yakın olacak, 
hatta B merkezinin mortalitesi sayısal olarak, daha düşük çıkabilecektir. Halbuki 

üçüncü duruma baktığımızda, 0/50 ile 5/50’nin arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, bu iki merkez 50’şer ameliyat 

daha yaptıklarında, A merkezinin sonucu, çok yüksek olasılıkla yine  daha iyi 

(mertebe farklı olabilir) olacaktır. 
 

Burada vurgulamak istediğim çok önemli olan bir nokta, son yıllarda çok 

popüler olan ve elbette değerli olan hasta memnuniyet anketlerinin bu farkı 

saptamak için yetersiz kalacağıdır. Hasta B merkezinde daha kötü hizmet alabilir 

ancak bunun tam farkında olmayabilir.  
  

Bu durumda, “kabul edilebilir mortalite” gibi rahatsız edici 

çağrışımlara sebep olan  bir ifade akla gelmiyor mu? 
 

Komplikasyon yapma hakkı veya mortaliteye sebep olma hakkı diye bir 
kavram elbette yoktur. Doktora düşen, 2010 yılında olanaklı olan en düşük 

komplikasyon oranını hedeflemek ve bir yandan da 2011’de, 2012’de bu oranın 

sıfıra yaklaşması için çalışmaktır. “Kabul edilebilir mortalite” tıp literatüründe, bu 

anlamda kullanılan bir terimdir; ayrıca, belirli bir zaman noktasında neyin kabul 

edilebilir olduğu, ameliyata giren hastanın durumuna göre değişir. 
 

Örneğin; İstanbul Tıp Fakültesinde canlı vericilerden karaciğer nakli 

yapıyoruz. Kadaverik organ bağışı yetersiz olduğu için mecbur kalıyoruz. Keşke 

hiç gerekmese. Bu hastalara yaptığımız bilgilendirme konuşmasında canlı verici 

olmanın ortalama yüzde 0.5, başka bir ifadeyle 200’de 1 ölüm riski olduğunu, 
dünyada bir yakınına karaciğer verirken ölmüş insanlar olduğunu, İstanbul Tıp 

Fakültesinde verici ölümü yaşamadığımızı, ancak bu işi yaptıkça risk taşıdığımızı 

anlatırız. Birçok hasta yakını yüzde 0.5 sayısını duyunca rahatlıyor. Bu sebeple şu 

hikâyeyi anlatırım. Bizim servisin İstanbul ile Ankara arasında çalışan bir uçağı 

olsun. Sabah İstanbul’dan Ankara’ya gidiyor, akşam Ankara’dan İstanbul’a 

dönüyor, günde iki uçuş. Sadece hafta içi günlerde uçtuğunu kabul etsek, haftada 

10 uçuş eder. Yirmi haftada eder 200 uçuş; 20 hafta yaklaşık 5 ay, yuvarlak 6 ay. 

Başka bir deyişle, 6 ayda bir uçak düşüyor demektir. Bakın böyle anlatılınca 

sayısal olarak göz ardı edilebilir, gözüken yüzde 0.5 bile hiç de önemsiz değil. 
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Burada bir yarar-zarar hesabı yapılmalı. Tedavi edilmeyen kanserin ölüm 
riski yüzde 100’dür. Bu sebeple, bu hastalıktan kurtulma şansını veren ameliyat 

değil yüzde 0.5, yüzde 5 ölüm riski bile taşısa, daha güvenli bir yöntem yoksa, 

uzun vadede bunu düşürme sorumluluğu unutulmadan, bu ameliyat önerilir çünkü 

yüzde 5, yüzde100’den küçüktür. Güncel olan yüzde 5’i daha da düşürmek uzun 

vadeli bir hedeftir, ancak bugün hasta olan bir kişinin bunu bekleyecek zamanı 

yoktur. 2010 yılında elde bulunan en ‘iyi’ tedavi uygulanır. 
 

Buna karşın, canlı verici açısından bakınca, verici hepatektomisi gibi çok 

ileri bir ameliyatın yüzde 0.5 mortalite ile gerçekleştirilmesi tıbbi hizmet açısından 

başarılıdır, ancak yüzde 0.5 yine de yüksektir, çünkü sağlıklı, ölüm riski yüzde 0 
olan bir kişiye ölüm riski yüklenmektedir. İşte bu sebeple kadavra bağışının 

arttırılması ve canlı vericiden karaciğer naklinin gereksiz hale gelmesi çok 

önemlidir; verici hepatektomisi iyi yapılamadığı için değil, sağlıklı bir insana, 

düşük de olsa bir ölüm riski yüklendiği için. 
  

Anlattıklarınızdan bazı çok büyük ameliyatlarda, mutlak değilse bile, 

pratik olarak sıfır mortalitenin Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Japonya’da çeşitli merkezlerde başarıldığını anlıyoruz. Kişisel gözlemlerinize 

ve literatür bilgilerine göre, bu merkezlerin ortak noktaları nelerdir ? 
 

Çok farklı kültürleri, ekonomik yapıları ve sağlık sistemleri olan bu üç 

ülkenin başarılı merkezlerinin ortak noktaları olarak deneyimli kurumlara, 

deneyimli cerrah ve ekiplere sahip olduklarını, hesap verme sorumluluğunun 

yerleştiğini ve devamlı olarak geliştiklerini saptadım. 
  

Deneyimli kurum 

Gouma ve ark.’nın klasikleşmiş bir çalışmasından (DJ Gouma DJ ve ark. 

Rates of complications and death after pancreaticoduodenectomy: risk factors and 

the impact of hospital volume. Ann Surg 2000;232:786-95.). kısaca söz edeyim. 

Bu çalışmada, Hollanda’daki hastanelerde 1 yılda yapılan Whipple  ameliyatı 

sayısı ile mortalite arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hollanda gibi yüzey ölçümü 

bölgesel farklılıklardan söz edilemeyecek kadar küçük olan ve ekonomik  olarak 

çok gelişmiş bir ülkede, yılda 1-5 Whipple ameliyatı yapılan hastanelerde mortalite 

yüzde 16 iken, yılda 25’ten fazla ameliyat yapılan hastanelerde mortalitenin yüzde 

1 olduğu saptanmıştır. Bu ve benzer çalışmalar, başta anestezi ve yoğun bakım 
olmak üzere bir kurumun bütün birimlerinin deneyimli olmasının önemini ortaya 

koymaktadır. 

  

Deneyimli cerrah-ekip 

Tokyo’daki Ulusal Kanser Merkezinden bir örnek daha vereyim (Sano ve 

ark. One thousand consecutive gastrectomies without operative mortality. Br J 

Surg 2002; 89:123.) Bu çalışmada, 1000 ardışık mortalitesiz gastrektomi ve bunun 

nasıl başarıldığı anlatılmaktadır. Herbiri en az 500 gastrektomi deneyimi olan 4 

kadrolu cerrah ameliyatların yüzde 99’una katılmıştır ve ekip olarak haftada 
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ortalama 9 gastrektomi yapmaktadırlar. Önceki cümledeki kritik kelime 
‘katılmıştır’ kelimesidir; bir eğitim kurumunda çalışan bu cerrahlar, bu 

ameliyatların birçoğunu bilfiil yapmamış, eğitim aşamasındaki doktorlara 

‘yaptırmışlardır’, ağır vakaları kendileri yapmışlardır; genel olarak vakaların 

hemen hemen tamamı bu çok deneyimli cerrahların gözetimi ve sorumluluğunda 

yapılmıştır. Daha açık bir ifadeyle, hizmetteki bu kalite, eğitim işlevi feda 

edilmeden gerçekleştirilmiştir. 
 

İkinci önemli nokta, ‘herbiri 500’den fazla gastrektomi yapan cerrah’ 

konusudur. Bu düzeyde bir deneyim, doktorların ‘Genel cerrah değil miyim? 

Herşeyi yaparım. Kanuni haklarımı neden kendi ellerimle sınırlayayım?’ 
yaklaşımını reddederek belirli bir alana odaklanma ve mükemmelliğe doğru 

sistematik çalışma tercihini yansıtmaktadır. 

  

Hesap verme sorumluluğu (accountability) 

Birnci örnek ABD’den. ABD’de birçok kurumun ameliyathane sorumlu 

hemşiresi raporunun başında veya sonunda ‘Dr. XXXX ameliyatın başından 

sonuna kadar ameliyathanedeydi.” tarzında bir cümle vardır. Basit gibi görünen bu 

cümle, aslında çok derinlere giden bir sorumluluk felsefesini özetler. Hastanın 

sorumlu cerrahı, hasta ameliyathaneye girdiği andan itibaren orada olmak, 

süreçlere katılmak, olumsuz bir durum gelişirse, ileride hesap vermeye hazır olmak 
zorundadır. Hesap vermek deyince, ortada bir suç varmış anlamı çıkarılmamalıdır. 

Hesap vermek, güncel standartlarda tedavi yapılması, bir problem gelişirse, 

modern çözümlerin uygulanmasını ve bütün bunların belgelenmesi 

sorumluluğudur. Bu sorumluluk, sadece cerrahi işlemleri değil, ameliyathanedeki 

bütün süreçleri çeşitli mertebelerde kapsar. Örneğin; endotrakeal entübasyon 

sırasında bir sorun geliştiğini farz edelim. Bu konuda birincil sorumluk anestezi 

uzmanında ve ekibindedir. Ancak, cerrahi ekip ‘sorumsuz’ değildir. Gerekirse 

yardım için ikinci anestezi uzmanının çağırılmasına, hızla kullanılması gereken 

bazı ilaçların hazırlanmasına, kalp durması olursa kardiyopulmoner resüsistasyon 

yapılmasına gerekli katkıları yaparlar. 

  

İkinci örnek, eski adıyla bir  SSK hastanesinden. Klinik şeflerinin daveti 
ile hepatopankreatobiliyer cerrahinin ileri uygulamaları ile ilgili bir konferans 

vermeye gitmiştim. Konferanstan sonra, sohbet sırasında, genel cerrahi uzmanları, 

kendilerinin de böyle ileri uygulamalar yapmak istediğini, ancak şeflerden birinin 

engel olduğunu, örneğin; Whipple ameliyatı yapmalarına izin vermediğini 

söylediler. İlk bakışta klasik bir hikâye gibi değil mi? Kendini riske atmamak için 

değişikliğe karşı çıkan yönetici. Sohbet koyulaşıp, kıdemli bazı uzmanlar da 

katılınca anladım ki durum böyle değil. Şef demiş ki ‘Whipple ameliyatı 

yapabilirsiniz, bu klinikte Whipple ameliyatı yapılmasından mutlu olurum, hatta 

gelir size asiste ederim. Yalnız bir şartı var, cumartesi ve pazar günleri nöbetçi 

olmasanız da biriniz gelip, hastaya bakacak.’ İlgili uzmanlar, hem Whipple 

ameliyatı yapmak isteyip, hem de ‘Abi, nöbetçi asistan ile izlesek, sorun olursa 
gelsek.’ gibi hayatında bu ameliyatı ve yapıldığı hastaları görmemiş asistanlar ile 
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izlem yapma yaklaşımına girince, şef de yasak koymuş. Farz edelim ki pazar günü 
bir sorun oldu ve o gün fark edilmediği için tedbirler gecikti; hasta kalıcı zarar 

görsün veya görmesin, hukuku da bir an için ikinci sıraya koyalım, vicdani olarak 

‘Nöbetçi haber vermedi, biz ne yapalım?’ ‘Hastanenin nöbetçi genel cerrahi 

uzmanının Whipple deneyimi olmadığı için oldu.’ gibi mazaretlerle rahatlamaya 

çalışmak kabul edilemez. 

  

Devamlı geliştirme (kaizen) 

İleri merkezlerin hepsinin ortak özelliği, belirli zamanlarda gözden 

geçirilen standart protokollerinin ve standart yaklaşımlarının olmasıdır. Büyük bir 

ameliyatta başarılı sonuç mu isteniyor, oturulup hasta seçiminden ameliyat sonrası 

izleme kadar protokol yazılıyor. Almanya’da Heidelberg Üniversitesinden Prof. 
Markus Büchler’i Whipple ameliyatı yaparken izliyordum. Bu ameliyatın en kritik 

aşaması, pankreatojejunostomi anastomuzu. Büchler kendi geliştirdiği bir tekniği 

kullanıyor ve her hastada aynı tekniği kullanıyor. Karşısındaki cerraha şu cümleleri 

söylemesine tanık oldum: “Bu anastomoz ilk 100 vakada 1 saatin altına inmiyor, 

zaten fiziksel olarak yarım saatten kısa sürede bitmesi mümkün değil. Ancak bu iyi 

harcanmış bir zamandır.” Bu cümlenin pratik anlamı şu: Bir tekniğe karar 

veriyorsunuz ve çok olumsuz bir durum gelişmedikçe, düzenli olarak 

uyguluyorsunuz. En az 100 vakada uygulamış olmalı ki, ilk 100 vakada 1 saatin 

altına inmediğini söyleyebiliyor. Belirli bir zaman noktasında ekip olarak oturup, 

değerlendirme yapıp karar veriyorsunuz, aynen devam mı, düzelterek devam mı? 

Böylece, örneğin; 33 vakadır işler iyi giderken 34. vakada sorun olunca, ‘Biz 
herşeyi aynı yaptık, bu hastadaki sorunun sebebi ne?’ sorusuna cevap bulmak, 

bundan ders almak kolaylaşıyor. Öbür türlü, tekniğin farklı olması mı, acaba 

antibiyotik seçimi mi… gibi sayısız belirsizlik içinde çıkarım yapmak olanaksız. 
  

İkinci örnek, Japonya’dan. Az önce bahsettiğim, 8 yılda bin 56 
mortalitesiz hepatektominin bildirildiği yayına bakacak olursanız, bunun güzel bir 

örneğini görürsünüz. Hepatektomi olacak hasta önce assit ve bilirubin düzeyine 

göre değerlendiriliyor ve bu ölçütlerle sorunu olmayan hastalara indosiyanin yeşili 

temizlenme testi yapılarak, güvenle yapılabilecek hepatektomi mertebesi 

saptanıyor. Bu protokol, yüzlerce hastadaki deneyimin imbikten geçirilmiş bir 

özetidir. Diyelim ki, sağ hepatektomi ile çıkarılabilecek bir hastanın karaciğer 

rezervi, sadece sınırlı rezeksiyona uygun. ‘Biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz.’ gibi 

bir mazeretle ameliyat yapılmıyor. Örneğin; ‘Genç hastaya yazıktır.’ ‘Hasta 

dekanın hastası’ ‘Hasta servis hemşiresinin kocası’ gibi gerekçelerle kurallar 

esnetilmeye çalışılmıyor. Ana tema şu: Hazırladığınız protokol deneyiminizin size 

ulaştırdığı son noktadır. Protokol doğruysa, herkese uygulanır, yanlışsa düzeltilir 

ve herkese uygulanır. Hemşirenizin eşinin durumuna üzülmeniz çok doğaldır. 
İyilik etmek mi istiyorsunuz? Protokolü uygulayın. 
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Protokol ve standart yaklaşım çok güzel, ama gelişme nasıl olacak ? 

Herşeyden önce, standart yaklaşım belirili bir ameliyatın o merkezde 

‘oturmasının’ temel araçlarından biridir. Bir uygulamanın teknik sınırlarına yakın 

mükemmelliğe ulaştırılması, gelişmenin çıkış noktasdır. Önce önünüzdeki işi çok 

iyi yapacaksınız ki, daha ileri bir işlemi veya daha ağır bir hastada aynı işlemi 

yapmaya geçebilesiniz. 
 

Üç-beş hastada işler iyi gitti diye, ‘Bu işler bizden sorulur.’ yaklaşımına 

girmek, hastalara zarar verir. Ekibin özgüvenli, hatta ayakları yere basan şekilde 

cüretkâr, ancak bir o kadar da kendine karşı alçak gönüllü olması, hasta hayatının 
en önemli güvencesidir. 

 

İkincisi, protokolün hazırlanması, uygulanması ve sonuçları çok titiz bir 

kayıt sisteminizin bulunmasına ve kayıt tutma alışkanlığı ile mümkündür. İleri 

merkezler bunu başardığı için, işlerin nerede aksadığı, ne düzeltilirse, sonuçların 

daha iyi olacağı rahatça saptanabilmektedir. Kısa bir ifadeyle, hepimize zaman 

zaman gelen, sadece kendimize olduğunu sanabildiğimiz ‘ilham patlamaları’ 

ameliyathanede değil, ekip halinde protokol hazırlığında değerlendirilmelidir. 

  

Bu durumda “Hastalık yoktur, hasta vardır.” yaklaşımı iflas mı etmiş 

oluyor ? 
 

Kesinlikle hayır. Dünyada 6 milyar insan, 6 milyar farklı bünye var. 

Herhangi bir hastada, tedavi planlanırken, “Prokolü değiştirmeye gerek var mı?” 

sorusu elbette sorulacaktır, aksi düşünülemez. Ancak bu sorunun cevabı alınırken, 

objektif, belgelenebilir tıbbi gerekçeler üzerinde durulmalıdır ve bunlar kayıt altına 

alınmalıdır. Az önce bahsettiğim duygusal sebepler, dünkü hastada meydana gelen 

bir olumsuzluğun, önceki 45 hastadaki olumlu gidişten daha fazla doktroun aklında 

yer etmesi gibi insani zayıflıkların belirleyici olmaması gerekir. Protokol elbette 

körü körüne uygulanmaz, problem çıkıyorsa dönem sonu beklenmeden ara 

değerlendirme yapılır. Japonlar, “Nido aru wa sando aru.” (İki defa olan, üçüncü 
sefer de olur.) atasözüne göre hareket eder.  

  
“Nido aru wa sando aru” ifadesinin tam olarak kastettiği nedir ? 

İki defa olan üçüncü sefer de olur. Bir komplikasyon olmuşsa, sebepler 

ortadan kaldırılmazsa, komplikasyon tekrar başa gelebilecektir. Sorun çıktığında, 

ilk kaygı suçluyu bulmak olmamalıdır. Suçluyu bulmak ve cezalandırmak belki bir 

adalet duygusu sağlar, ama problemin tekrarlanmamasını güvence altına almaz. İlk 

kaygı problemin tekrarlanmamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. Suçlunun 

bulunması ve gerekiyorsa cezalandırılması ikinci sırada gelmelidir. 
  

Bütün bunlar hasta eğitimi açısından çok etkileyici, ancak asistan 

eğitimi ne olacak ? Her vakayı kıdemli cerrah yaparsa, genç cerrahlar nasıl 

yetişecek ? Kıdemli cerrahlar yaşlandığında yerine geçecek kadro nasıl 

olgunlaşacak ? 
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Birincisi, daha önce bahsettiğim deneyimli kurum ve deneyimli ekip 

kavramına asistanlar da dâhil. Johns Hopkins Tıp Fakültesinden Prof. Cameron’un 

bir sunumundan (KD Lillemoe ve ark. Abrams RA, Pitt HA. 

Pancreaticoduodenectomy. Does it have a role in the palliation of pancreatic 

cancer? Ann Surg 1996;223:718-28.) sonra, Memorial Sloan-Kettering Kanser 

Merkezinden Prof. Dr. Murray Brennan’ın sözlerini naklederek başlayayım. Prof. 

Brennan, Prof. Cameron ve ekibinin teknik başarısını övdükten sonra Johns 

Hopkins Tıp Fakültesinin asistanlarının da başarıda katkıları olduğunu tahmin 

ettiğini belirtip, “Denir ki, bir Johns Hopkins asistanı bir Chesapeake Körfezi 

(kirliliği ile ünlü bir körfez, İÖzden) midyesini hayatta tutabilir veya en azından 
normal serum elektrolitleri ile ölmesini sağlayabilir.” latifesi ile güzel bir özet 

yapmıştır. 
  

Heidelberg Tıp Fakültesi ile devam edeyim. Whipple ameliyatı 

yapılacakları zaman asistan ve uzman ameliyata başlıyor. Asistan, uzmanın 

gözetiminde, kıdemine göre bir yere kadar getiriyor, daha sonra uzman devralıyor, 

asistan yardım ediyor. Kritik aşamalar olan piyesin çıkarılması, pankreas ve safra 

yolu anastomozları için Profesör Büchler ameliyata giriyor, gerekeni yapıp 

çıkıyordu. Uzman ve asistan gastrojejunostomi ve kapama ile devam ediyordu.  
Klinikte sadece 3 hocanın pankreas anastomozu yapmasına izin vardı! Bu sırada 

başka bir ameliyathanede başka bir hasta, başka bir uzman-asistan ekibi tarafından 

rezeksiyon aşamasına getirilmiş oluyor, Prof. Büchler o ameliyata katılıyordu. Her 

Whipple ameliyatı 4-7 saat sürer; ben Prof. Büchler’in günde 3 Whipple yaptığını 

gözümle gördüm.  Asistan kıdemine uygun eğitim alıyor, uzman kıdemine uygun 

eğitim alıyor, kritik aşamayı hep deneyimli cerrah, hep aynı şekilde (protokole 

göre) yaptığı için komplikasyon oranı düşük oluyor; uzman kritik aşamaları en iyi 

hocaların elinden görüyor, çok vaka standart şekilde yapıldığında, uzmanın 

deneyim kazanması da kolaylaşıyor. 
  

Japonya’da Nagoya Tıp Fakültesinde, Prof. Dr. Nimura’nın uzmanlık 

konusu olan hiler kolanjiyokarsinom (Klatskin tümörü) ameliyatları 6-12 saat 

sürüyordu. Ameliyatın belirli aşamalarında (toplam 15-20 defa) ameliyat 

durdurulup fotoğraf çekiliyordu; 2000-2001 yılında dijital makineler günümüzdeki 

kadar ileri olmadığı için, hem normal makine hem de dijital makine ile. Ameliyatın 

başında neyse ama 10. saatinde durup fotoğraf çekmenin nasıl bir disiplin 

gerektirdiğini siz düşünün. Ameliyatlar çok uzun sürdüğü için, asistan ve 

uzmanların günlük işlerini aksatmadan izlemesi olanaksızdı. Haftalık servis 

toplantısında, ameliyatı yapan cerrah, bu fotoğrafları kullanarak girişimi herkese 

anlatıyordu. Bu herşeyden önce bir kalite çalışması. Örneğin; ‘Batın açıldı, içerisi 

geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak çok yapışıktı’, herkes ne kadar yapışık 
olduğunu gözüyle görüyor, ‘Falanca arterin etrafındaki lenf nodları piyese dâhil 

edildi.’ herkes tam diseksiyon yapılmış mı, yüzeysel mi geçilmiş görüyor. Prof. 

Nimura, her cerrahın yaptığı ameliyatın önemli aşamalarını, şematik olarak 

çizmesini ve kuru boya ile boyamasını isterdi. Bu kurala en fazla ameliyat yapan 

kendisi de titizlikle uyardı. Bütün bu kayıtlar CD haline getirilirdi. 2001 yılında 
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eğitim alan doktorların kullanımına açık 700 küsur CD  vardı. Bunun iki yararı 
vardı. Birincisi, bir ameliyata girecek asistana ‘Arşivde yarınki ameliyattan 5 tane 

var, onları incele, soruların varsa önceden sor.’ deme olanağınız vardı. İkincisi, 

sıradışı bir durum olduğunda, örneğin; hastadaki bir anatomik varyasyon bir zorluk 

çıkardığında ‘Bu zorlukla daha önce karşılaşmış mıyız? Hangi çözümleri 

denemişiz? Sonuç ne olmuş? Bu sefer ne yapalım?’ sorularını hızla cevaplamak 

mümkün oluyordu. 
  

Peki ya araştırma ? Yoğun klinik çalışma programının bilimsel 

çalışmalara engel olduğu söylenir ? 
 
 

Eğitim için geçerli olan ana tema araştırma için de geçerli. Başarılı klinik 

uygulamayı sağlayan kurumsal ögeler, başarılı araştırma için de gerekli. En önemli 

bir tanesinin, detaylı ve doğru kayıt tutma alışkanlığının bir diğer yönüne 

değineyim. Prof. Dr. Nimura’nın kliniğinde rezeksiyon piyesleri (çoğu karaciğer), 

dilim dilim kesilir, renkli fotokopileri çekilir, bunlar numaralandırılırdı. Cerrah ve 

patolog, piyesler üzerinde anatomik noktaları görüşür, piyesin önemli yerleri bir 

koordinat sistemine bağlanır, kayıtlar böyle tutulurdu. Diyelim ki 2010 yılında 

kolanjiyokarsinomun damar invazyonu yapmasında belirleyici olduğu söylenen 

yeni bir onkojen bulundu. Bilgisayardan 10-15 yıl geriye kadar hasta isimleri 

çıkarmak, fotokopiler arşivden çıkarmak, tümör-portal ven sınırındaki  alanların 
numaralarına ulaşmak, ilgili parafin bloklar bulup çıkarmak, immünohistokimya 

yapmak ve iki ay içinde  10-15 yıllık izlemli bir yayın hazırlamak mümkün! Böyle 

bir kayıt sistemi, temel bilimler ile iş birliğinin temel direklerindendir. 

 

Son olarak söylemek istedikleriniz ? 
 

Bir Japon atasözü ile bitireyim. 

“Daima iyi gemiler yapmalıyız.” 

Mümkünse kâr ederek, 

Mecbursak zarar ederek, 

Ama daima iyi gemiler yapmalıyız. 
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5-  a) Tıbbi Uygulamalarda Hasta Hakları, 

Hekim Sorumluluğu, 

Tıbbı Uygulama Hataları, Adli Tıbbi Yaklaşım 
 

Prof. Dr. Şevki SÖZEN 
 

 Hekimler ve sağlık çalışanları hastalarının sağlığına, kişiliğine, iç hukuk 

ve milletler arası hukuktan doğan haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler. 

Hekimlerin tıp mesleğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, 

mesleklerini uygularken yeterli dikkat ve özeni göstermeleri, hukuk ve etik 

kurallara uygun hareket etmeleri şarttır. 
 

Ülkemizde sağlık mevzuatı kanun maddeleri ve yönetmeliklerle 

düzenlenmiştir; 
  

 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatları Tarz-ı İcrasına 

Dair Kanun” 
 

 24.02.1930 tarih ve 1993 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” 

 11.01.1936 tarih ve 38 sayılı “Tababeti Adliye Kanunu”, 23.01.1953 tarih ve 

6023 sayılı “Türk Tabipleri Birliği Kanunu” 
 

 13.01.1960 tarih ve 4\12678 sayılı “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi” 

 10.09.1982 tarih ve 8\5319 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 
Yönetmeliği” 
 

 01.09.1998 tarihli “Hasta Hakları Yönetmeliği” 

 01.06.2005 tarihli 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”  
 

Bu ve benzeri birçok yasal düzenleme ve uluslararası sözleşmeler ile 

hekimlerin mesleki görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu 

sorumluluklar hekimin görevinin niteliği, uzmanlık alanı ve çalışma koşullarına 

göre değişkenlik göstermekle birlikte temel nitelikleri ortaktır. 
 

Hekimlik Mesleki Uygulamalarından Doğan Sorumluluklar 

Mevcut yükümlülüklere göre ve bir tıbbi girişimin hukuka uygunluğu 

için; hastadan aydınlatılmış onam (rıza) alınması, yasaların suç saydığı tıbbi 

girişimlerin yapılmaması, tıbbi girişim için uygun ve yeterli koşulların (ekip, 

ekipman) oluşturulması, uygun ve geçerli bir tıbbi yöntemin seçilmesi, tıbbi 

girişim boyutunun onama uygun olması, tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi 

girişimlerin kaydedilmesi gereklidir. 

Onam verilen müdahalenin yasalara aykırı olmaması gerekir. Yasaların 
yasakladığı girişimlerle ilgili olarak verilen her onam geçersizdir. Hastanın 

aydınlatılması onam için geçerli ilk şarttır.  
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Aydınlatılmış onam; tıbbi bulgular ve konulan tanıyı, seçilen tedavinin 
tür ve tekniğini, müdahalenin hangi organları kapsayacağını, seçilebilecek diğer 

alternatif tedavileri, tedavinin beklenen olumlu ve olumsuz sonuçlarını, tedavinin 

yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda meydana gelebilecek olumsuz 

sonuçları içermelidir. Onam, hukuki ehliyete sahip ise hastadan, hukuki ehliyete 

sahip değil veya onam verebilecek durumda değilse hukuki temsilcisi (veli, vasi) 

tarafından verilir. 1219 sayılı kanunun 70. maddesine göre; “Büyük cerrahi 

girişimler için onamın yazılı olması gerekir. Basit girişimlerde sözlü onam yeterli 

olabilir, fakat bunun ispatı güçtür”. Yeterli zamanın olmadığı, hastanın bilinçsiz 

olduğu ve yakınlarının bulunmadığı koşullarda, onam alınmadan acil tedavi 

uygulanabilir. Cerrahi girişimin boyutu onamın sınırları içinde kalmalıdır, ancak 

cerrahi girişim esnasında, yaşamı tehdit eden ve ertelenemeyecek düzeyde olan bir 
olumsuzluk belirlenirse, cerrahi girişimin boyutu genişletilebilir. Ancak hastadan 

alınan onamda tıbbi girişim öncesi ve sonrası yapılan tüm tetkik ve girişimlerin, 

tanı, tedavi ve konsültasyonların saat, gün, ay ve yıl olarak belirtilip, hastayı takip 

eden kişi tarafından kayıt altına alınması çok önemlidir. Tıbbi kayıtın hukuki bir 

zorunluluk olduğu, hastanın tedavi ve takibi açısından büyük öneme sahip 

bulunduğu, olay adli bir nitelik kazandığında adli raporların hazırlanmasında temel 

dayanak noktalarını oluşturduğu, tıbbi kusur iddiası olan olgularda, hekimin 

kendisini savunmasında büyük öneme sahip bulunduğu unutulmamalıdır. 
 

Tıbbi kayıt ve hukuki gerekçeleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Hasta yatış kabul kağıdı, muayeneyi yapan hekim 

tarafından doldurulur, imzalanır ve poliklinik numarası verildikten sonra, baştabip 

onayı ile hasta kabul memurluğuna gönderilir (Mad.71). Hasta kabul memuru, 

hastanın açık kimliğini kabul defterine ve hasta tabelasının ilgili kısımlarına 

doldurur (Mad.72). Tabipler dışında kimse hastadan müşahede alamaz. Hastanın 
müşahedesi 24 saat içinde tamamlanır. Müşahedelerin okunaklı ve ayrıntılı olması 

ve laboratuar sonuçlarını içermesi gerekir. Kesin teşhise varılmadan kesin tanı 

yazılamaz. Ancak hasta kabul kağıdına muhtemel ön tanı ya da teşhis yazılır. 

Müşahedelerin vaktinde, usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane baştabipleri 

kontrol eder (Mad. 81, 82, 83).  
 

Tıbbi kayıt; hastanın kabul edildiği tarih ve saati, hastanın açık kimliğini, 

olayın kısa hikayesini, hastanın kabul edildiği andaki yaşamsal bulgularını 

(tansiyon, nabız, ateş, bilinç durumu vs.), muayene bulgularını, laboratuar, röntgen 

ve konsültasyon sonuçlarını, ön tanı veya kesin teşhisi, riskli tıbbi girişimler için 

yazılı aydınlatılmış onamı, uygulanan ve önerilen tedaviye ilişkin bilgileri 

içermelidir. Tedavi sürecinde hasta yakınlarının tedaviyi aksatma veya önlemeye 

yönelik tutum ve davranışları da kayıt altına alınmalı ve hastayla ilgilenen 

hekimlerin isim ve imzaları bulunmalıdır. 
 

Acil olguya yaklaşım: 
 

Acil olgularda, hastanın yaşamsal tehlike içinde bulunması; tedavi 

koşullarının çok kısa sürede oluşturulmasını ve tıbbi girişimin her aşamasında 

dikkat ve özenin en üst düzeyde olmasını zorunlu kılar. Hastanın sonraki izlemi 
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aynı sağlık kuruluşunda sürdürülemeyecek olsa dahi uygulanan acil sağlık 
hizmetine dair kaydının yapılması gerekmektedir.  

Acil durumlarda, hekimin hastayı kabul etmesi ve mevcut imkânları ölçüsünde 

gerekli olan tıbbi hizmeti uygulaması zorunludur. Bu sorumluluk ancak, hekimin 

hastasını yetkili olan başka bir hekime teslim etmesiyle son bulur. Bir yataklı 

tedavi kuruluşunda yatak olmadığında hastanın sağlık durumunun sevk için 

elverişli hale getirilmesinin ardından gerekli tıbbi desteğin sürdürülebileceği 

koşullarda ve bu desteği sürdürebilecek yeterlilikte bir sağlık çalışanı eşliğinde, 

hastanın kabul edilebileceği koşulların oluşturulmasının ardından sevki 

sağlanabilir. Sevk edilen sağlık kuruluşuna hastanın kabulüne kadar geçen sürede 

sevk eden hekimin sorumlu hekim olduğu unutulmamalıdır. 
 

Sağlık kurumlarının da; acil durumlar ile ilgili her çeşit gerekli 

tedbirin alınması ve sağlık personeline ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin 

verilmesi konusunda hukuki sorumlulukları vardır. 
 

Kusurlu tıbbi girişimler ise Dünya Tıp Birliği’nin 1992 yılı Tıbbi 

Malpraktis Bildirgesi’nde; tıbbi hatanın, hastanın tedavisi için geçerli olan bakım 
standardına uymada hekimin yetersizliğini, beceri eksikliğini veya hastada direkt 

bir zarara neden olacak şekilde hastanın bakımını ihmal etmeyi içerdiğini 

belirtmektedir. En sık karşılaşılan tıpta kötü uygulama iddiaları yasaya aykırı tıbbi 

girişimler, hastaya yaklaşım prosedürlerine aykırı davranış, mesleki yetersizlik 

(öngörülebilirlikteki eksiklik), tanı ve tedavide yetersizlik ve/veya gecikme, hatalı 

araç ve yöntem seçimi ile ilaçların seçim ve kullanımında yetersizlik olarak 

karşımıza çıkar. Hekim sorumluluğu, tıbbi bilgi yetersizliği, beceri yetersizliği, 

karar verebilme yeteneğinde zafiyet, mezuniyet sonrası eğitim eksikliği ve 

meslektaşları ile paylaşım yeteneğindeki eksiklik ile yetersiz çalışma 

koşullarından, hastalığın doğal yapısından, hasta yakınlarının tutum ve 

davranışlarından, komplikasyon ve benzeri müdahale gerektiren durumlarda 

hekimin davranış ve uygulama hatasından kaynaklanabilir. Komplikasyon tıbbi 
uygulamada izin verilen risk sınırıdır, ancak zamanında fark edilmezse, fark 

edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, fark edilip önlem alınmasına 

rağmen yerleşmiş standart tıbbi girişimde bulunulmazsa olay malpraktis olarak 

karşımıza çıkar. Bu durumda hekimlerin cezai sorumluluğu ortaya çıkabilir. 5237 

sayılı kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kast ve taksir diye iki kavram ortaya 

çıkar.  

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın 

suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 

(Madde 22/2).  
 

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana 

gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden 

yarısına kadar artırılır (Madde 22/3).  
 

Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre 

belirlenir(Madde 22/4). Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi 



 41 

kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir 
(Madde 22/5).  
 

Madde 21/1’de ise kast kavramı açıklanmıştır. Kast, suçun kanuni 
tanımındaki unsurlarının bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. Madde 21/2’de 

tanımlanan olası kast ise kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların 

gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi durumunda ortaya çıkar.  

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumunda da madde 83/3 

uygulanır. Bu madde belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi 

hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi 

yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla 

kadar, diğer hâllerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hüküm 

olunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabileceğini vurgular.  

Taksirle öldürme durumunda ise Madde 85 uygulanır; Taksirle bir insanın ölümüne 

neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Madde 
85/1).  
 

 Bir malpraktis iddiasında; Hukuki sorumluluğun doğması için, tıbbi 

uygulamanın hukuka aykırı olması veya oluşan zararda o hekimin kusurlu 

olduğunun saptanması gerekir. Bunun için öncelikle, tıbbi uygulama ile ortaya 

çıkan bedeni zarar veya ölüm arasında sebep sonuç ilişkisinin (illiyet, nedensellik 

bağı) bulunması ve bunun ispat edilmesi gerekir. Hekimler hakkında, hukuki 

sorumluluk (tazminat) davası da açılabilir. Bu durumda hukuk davaları, ceza 
davalarının sonucuna bağlı değildir. Hasta, haksız uygulamaya veya sözleşmeye 

dayanarak, olumsuz sonucun yol açtığı sağlık harcamalarını, iş yapamaması 

sonucu oluşan veya oluşacak olan maddi ve manevi kayıplarını talep edebilir. 

Hasta ölmüş ise, yakınları aynı taleplerde bulunabilir. 
 

 Tıpta kötü uygulamalar ile ilgili olgularda Adli Tıbbi 

değerlendirmede; tıbbi uygulamanın hukuka uygunluğu araştırılmaktadır. Bir 

tıbbi uygulamanın hukuka uygun olması için yukarıda da belirtildiği üzere; 
 

1. Aydınlatılmış onam alınması, 

2. Yasaların suç saydığı tıbbi girişimlerin yapılmaması, 
3. Tıbbi girişim boyutunun onama uygun olması, 

4. Tıbbi girişim için uygun ve yeterli koşulların (ekip, ekipman) olması, 

5. Uygun ve geçerli bir tıbbi yöntemin seçilmesi, 

6. Tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi girişimlerin kaydedilmesi   

      gerekmektedir. 
 

Bu amaçla, dosyaların incelenmesi sonucunda, aydınlatılmış onamın 

alındığının ispatı, hekimin mesleki şartları yerine getirip getirmediği, tıbbi 

uygulamanın doğru seçilmiş ve kusursuz uygulanmış olup olmadığı, takip ve 
tedavinin uygunluğu, hasta yaşıyor ise mevcut durumun ve zararın tespiti, ölmüş 

ise otopsi sonuçları ile sağlık çalışanlarının bulunduğu koşullarının alt yapısı, 

yetersiz koşullarda tıbbi müdahale yapılmasının sebeplerinin araştırılması söz 

konusu olmaktadır.  
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 Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Çalışma Sonuçları: Referans : 
“Autopsy profiles of malpractice cases” Pakis I, Karapirli M, Gunce E, Polat O. J. 

of Forensic and Legal Med. 
    

Malpraktis iddiasında bulunulan tıbbi birimler; 

 Acil                    147 % 28 
 Kadın Hastalıkları ve Doğum                118  % 22.5 
 Genel Cerrahi        64 % 12.2 
 Pediatri       44  %   8.4 
 Beyin Cerrahisi      36  %   6.9 

 Ortopedi       25  %   4.8 
 İç Hastalıkları        18  %   3.4 
 Kalp Damar Cerrahisi      12  %   2.3 
 KBB             6  %   1.1 
 Üroloji         5  %   1.0 
       

Doktorların Klinik Branşları; 

 Kadın Hastalıkları ve Doğum     37  % 22.2 
 Genel Cerrahi       29  % 17.4 
 Pratisyen       28  % 16.7 
 Pediatri       17  % 10.2 
 İç Hastalıkları         12 %   7.2 
 Beyin Cerrahisi      11  %   6.6 

 Anestezi         7  %   4.2 
 Kalp Damar Cerrahisi        7 %   4.2 
 Kardiyoloji         3  %   1.8 
 

 Sağlık Personelinin Dağılımı; 

 Doktor    161  %  96.4 
 Ebe         12  %    7.2 
 Hemşire         3  %    1.8 
 Hastane Yönetimi        4  %    2.4 
 Eczacı         2  %    1.2 

 Biyolog         1  %    0.6 
 

      Kusurlu tıbbi uygulama nedenleri; 

 Yetersiz gözlem, evine erken gönderme      %  20.7 
 Tıbbi girişimde gecikme    %  20.7 
 Yetersiz önlem ve tedavi    %  15.5 
 Gecikmeli ve hatalı sevk    %  10.4 
 Hatalı ve dikkatsiz tedavi    %  10.4 
 Yetersiz teşhis     %    8.6 
 Yasalara aykırı tıbbi uygulama   %    5.1 

 

 Hekimden beklenen, ülkenin sağlık ve çalışma koşullarına uygun olarak, 

normal düzeyde dikkat ve tedbirde özen göstermesidir. Gösterilmesi gereken özen 

ve dikkatin derecesi, beklenen risk ile orantılı olmalıdır.  
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5- b) Adli Olguya Yaklaşım ve İnsan Hakları 

“Audi Alterem Partem”

 

Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI 
 

Giriş : 

Adli nitelikli, bir yargılama sürecinde yer alması öngörülen durumlarda 

insanın varlığı, tıp biliminin bu sürece dâhil edilmesine gereksinim duymaktadır. 

Yargılama sürecinde, çözümü uzmanlık gerektiren sorunlarda başvurulan 

bilirkişilik mekanizmasının en sık kullanılan parçası, tıp bilimi, dolayısıyla bu 

bilim dalındaki uygulamalarıyla hekimlerdir. Hekimlerden yargılama sürecinde 

tıbbi bilgileri ile destek olmaları beklenmektedir. Hekimlerin tıp uygulamaları 
içinde karşılaştıkları hastalarının biyolojik, psikolojik ve sosyal iyilik hallerinde, 

sağlık durumlarında ortaya çıkan aksaklıklardan sorumlu aktörlerin yalnız tıp 

biliminin sınırları içinde değerlendirilmesi gerekebileceği gibi, bu aktörlerin 

yargılama süreçlerine dâhil edilmesi de gerekebilmektedir. Bu bağlamda; bir 

yargılama sürecinin henüz başlamadığı, bu sürecin başlamasında doğrudan etkin 

rol üstlenilen karşılaşmalar da söz konusu olabilmekte ve hekimlik uygulamaları 

sırasında, olguların yalnız tıbbi veya bunun yanı sıra adli niteliği olup olmadığına 

ilişkin bir ayırıcı tanı yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
 

Adli Olgu : 

Hekimlik uygulamaları sırasında tıbbi destek sunulan olgulardan bir 
kısmı, sağlığın bozulmasına yol açan etkenin ve insana ulaşma yolunun özelliği 

nedeniyle kendisi ve/veya diğer insanların süreçte sorumluluğu olabileceği kuşkusu 

bulunan olgular olabilir. İnsan eliyle ya da sorumlu olduğu bir işleyiş içinde ortaya 

çıkan her türden dış etki sonucu zarar gördüğü kuşkusu bulunan bu olgular; “adli 

travmatoloji” kapsamında değerlendirilen ve hekimlerin uygulamaları sırasında en 

sık karşılaşacakları “adli olgu” türüdür.  
 

Dış etkinin kişiye ulaşma şekli ile ilgili olarak;kaza, intihar, - cinayet 

kuşkusu söz konusu olabilir.  
 

Dış etkiler; 

-  Psikolojik 

-  Mekanik 

-  Fiziksel 

-  Kimyasal 

-  Biyolojik dış etkiler biçiminde sınıflandırılabilir 

Dış etki türleri tek tek görülebileceği gibi birkaçı bir arada da uygulanmış 

olabilir. Özellikle psikolojik dış etkiler, diğer türden dış etkilere eşlik edebilmekte 

ve adli olguların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması ve araştırılması 
gereken bir bileşen niteliği taşımaktadır.  
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 Psikolojik etkiler  

o Yoksunluk  
o Sınırlama 
o Baskı, zorlama  
o Sözlü uyaran 
o Bedensel uyaran 

 

 Mekanik dış etkiler; 

o Ezici cisim: Künt travma olarak tanımlanan travmalar 
o Kesici cisim 
o Delici cisim 
o Kesici delici cisim 

o kesici ezici cisim ve 
o Ateşli silahlar ve patlayıcılar  

 

 Fiziksel dış etkiler; 

o Termal - soğuk, sıcak 
o Elektrik 
o Radyasyon 

 

 Kimyasal dış etkiler;  

o Koroziv maddeler 

 Asit 

 Alkali 

o Toksik maddeler 

 Doğal 

 Sentetik 

 Yarı sentetik 

 Biyolojik dış etkiler 

o Hayvan ısırık ve sokmaları 
o Mikroorganizmalar 
o Besin eksikliği 
o Besin zehirlenmeleri 

 

Bu etkenlerin ulaşma yolları örneğin sahibi olan bir köpek tarafından 
ısırılma durumunda bireysel sorumluluk düzeyinde olabileceği gibi, kimyasal veya 

biyolojik savaş araçları, çevre kirliliği veya beslenme gereksiniminin 

karşılanmasında yetersizlik örneğinde olduğu gibi toplumsal ve kurumsal 

sorumluluklar da söz konusu olabilmektedir (1,2). 
 

Adli olgu bildirimi: 

Hekimlik uygulamasında adli olgu niteliği taşıyan, ya da taşıdığından 

kuşku duyulan bir hasta ile karşılaşıldığında, bu olgunun niteliğinin 

aydınlatılabilmesi için, yargıya bildirimi bir zorunluluk olarak tanımlanmıştır. Türk 

Ceza Kanunu’nun (TCK) 280. maddesi (3), bir suç belirtisi ile karşılaşan sağlık 

çalışanlarına bildirim zorunluluğu getirmektedir. Bildirim zorunluluğunu yerine 

getirmek için, kamu hastanelerinde bulunan hastane polisi veya sağlık kuruluşunun 
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bulunduğu bölgenin karakolundan yararlanılabileceği gibi, doğrudan o bölgede 
bulunan adliyenin nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yapılabilmektedir. 

Ölümle sonuçlanan olgularda, ölüme yol açan etkenin bilinmediği, klinik izlemi 

bulunmayan ve/veya önceden bilinen bir hastalığı söz konusu olmayan birden ve 

çabuk ölümler dış etki kuşkusunu taşıması nedeniyle adli olgu olarak 

değerlendirilmeli ve benzer mekanizma işletilerek C. Savcılığı aracılığı ile otopsi 

kararı için ölü muayenesinin yapılması sağlanmalıdır. 
 

Adli olguların bildiriminde zorunluluk varlığı, hekimlik uygulamalarında 

uyulması beklenen etik ilkeler ile bazı koşullarda çelişebilmektedir. Hasta hekim 

ilişkisi bir güven ilişkisidir. Güvene dayalı bu ilişkide de hasta mahremiyeti esastır. 

Hasta hekim ilişkisi içinde öğrenilmiş olan bilgilerin gizliliği çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, adli olguların bildirimi zorunluluğu bir çelişki gibi 

görünmektedir. Bu çelişki farklı yasal düzenlemelerde de görülmektedir. Sağlık 

mevzuatında hasta mahremiyetini önceleyen bir yaklaşım söz konusu iken, TCK 
yeni düzenleme ile bildirimi zorunlu tutmuş, bir diğer yasa maddesi ile de hasta 

sırrının açıklanmasını suç olarak tanımlamış, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 46. 

maddesi (4) ise meslek ilişkisi içinde öğrenilen bilgiler için sağlık çalışanlarına 

tanıklıktan çekilme hakkı tanımıştır. TC Anayasasının 90. Maddesi usulüne uygun 

onaylanmış uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk arasında çelişki ortaya çıktığında 

uluslararası sözleşmelerin geçerli sayılacağını belirtmektedir. Avrupa Biyotıp 

Sözleşmesi 2003 yılında onaylanmış olup, hekimlere özel hayatın gizliliğine özen 

gösterme yükümlülüğünü tanımlamaktadır(5).  
 

Bütün bu bilgiler ışığında, hekimler bildirimin hastasının tedavi için 

başvurudan kaçınma ve tedavisini aksatma olasılığının olduğu durumlarda 

bildirim yapmadıkları için sorumlu sayılmayacaklardır. 
 

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının etik ilkeler kapsamında birincil 

sorumluluğu hastasına karşıdır. Hastasına yararlı olmak ve zarar vermemek üzerine 

kurulmuş olan hekimlik mesleğinde, çifte yükümlülükler hekimin veya diğer sağlık 

çalışanlarının karar verme sürecinde güçlük yaşamasına yol açabilmektedir. Dünya 

Tabipler Birliği hekimlerin çifte yükümlülüğü ile ilgili kapsamlı çalışmalar 
yürütmüş ve Uluslar arası Tıbbi Etik Kuralların ilk yayınlandığı 1949 yılından 

itibaren değişik dönemlerde güncellenen bu kuralların değişmeyen temel ilkeleri 

hekimin uygulamalarının bağımsızlığı ve hastasına olan sadakat borcu olmuştur 

(6). Adli olgulara yaklaşımı da önemli ölçüde etkileyecek etik ilkelerin 

gözetilmesi, çifte yükümlülük ile karşı karşıya kalan hekimler için beklenen 

davranış kuralları ile yol gösterici niteliktedir. 
 

             Çifte Yükümlülüğü Olan Hekimler için İlkeler: 

1) Hekimler, bir başkası adına hareket ettikleri her durumda, hastaya durumu açıklama ve 
hastanın bu gerçeği anlamasını sağlamakla yükümlüdürler. Hekim, kendini hastaya 
tanıtmalı ve tedavi ve muayenenin amacını açıklamalıdır. 

 

2) Üçüncü bir şahıs tarafından göreve atandığı veya kendisine üçüncü şahıs tarafından 
ödeme yapıldığı durumlarda bile hekimin görevi tedavi veya muayene ettikleri hastaya 
bakmaktır. Hekimler, hastalarına zarar verebilecek veya onları psikolojik veya fiziksel 
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açıdan zarar görebilecekleri süreçlere uymayı reddetmekle yükümlüdürler. İmzaladıkları 
sözleşmelerin, klinik açıdan doğru kararlar vermelerini sağlayacak, profesyonel 
bağımsızlıklarını koruyacak şekilde hazırlanmış olmasını güvence altına almalıdırlar. 

 

3) Hekimler, gözaltında bulunan herhangi bir kişinin, görmesi gereken tıbbi muayene ve 
tedaviye erişebilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Hekimlerin gözaltında bulunan 
kişinin reşit olmaması ya da hassas konumda bir yetişkin olması halinde 
avukatmışçasına davranmak gibi ek bir yükümlülükleri de vardır. 

 

4) Gizliliği korumak, hastanın bilgisi ve onayı olmadan hastaya ilişkin bilgileri 
açıklamamak hekimlerin genel görevlerinden biridir. Hekimler, tıbbi kayıtlarının 
gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler.  

 

5) Hekimler, kendilerinin de dahil olduğu tıbbi hizmetlerin etik ilkelere aykırı, yetki ve 
görevin kötüye kullanımını içermesi veya yetersiz bir biçimde verilmesi veya hastaların 
sağlığı açısından olası bir tehdit oluşturması halinde, durumu izlemek ve açıklamakla 

yükümlüdürler. Böylesi bir durumda hemen tavır almadıkları takdirde, daha ileriki 
aşamalarda durumu protesto etmeleri daha da güçleşecektir. Hekimler hastaları, 
ailelerini veya kendilerini öngörülebilir bir şekilde tehlikeye atmadan konuyu 
araştırabilecek yetkili makamlara veya uluslararası kuruluşlara haber vermelidirler.  

 

6) Hekimler ve mesleki örgütler, makul delillere dayanarak bu tür tavır alan bütün 

meslektaşlarını desteklemelidir (7) 
 

Karşılaşılan sorunların ve çelişkili görünen durumların çözümü için bu 

ilkeler önem taşımaktadır. Örneğin intihar girişimleri adli olgu olması nedeniyle 

zorunlu bildirim gerektirir gibi düşünülebilirse de, kişinin tedavisini aksatabileceği 

ve psikiyatrik desteği kesintiye uğratabileceği gerekçesi ile meslek sırrı kapsamına 

alınan adli olgular olarak kabul edilmektedir. Madde kullanımında da, öncelik 

hastaya yardım ve zarar vermeme ilkesine verilmeli ve kişinin tedavisi 

öncelenmelidir. Otodestrüktif davranışlarda yasal bildirim hastanın tedavi almasını 

engelleyen bir tutum olabilir. Bu tür olgularda mevzuat inisiyatifi hekime 

bırakmıştır. Ancak dış etkinin otodestrüktif motif taşıdığı konusunda hekimin 
kuşkusu olmamalıdır. Kişinin kendisi dışında bir başkası/başkaları tarafından dış 

etkiye maruz bırakıldığı ile ilgili olarak kuşkuya düşüldüğünde mutlaka 

bildirilmesi gereken bir adli olgu olarak değerlendirilmelidir. 
 

Düşük de bir yaralanma, yani sonuçtur ve tıbbi, kriminal veya kazaya 

bağlı olup olmadığı adli olgu niteliğini belirler. Bir dış etkinin sonucu olan düşük, 

tıbbi niteliği ile hukuka uygunluk kazanabileceği gibi, bazı durumlarda, örneğin 

yasaya göre on haftayı geçmiş gebeliklerde bir hastalık sonucu olmayan tıbbi 

düşükler de, -hekim eliyle veya kişinin kendi eylemi ile gerçekleştirilmiş dahi olsa- 

kriminal olarak kabul edilmekte ve adli olgu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu 
süreye yeni TCK bir istisna getirerek, cinsel saldırı sonucu gebe kaldığı anlaşılan 

kadınlar için süreyi 20 haftaya kadar uzatmıştır (3).  
 

Adli olguya yaklaşım: 
 

Adli olgu, klinik tıp bilimlerindeki “hasta”nın karşılığı mıdır ? 
Adli olgu ile ilgili değerlendirmelerde sık karşılaşılan bir argüman, adli 

olgunun yalan söylediği ve güvenilmez olduğunun vurgulanmasıdır. Tanımlanan 
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bu özellik nedeniyle, “hasta” kavramından ayrı bir yere yerleştirilen adli olgular bu 
bakış açısının içinde değerlendirildiği için adli raporlarda gözlenen eksikliği de 

ortaya çıkaran etkenlerden biridir. 
 

Hasta yalan söylemez mi ? 

Hastalar, yakınmalarını öznel konumlarına uygun olarak tanımlarlar. 
Hekimliğin hikmet sahibi olmak ile aynı kökten gelmesi, bir sanat olarak 

tanımlanması ve pozitif bilimlerin içinde yer alan tıp bilimi, bu öznel tanımın 

bilimsel yöntemlerle araştırılarak nesnel ve bilimsel bir tanıya dönüşümünü 

sağlama yükümlülüğü getirmektedir. 
 

Ağrı, öznel bir yakınmadır. Ağrının algılanma düzeyi ve dolayısıyla ağrısı 

olan tarafından bir yakınma olarak aktarımı benzer koşulların yarattığı ağrılar için 

dahi değişkenlik gösterebilir. Tanımlanan ağrının başlangıç zamanı ve koşulları, 

düzeyi, yeri ve yayılımı tüm öznelliğine rağmen yapılacak tıbbi araştırma ve ayırıcı 

tanı için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. “Subjektif ağrı” adli raporlarda yer 

alırken, bu tanımın öznelliğini nesnel bir boyuta taşıma amaçlı herhangi bir 

araştırma yapılmaması bilimsel bir tutum değildir. Bu ağrının sorulmamış ve 

kaydedilmemiş olması bir özen eksikliği, “malpraktis” olduğu gibi, sorulduktan 

sonra ayırıcı tanı için girişimde bulunulmaması da malpraktistir. Adli olgu da tıp 
biliminin olanakları ile değerlendirilmesi gereken bir hasta kimliği taşımaktadır. 

Hekim, uygulamalarındaki tüm basamaklardan sorumludur ve bu basamaklardan 

herhangi birini atlamış olması, hekim sorumluluğunu gereği gibi yerine 

getirmemek ile eş anlamlıdır. 
 

Adli olguya sorulacak soruların savcılık soruşturmasından farkı ne? 

Hekimlik uygulamasında sorulan sorular “kim yaptı?” yerine “ne oldu?” 

olmalıdır. Yapanın kimliği, ne olduğunu tanımlayacak özellikler içerecekse bu soru 

da sorulabilmekle birlikte olayı yargılamaya değil, tanımlamaya yönelik araştırma 

adli olguya yaklaşımın temelini oluşturmalıdır. Hekim hastasına herhangi bir 

önyargı olmaksızın, yansız ve yüksüz davranmak ve bu davranışı hekim-hasta 

ilişkisinin başından sonuna sürdürmek zorundadır. Tanı süreci bir yargılama değil, 

tanımlama sürecidir. Yargının bu tanımlama sürecinden yararlanması, hekimi yargı 

sürecinin bir parçası durumuna getirmemelidir. Hekimin mesleki uygulamasının 

bilimsel niteliği ve tanımlamanın nesnel ve bilimsel olması yargı sürecinin 

niteliğini belirler. Yargı süreci hekimlik uygulamasının niteliğini belirleyemez. 

Hekimlik uygulaması yargıdan da bağımsız olmalıdır. 
 

Adli olgu ile karşılaşıldığında adli raporu hemen düzenlenip verilmeli 

midir? 
Adli raporların yargı sürecini aksatmayacak ve yargılamayı 

geciktirmeyecek özellikte olması gerekmektedir. “Geciken adalet adalet değildir.”, 

ancak “yanlış karar da adaletsiz” olacaktır. Verilen adli raporların yetersizliği 

gündeme geldiğinde, koşullar ve sistem sorumlu tutularak eksiklikler 

gerekçelendirilmektedir. İleri sürülen gerekçeler verilecek yanlış kararları haklı 

gösteremez. Hekim yanlış tanı ve tedavi sonucu sakatlığa veya ölüme yol açtığında 

taşıyacağı sorumluluğu, yargının yanlış karar vermesine yol açtığı eksik 
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değerlendirilmiş bir adli olgu ile de taşımaktadır. Ayırıcı tanı için gerekli tüm 
veriler toplanmadan, bu veriler kaydedilip yorumlanmadan düzenlenen adli 

raporlar yargıya katkı sunmadığı gibi, zarar verecek nitelikte olacaktır. Adli 

raporun bir hafta sonra düzenlenmesi yargılama sürecini de o süre kadar uzatır. 

Yetersiz bir inceleme ile düzenlenmiş bir adli rapor ise yargılama sonucunu 

sonsuza dek yanlış yönde değiştirebilir. Elde edilen verilerin bir tanıya ulaşmak 

için yeterli olmadığı durumlarda, iki yol izlenebilir. 
 

1. Yargılama sürecinde hızla gereksinim duyulan bilgilerin kısmen karşılanabildiği 
durumlarda eldeki veriler ile yapılan değerlendirme, eksik yönler de belirtilerek bir 
rapor halinde sunulabilir. 

 

2. Veri toplama aşamasında olduğu bilgisi yazılı olarak verilebilir. 
Bu uygulamalar yaygın olarak “geçici rapor” adıyla anılmakta, sonrasında “kesin rapor” 
düzenleneceği bildirilmektedir. Bu değerlendirmeler bir ön rapor niteliğinde olup, 

sonrasında tüm verilerin değerlendirilmesi ile yeniden rapor düzenlenebileceği 
bildirilebilir ise de, bu raporların “kesin” olması tıp biliminin niteliği ile 
bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla tıp uygulamaları içinde adli olgulara tıp biliminin 
sınırları içinde yaklaşılması gerekmektedir. 

 

Adli olgunun giysileri çıkarılıp özenle yapılacak fiziksel muayenesi 

yeterli midir? 
 

Adli olguların, giysileri dahi çıkartılmadan, bazen de yalnızca giysileri 

kısmen ya da tamamen çıkartılarak yapılan muayeneleri, başka sağlık 
kuruluşlarında muayene ve tedavisi yapılmış olan olguların beraberinde bulunan 

hastane kayıtları incelenip yalnız belirttiği bazı izlere bakmak biçiminde 

gerçekleştirilen fizik muayenesi, adli olguların değerlendirilmesinde yaygın olarak 

kabul gören biçimidir. Tıp uygulamalarında fizik muayene, deri bulguları ile 

başlayıp tüm sistem muayeneleri ile tamamlanan bir muayene biçimidir. Adli 

olguların değerlendirilmesi yargının bir parçası ve tıbbi kanıt araştırma süreci 

olmakla birlikte, tıbbi kanıtların tıp uygulamasında kolayca bulunamayabileceği, 

çıplak gözle görmenin her zaman mümkün olmadığı ve görüldüğü sanılanın hiç de 

göründüğü gibi olmayabileceği gözden kaçmaktadır.  
 

Her dış etki, bedende görülebilir izler bırakmayabilir. Herhangi bir iz 

bulunmaması bir dış etkinin olmadığı anlamına gelmemelidir. Çıplak gözle yapılan 

bir muayene, adli olgunun muayenesinin tamamlandığı anlamına gelmez. 

Örnekleme, laboratuvar ve konsültasyon olmadan tanı süreci ve sonuçtaki 

tanımlama yetersiz olacaktır.  
 

Adli olgunun öyküsünde tanımladığı özellikler, yapılacak muayene ve 

incelemelerin, konsültasyonların ve oluşturulacak ekip çalışmasının sınırlarını 

çizecektir.  

Adli olgu ile ilk karşılaşmadan başlayarak yapılan tüm işlemlerin yazılı 
bir belge haline dönüştürülmesi, saptanan bulguların yanı sıra saptanamayanların 

da kaydedilmesi gerekmektedir. Hastanın kooperasyon kuramaması, konuşmak 

veya muayene olmak istememesi durumunda da, bu olumsuzluğun yol açacağı 



 49 

sonuçlar konusunda hastanın aydınlatıldığı belirtilmeli, onam vermediği 
düzenlenecek olan adli rapora kaydedilmelidir. 

 

Adli olgunun başvurusunun ardından bir adli rapor düzenlenmesine kadar 
geçen dönemde; 

 Görüşme  

 Fizik Muayene 

 Laboratuvar 

 Konsültasyonlar 

 Verilerin Analizi 

 Tanı  
 Gerekçe 

 Tanım 

 Sonuç 
 

Aşamalarının tümü gerçekleştirilmeli ve adli rapora da aktarılmalıdır. 
 

Görüşme:  
 Güvenli bir ortam 
 Yeterli zaman 

 Hastanın güvenini kazanma 
 

 Etkin dinleme 

 Titiz iletişim 

 Saygı 
 Empati 

 Dürüstlük 
 

 İnsanın bilgiden önemli olduğunun farkındalık 

 Olay öncesi psikososyal öykü 

 Olay sonrası psikososyal öykü 

 Olay öncesi tıbbi öykü 

 Fiziksel 

 Psikolojik 

 Olay sırasındaki tıbbi öykü 

 Olay sonrası tıbbi öykü (1, 2, 7) 
 

Tıbbi öykü tüm olgular için önem taşımaktadır. Bir adli olgunun kanama 

pıhtılaşma ile ilgili bir sorunu olup olmadığının öğrenilmemiş olması vücudunda 

gözlenebilecek ekimozların ayırıcı tanısının da yapılmasını engelleyecek bir 

eksikliktir. Adli olguların genel tıp disiplini içinde değerlendirilecek herhangi bir 

hastadan daha basit olduğunu düşünmek, adli raporun güvenilirliğini en baştan 
ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. 
 

Fizik Muayene : 

 Öykü ile uyumlu bulguların araştırılması 

 Sistem muayenesi 
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Yüzeyel bir dış muayene fizik muayene olarak değerlendirilmemelidir. 
Hastanın çıplak olarak yapılacak muayenesi, ağız, burun ve kulak içi ile saç dipleri 

gibi kısımların, göz dibinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Örneğin ağız 

içinde frenulum yırtıkları, otoskopik muayenede timpanik membranda perforasyon, 

genital bölgede tuvalet eğitimi veya cinsel amaçlı travmatik değişimler, gözdibi 

muayenesinde retinada görülebilecek ve sarsılmış bebek sendromunun bulgusu 

olabilecek mum alevi şeklinde kanama alanı, özensiz bir muayenede gözden 

kaçabilmektedir. Hastanın muayenesinde tümüyle soyunmanın ardından muayene 

yapmak güç olabilir. Hasta soyunmaktan çekinebilir, ancak bu hastanın 

soyunmadan muayene edilebileceği anlamına gelmemelidir. Hastanın her zaman 

kendisini kısmen giyinik hissedebileceği koşullar oluşturulabilir. Giysiler kısım 

kısım çıkartılarak, muayene de aşamalarla gerçekleştirilebilir. Bu işlem vücudun 
üst ve alt kısımları olmak üzere iki aşamada olabilir, ancak çıplak olarak muayene 

edilmemiş hiçbir vücut bölümü kalmayacak şekilde muayene tamamlanmalıdır. 

Tüm sistemlerin muayenesi yapılmadan bir fizik muayene tamamlanmış 

sayılmamalıdır. İş yoğunluğu, muayene ortamının uygunsuzluğu, olanakların 

yetersizliği bir muayenenin eksikliği için gerekçe oluşturmaz. Özen eksikliği tüm 

tıbbi uygulamalarda tanımlanabilecek bir davranış modelidir. Sağlık ortamındaki 

koşullardan kaynaklanan eksiklikler, hekimin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Koşulların uygun hale getirilmesi için gereken önlemlerin 

alınmasında da hekimin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu önlemlerin başında, 

eksiklikler ve sorunlar konusunda yönetimlerin yazılı olarak bilgilendirilmesi de 

bulunmaktadır. 
 

Laboratuvar: 

Adli olguların değerlendirmesinde laboratuvar yöntemlerinden 
yararlanmak gerekebilir. Dış etkinin hastaya ulaşma şekli, kendi veya bir 

başkasının eylemi ile gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili olarak ayırıcı tanı 

yapılmasında tam kan, tam idrar, kanama pıhtılaşma zamanları ve tüm iskelet 

radyografisi standart inceleme olarak mutlaka gerçekleştirilmelidir. Olgunun öykü, 

muayene ve rutin laboratuvar sonuçlarına göre başka laboratuvar incelemeleri de 

gerekebilir. 
  

Konsültasyon: 

Adli olguların önemli bir bölümünde multidisipliner bir yaklaşım 

gerekmektedir. Multipl travma olgularında, farklı uzmanlık alanlarının verileri 

değerlendirilerek olgunun yorumlanması gerekebilir. Psikolojik dış etkinin 
varlığını araştırmak üzere psikiyatrik muayene yapılması, adli olgunun 

değerlendirilmesinde çok değerli bulgular sağlayabilir. Sistem muayenesinde 

gözlenebilecek bulguların değerlendirilmesi, ayırıcı tanı yapılabilmesi için değişik 

uzmanlık alanları ile ortak çalışma, olgunun özelliğine göre planlanmalıdır. 
 

Verilerin analizi: 

Olgunun muayenesi, laboratuvar incelemesi ve konsültasyonlar sonucu 

elde edilen veriler değerlendirilerek öykü ile uyumlu olup olmadığı, var olabilecek 

uyumsuzlukların gizleme amaçlı olabilecek nitelikte bulunup bulunmadığı 
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yorumlanmalı, bulgular ve saptanamayan değişimler, saptanamama nedenleri de 
tartışılmalıdır. 
 

Tanı: 

Adli olgular için düzenlenen adli raporlarda tanı kavramı yerleşik bir 

kavram olarak karşımıza çıkmamaktadır. Hekimlik uygulamasının tanı aşaması 

hukuk uygulamaları içinde ya yok sayılmakta, ya da kasıt unsuru gibi 

değerlendirilerek uzak durulmaktadır. Adli olgularda tanı; dış etki ve etkinin kişiye 

ulaşma şeklinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu aşama adli tıp uzmanının 

devreye girmesini gerektirmektedir. Yasalardan ayrı olarak, adli tıp uzmanının 

tanık bilirkişi kimliği ve hekim kimliğini ortaklaştırarak adli tıp uygulamasını 

şekillendirmesi gerekmektedir. Tanık bilirkişi kimliği ile hekimlik uygulaması 
gerçekleştirilirken tanık olunan tüm değişimlerin tanımlanması ve bu tanımların 

tıbbi olarak nasıl bir anlam taşıdığının vurgulanması, dolayısıyla ortaya çıkan 

tanının açıklanması söz konusu olacaktır. 
 

Adli olguya ait, 

 Öykü 

 Bulgular 

 Öykü ile bulgular arasındaki ilişki - tanımlama 

 travmanın niteliği –tanı koyma 

 travmanın niceliği – yaralanma ölçeği ışığındaki değerlendirmeler 

 adli rapora yansıtılmalıdır (1, 2, 7). 
 

İnsan hakları ihlallerinde değerlendirme: 
İnsan hakları; çok geniş ve birçok başlığı içermesi gereken bir kavram 

olmakla birlikte adli olguların değerlendirilmesinde en sık karşılaşılan sorunlar 
özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin adli olgu olarak değerlendirilmesi, gözaltı 

giriş ve çıkış muayeneleri ve/veya cezaevlerinden getirilen hastaların sağlık 

hizmetine ulaşmasına ilişkin aksaklıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

Özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin muayeneleri ve değerlendirmeleri 

sağlık kuruluşlarına başvuran diğer kişilerden farklı olmamak zorundadır. Hasta 

hekim ilişkisi içinde hastanın saygınlığına ve özerkliğine gereken özenin 

gösterilmesi, mahremiyetin sağlanması ve güven ilişkisinin kurulabilmesi esastır.  
 

Bu ilkeler çerçevesinde; 

1. Aydınlatılmış onam alınmasına, 

2. Muayene ve tedavi sırasında herhangi bir kısıtlama aracının kullanılmamasına (kelepçe, 
yatağa zincirleme vb), 

 

3. Hastanın muayene ve tedavisi sırasında ortamda herhangi bir kolluk görevlisinin 
bulunmamasına, 

 

4. Yansız ve yüksüz bir tutum alınmasına özen gösterilmelidir. 
 

İnsan hakları perspektifinde karşılaşılabilecek sorunlardan biri de işkence 

iddialarının söz konusu olduğu, böyle bir iddianın ortaya çıkabileceği olgular için 

kabul edilmiş tıbbi standartların uygulanmasında gözlenen aksaklıklardır. Türkiye, 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en fazla cezayı işkencenin etkin biçimde 
belgelenmesi ve soruşturulmasındaki eksiklikler nedeniyle almaktadır. Belgeleme 

sorumluluğu hekimler için tanımlanmış bir sorumluluk olup, Birleşmiş Milletler 

tarafından yayınlanmış İstanbul Protokolü- İşkencenin Etkin Soruşturma ve 

Belgelemesi için El Kitabı bu tür olgular için uyulması beklenen etik ilkeler ve 

belgeleme standartlarını tanımlamaktadır. Yukarıda tanımlanan görüşme, muayene 

ve sonuca ilişkin bilgiler ışığında tüm basamakların gerçekleştirilmesi bu olgular 

için de esastır(7). ICD10’da da işkence Y07.3 kodu ile yer almaktadır ve fiziksel 

ve ruhsal bulguların öykü ile uyumlu olup olmadığına ilişkin yorum ve 

değerlendirmenin tüm adli raporlarda yazılması gerekmektedir. Bu tür olgularda 

özellikli bazı incelemelerin yapılması gerekebileceği akıldan çıkartılmamalı ve 

gerekirse adli tıp uzmanlarına bu olguların danışılması sağlanmalıdır. 
 

Adli Olgu Değerlendirmesinde Basamaklar 

 Adli olguların tıbbi muayenesi değişik aşamalarda gerçekleştirilip, adli tıp 

raporları çok farklı koşullarda hazırlanabilir.  
 

 Kişiyi muayene edip, muayene bulguları ve ileri inceleme sonuçlarından elde  edilen 

veriler ve ulaşılan sonuç yorumu ile birlikte sunulabilir.  
 

 Yalnız dosya üzerinden değerlendirme yapılabilir. Önceki muayene bulguları, ileri 

inceleme sonuçları değerlendirilir ve eldeki verilerle sonuca ulaşılabilir. 
 

İlk muayeneyi yapan hekim veya hekimlerin bulguları, varsa ileri 

incelemelerin sonuçları yazılı olarak dosyada bulunabilir. Kişi yaşıyorsa bazen bir 

kez daha muayene edilir, ancak adli olgu yaşıyorsa “iyileşme” süreci, ölmüşse “ 

ölüm sonrası geçirdiği değişiklikler” aynı ırmakta ikinci kez yıkanmanın mümkün 

olmaması örneğinde olduğu gibi sürekli değişim içeren bir süreç nedeniyle 

bulguların değişmesine yol açar. Birçok bulgu iyileşip ortadan kaybolmakta veya 

postmortem değişimlerle tanımlanamaz olmaktadır. Bu tür adli raporlara; önceki 

bulguların değerlendirilip yorumlanması nedeniyle uluslar arası adli tıp 

uygulamalarında  “yorum rapor-interpretative report” adı verilmektedir. Örneğin 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne adli tıp uzmanı bilirkişiler tarafından sunulan 

raporlar bu tür raporlardır. Türkiye’de de Adli Tıp Kurumu ve Kurumun diğer 

birimleri de dahil olmak üzere pek çok uygulama merkezinde adli raporlar bu 
yöntemle düzenlenebilmektedir. Bir tablo ile basamaklar tanımlanabilir. 

 

Olgu A 

Toplum Sağlığı Merkezi Muayene Olaydan kısa süre sonra 

Devlet Hastanesi Muayene - laboratuvar Genellikle ilk 24 saat içinde 

Adli Tıp Şube Müdürlüğü 
Tıbbi belgeler – dosya –  
Bazen muayene 

İlk 24 saat içinde veya  
daha sonra 

Adli Tıp Kurumu Kurul  

Uygulamaları 

Tıbbi belgeler – dosya –  
Bazen muayene 

Günler, haftalar, aylar veya  
yıllar sonra 

Kurum dışı bilirkişi 

Tıp Fakülteleri Adli Tıp  

ve  diğer Anabilim Dalları 

Tıbbi belgeler – dosya – 
Bazen muayene 

Günler, haftalar, aylar veya  
yıllar sonra 
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Bu basamaklarda, adli olguda tanıya ulaşılması aşaması ikinci basamak 
uygulama olarak adli tıp uzmanlarının görev alanına girmektedir. Hastanın 

muayenesi gerçekleştirilemeden, yazılı belgeler üzerinden yapılan 

değerlendirmelerde, en sık karşılaşılan olgular arasında hukuki ehliyet araştırılması 

istenen olgular bulunmaktadır. Hukuki ehliyet davalarının birçoğunda kişi ölmüş 

olduğu ve olay bir miras davası ile yargının önüne geldiği için, kişinin hukuki 

ehliyetini değerlendirme durumundaki Kurullar kişinin ölümünden önceki 

muayene ve tedavi belgeleri, yapmış olduğu işlemlerin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi ile sonuca varmaya, kişinin hukuki ehliyeti üzerine yorum 

yapmaya çalışmaktadır. Mahkemeler sayısız dosyayı adli tıp uzmanı bilirkişilere 

göndermekte ve yalnız dosya üzerinden bilirkişi görüşüne başvurmaktadır. 

Çocukluk döneminde tecavüze uğradığı iddia edilen pek çok olgu yıllar sonra 
muayeneye gönderilip çocukluk dönemindeki tecavüzün varlığı sorulmakta ve 

ancak eski muayene kayıtları çıkarılıp sorulanlar yanıtlanmaya çalışılmaktadır. 
 

Tıp uygulamalarının tamamında olduğu gibi, adli olguların da 

basamaklandırılmış bir sağlık hizmeti sunumu içinde değişik basamaklarda 

bulguların araştırılması ve verilerin toplanması ile adli tıp uzmanına kadar 

ulaşmasının sağlanması, adli olguların eksiksiz ve doğru değerlendirilmesinde 

önem taşımaktadır. 
 

Adli olgularda adli tıp konsültasyon mekanizmasının Zamanında 

işletilmesi ile pek çok bulgunun kaybolmasının önüne geçilebileceği gibi doğru 

tanı konması ile hak kayıpları da önlenebilir. 
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Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2004 
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5- c) Adli Hekimlik ve Adli Raporlar 
Prof. Dr. Nevzat ALKAN 

 

 

Adli hekimlik koruyucu ve tedavi edici hekimlik gibi temel bir görev ve 

sorumluluk alanıdır. Bu grup olgularda etkenin niteliği ve oluş biçiminin 

belirlenmesi ile etkenin saptanıp, tekrarlanmasının engellenmesi koruyucu 

hekimlik görevini yerine getirirken, bu etkenin düzeyinin belirlenmesi sonucu 

uğranan zararın ağırlığının saptanması ve yasal yaptırımlarla bu zararın 
giderilmesine yardımcı olunması da tedavi edici hekimlik yönünü teşkil 

etmektedir.  
 

Acil servise  müracaat eden olgulardan : 
 

1- Trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları, 

2- Her türlü intihar girişimi, 

3- Yanıklar (alev, kızgın cisim, yakıcı-aşındırıcı madde), 

4- İntoksikasyonlar (ilaç, insektisit, boğucu gazlar), 

5- Her türlü kesici, kesici-batıcı (kesici-delici), batıcı (delici), kesici ezici 

ve ezici alet yaralanmaları, 
 

 

6-  Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile olan yaralanmalar, 

7-  Elektrik ve yıldırım çarpmaları, 

8-  Sindirim kanalına oral veya anal yoldan yabancı madde girmesi, 

9-  Mekanik asfiksi bulguları 
a- Tıkama, tıkanma, 

 b-  Ası, elle veya iple boğulma, 
 c-  Karın - göğüs tazyiki, 
 d-  Diri gömülme, 

 e-  Suda boğulma, 

10- İşkence iddiaları, 

11- Tıbbi uygulama hatası iddiaları,  

13- Tüm cinayet, intihar, kaza orijinli olduğundan kuşkulanılan ölümler 

(şüpheli ölümler) vb. adli olgu olarak değerlendirilmelidir. Ancak 

kişilerin kendi kendilerine vermiş oldukları birtakım küçük zararlarda- 

küçük ev kazaları gibi- olayın adli bir olgu olup olmadığının tespiti 
hekimin insiyatifine bağlıdır.  

 

Sağlık çalışanlarının görevleri esnasında karşılaştıkları adli olguların 
hukuk mercilerine bildirimleri ile ilgili düzenlemeler 01.06.2005 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun (TCK) ilgili 

maddelerinde şu şekilde düzenlenmiştir: Bu tür durumlarda; hekimlik etik ilkeleri 

çerçevesinde değerlendirilecek (bkz. Adli Olguya Yaklaşım ve İnsan Hakları) 

olguların dışında kalan olguların, bildiriminin yanı sıra raporlarının da 
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düzenlenmesi gerekmektedir. Adli olgu bildirimi hastane polisi aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

 

Adli raporların düzenlenmesi 
 

Adli raporlar adli makamlarca hekimlerden istenilen ve kişinin tıbbi 

durumunu tespit ederek sorulan soruları yanıtlayan, hekimin görüş ve kanaatini 
bildiren raporlardır. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 

Kanun çerçevesinde, mahkemeler bilirkişi olarak Türkiye’de hekimlik yapma 

yetkisine sahip tüm hekimlere başvurabilirler. Dolayısıyla, ülkemizde hekimlik 

yapma hakkına sahip tüm hekimler adli raporlarda görev alma ve rapor düzenleme 

ile yetkili ve sorumludurlar. 
 

Sonuçlarına göre adli raporlar 
 

Raporlar hastanın sağlık durumu ile ilgili toplanan belgelerin durumuna 

göre ön (yaygın olarak geçici adıyla anılan) rapor olarak veya yeni eklenen 

belgelerle ek rapor olmak üzere değişik aşamalarda düzenlenebilir. 
 

Ön rapor 

Ön rapor verme nedenleri: 

1- Henüz tanı konmamıştır.  

2- Laboratuar inceleme yöntemleri (radyolojik, biyokimyasal) devam 

etmektedir. 
 

3- Travma belirtileri tamamen ortaya çıkmamıştır, olgunun gözlenmesi 

ve takibi gereklidir. Örneğin derin ve yer değiştiren ekimozlar 

başlangıçta görülmediği halde sonraki gün ya da saatlerde 

belirginleşebilir. İlk muayenede haricen herhangi bir travmatik bulgu 

saptanmayan olgular birkaç gün sonra muayeneye çağrıldığında 

lezyonların belirginleşmesi söz konusu olabilir. Yine kafa travmalı 
olguların belli süreler ile müşahede durumunda kalmaları beklenen 

bir durumdur. 
 

4- Bilgi ve deneyim bakımından hekimde tereddüt vardır. Başka bir 

uzmanlık alanı tarafından değerlendirilmesine ya da konsültasyonuna 

gereksinim duyulmaktadır. 
 

5- Hekimin güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusudur. Örneğin 

kesin rapor verilmesi halinde saldırıya uğrama riski ile karşılaşma 

durumu vardır.  
 

Adli rapor 

Adli rapor verme kriterlerinin olduğu durumlarda düzenlenir. Yargı 

organları tarafından istenilen ve dikkate alınan rapordur. 
 

Ek rapor 

Rapor düzenlenmiş olgularda yüzde sabit iz, yüzün sürekli değişikliği, 

duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da 
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yitirilmesi gibi hususlarda sonradan muayene edilerek değerlendirmesi 
gerektiğinde ya da adli makamlar tarafından yeni sorular sorulduğunda düzenlenen 

rapor türüdür. 
 

Teknik olarak adli raporlar 

Adli raporlar daktilo, bilgisayar ya da okunaklı el yazısı ile resmi yazışma 

kuralları ve rapor tekniğine uygun olarak yazılmalıdır. Adli raporlar en az üç nüsha 
olmalıdır. Raporun aslı raporu isteyen adli makamın bağlı olduğu Cumhuriyet 

Savcılığı’na kapalı zarf içerisinde gönderilirken, bir nüshanın bir dosyada 

arşivlenmesi ve bir nüshanın sağlık biriminin bağlı olduğu üst sağlık kuruluşunun 

(başhekimlik, sağlık müdürlüğü gibi) arşivinde saklanmalıdır. 
 

Her sağlık kurumunda sayfa sayısı belirlenmiş, mühürlü ve onaylı adli 

rapor protokol defteri bulunmalıdır. Adli olgulara her yılbaşından başlayarak 

protokol sayısı verilir. Her olgunun protokol defteri kaydında bir protokol sayısı, 

muayene tarihi ve saati, muayene olan kişinin adı soyadı, doğum tarihi, anne-baba 

adı, olay türü ve kişinin yakınması, gönderen adli makam, muayene bulguları ve 

sonuç olmak üzere kayıtlar yer almalıdır.   
 

Adli raporlarda standart olarak bulunması gereken kısımlar 
 

1- Raporu düzenleyen kurumun adı: Hazır rapor kağıtlarının genellikle 

üst orta kısmında antetli olarak bulunur. Antetli kâğıt yok ise kaşe ya 

da elle yazılabilir.  
 

2- Raporun protokol sayısı: Her olgunun adli rapor protokol defterinde 

verilen sayısı raporun genellikle sol üst köşesine kaydedilir. 
 

3- Raporun düzenlendiği tarih ve saat: Adli olguların bir gün içerisinde 

çok farklı belirti ve bulgular gösterebileceği düşünüldüğünde, 

hekimin ilerde kendisine yöneltilebilecek bir takım soru ve iddiaları 
önlemesi açısından yalnızca raporun düzenlendiği tarih değil, saati 

de kaydetmesi gerekir. Bu bilgilerin sağ üst köşede yer alması 

uygundur. 
 

4- Konu: Olayın şekli ve türü (araç içi trafik kazası, ilaç zehirlenmesi 

gibi) belirtilmelidir. 
 

5- İlgi: Adi rapor isteminde bulunan ya da bunu havale eden kurumun 

rapor istek yazısındaki tarih ve sayıdır. Tüm resmi yazışmalarda 

olduğu gibi adli raporlarda da bu iki önemli bilginin yer alması 

gereklidir. 
 

6- Muayene olan kişinin kimliği: Adı, soyadı, baba-anne adı, doğum 

tarihi ve yeri, cinsiyeti, mesleği belirtilmelidir. Kişinin nüfus cüzdanı 

yok ya da kimliği ile ilgili herhangi bir sorun bulunuyor ise, tıbbi 

kimliği (fiziksel özellikleri, dış görünümü) kaydedilmelidir. 
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7- Muayeneye gönderilme usulü: Sol kolu mühürlü olarak ya da bir 
görevli refakatinde gönderilmesi usulden olup, güvenlik görevlisi 

tarafından getirilmiş ise adı, soyadı, yaka no su yazılmalıdır. 
 

8- Kişiyi gönderen adli makamın sorduğu sorular: Bu bölümde hangi 

konuda rapor istenildiği, her soru ayrı ayrı olmak üzere 

kaydedilmelidir. 
 

9- Gönderilen tıbbi ya da adli belgeler: Gönderilen tıbbi veya adli 

belgeler dikkatlice incelenerek, tarih sırasına göre düzenlenip, her 

biri, düzenleyen kurumun veya hekimin adı, belgenin tarihi ve sayısı 

ilgi tutularak rapora kaydedilmeli ve rapor sonucunu etkileyecek her 

bilgi, ihmal edilmeksizin rapora yazılmalıdır. 
 

10- Muayene ve laboratuar bulguları: Öncelikle olayın tarihi, saati, 

öyküsü, kişinin yakınmaları ve iddiaları, kişinin özgeçmişi ve soy 

geçmişi ayrıntılı olarak kaydedilir. Daha sonra fizik muayeneye 

geçilerek hastanın genel durumu, yapılan sistematik muayene 

bulguları ve yaranın özellikleri, anatomik lokalizasyonu ve yara 

karakteri yazılır. Bulgular yazıldıktan sonra yapılan konsültasyon ve 

laboratuar incelemelerinin sonuçları (bununla ilgili belgelerin tarih, 
sayısı, incelemeyi yapan kurum ya da kişinin adı belirtilerek) 

kaydedilir. 
 

11- Sonuç: Adli raporların, adli makamların sorularını yanıtlayıcı 

nitelikte olması esastır. Bazen hekimden yalnızca olgunun muayene 

edilerek raporunun düzenlenmesi istenmiş olabilir. Ancak ceza 

davalarında sorulmamış olsa bile, “ kişinin yaşamını tehlikeye sokan 

bir durum bulunup, bulunmadığı’’ ve “kişinin yaralanmasının basit 

bir tıbbi müdahale ile düzelebilecek nitelikte olup, olmadığı’’ gibi 

hukuken önem taşıyan, bir davanın seyrini ya da cezanın niteliğini 

etkileyebilecek hususların sonuç bölümünde belirtilmesi 

yararlıdır.Kesin raporların sonuç maddelerindeki ifadeler net olmalı, 

hekimin kanaatini doğrudan yansıtmalıdır. Kesin raporların  

“kanaatini bildirir rapordur’’  ibaresi ile sonlanması uygulamada 
yaygın olarak benimsenmiş bir usul olup bir belirsizlik anlamı 

taşımaz. Kesin olmakla birlikte elde edilen sonucun bir kanaate 

dayandığını vurgulayan doğru bir yaklaşımdır. 
 

12- Raporun alt kısmında: Düzenleyen hekim(ler)in adı, soyadı, sicil 

numarası, görevi (kaşe ile yazılabilir), imzası ve mühür (onay) yer 

almalıdır. Ayrıca raporu teslim alan kişinin adı, soyadı; görevli ise 

ayrıca kurumu, yaka no su, raporu aldığı tarih ve saat not edilmelidir.   
 

Yeni türk ceza kanunu’nun adli travmatolojiyi ilgilendiren 

maddeleri kasten yaralama  

Madde 86 . 
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1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  
 

a. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi 

müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti 

üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.  
 

3)  Kasten yaralama suçunun;  

 a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,  

 b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan      
          kişiye karşı,  
 

 c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

 d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

 e) Silâhla, işlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı  
          oranında artırılır.   
 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama  

Madde 87 .  

1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;  

a)  Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli  

 zayıflamasına,  
 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,  

c) Yüzünde sabit ize,  

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,  

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce   
doğmasına, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, 

bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç 

yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz.  
 

2)  Kasten yaralama fiili, mağdurun;  

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata 

girmesine,  
 

b)  Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,  

c)  Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,  

d)  Yüzünün sürekli değişikliğine,  

e)  Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat 

artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş 

yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz. 
  

3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, 

kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur. 
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4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki 
maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, 

üçüncü  fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur.  
 

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi   

Madde 88 .   
 

1)  Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 

üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten 

öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde 

bulundurulur.  
 

Taksirle yaralama  

Madde 89.  
 

1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis 

veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
 

2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;  
      a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli   zayıflamasına,  

b)Vücudunda kemik kırılmasına,  

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,  

d) Yüzünde sabit ize,  

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,  

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa,    
    birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.  

 

3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;  

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,  
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,  
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,  
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,  
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 

    neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.  
 

4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  
 

5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren 

suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.  
 

Konularına göre adli raporlar 
 

A- Travma olguları için düzenlenen raporlar :  

Kişiler arasında saldırı ve şiddet olaylarında meydana gelen kasıtlı 

yaralanmalarda ve trafik kazası, yanık, iş kazası, bazı entoksikasyon ve kaza 
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şeklindeki elektrik çarpması gibi taksirli yaralanmalarda istenilen tüm raporlara 
yaygın olarak “darp raporu” veya “darp cebir raporu” da denmektedir. 

 

Travma olguları için düzenlenen raporlarda  
 

1.Yaraların kişinin yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı, 

2.Yaralanma sonucu kişide oluşan hasar ve yaralanma ağırlığının ne    

   olduğu,  
 

3.Yaraların ne tür bir travma ya da aletle meydana gelmiş olduğu, 

4.Kaç adet yara olduğu, her birinin niteliği(özellikle kullanılan aletin 
türünü aydınlatmaya yönelik), 

 

5.Yaralanmaya yol açan olay ile meydana gelen hasar ya da ölüm arasında       

neden-sonuç ilişkisi olup olmadığı,  
 

6.Yaraların ne zaman meydana geldiği ile ilgili bilgilere yer verilmesi     

   gerekmektedir. 
 

Yaralanma ağırlığı ile ilgili olarak yeni Türk Ceza Kanunu’nda 

yer kavramlar 
 

Bu kavramların tıbbi olarak değerlendirilebilmesi için AIS(Abbreviated 

Injury Scale) ve diğer anatomik ve fizyolojik yaralanma ölçeklerinden 

yararlanılarak aşağıda bazı sık karşılaşılan örneklerin sunulduğu ölçek 

hazırlanmıştır. 
 

1.Yaşamı tehlikeye sokacak derecede yaralanma: Yaralanma sırasında 

yaşamsal tehlikenin oluşmuş olması çok önemlidir. Her yaşamı tehlikeye sokan 

durumda ölüm olması beklenmez. Bir yaralanma sonucunda ortaya çıkan zarar 

yaşamsal tehlikeye yol açacak ağırlıkta ise hastanın iyileşmiş olması yaralanma 

ağırlığını değiştirmez.  
 

Yaşamı tehlikeye sokan bir duruma yol açan yaralanmalar  

- Kafatası kırıkları  

- Kafa içi kanama, kontüzyon, laserasyon  

- Klinik bulgu veren beyin ödemi ve başlangıç Glasgow koma skorunun 8 ve 

altında olduğu bilinç kapalılığı  

 - İlk üç servikal vertebra kırığı  

 - Vertebral kolonda hangi seviyede olursa olsun medulla spinalis hasarı 

(kontüzyon/laserasyon) ile medulla spinalis hasarının eşlik ettiği kırık, çıkık, 

disk yaralanması ve herniler  

- İç organ yaralanmaları  
- Büyük damar yaralanmaları  

- Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile %20’den fazla kan 

kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimoz, hematom ve 

laserasyonlar  

- Medulla spinalis lezyonu  
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- İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna penetre yaralanmalar  
- 2. derece yanık (% 20’ten fazla)  

- 3. derece yanıklar (% 10’dan fazla)  

- Kuduz hayvan ısırığı  

- Elektrik çarpması (Giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması veya vücuttan 

elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı)  

- Ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler  
 

 Yaşamı tehlikeye sokan damar yaralanmaları  

A.Carotis Communis, A. Carotis Interna, A. Carotis Externa, A./V. Facialis, A./V. 

Maxillaris, A./V. Occipitalis, A./V. Temporalis Superficialis, V. Jugularis Interna, 

V. Jugularis Externa, Truncus Brachiocephalicus, V. Brachiocephalica, A./V. 

Subclavia, A./V. Thoracica Interna (A. Mammaria Interna), A. Vertebralis, 

Truncus Thyreocervicalis, A./V. Thyroidea Inferior, A./V. Thyroidea Superior, 

A./V. Lingualis, A./V. Axillaris, A./V. Brachialis, A. Ulnaris, A. Radialis, A./V. 

Femoralis (Superficialis), A. Profunda Femoris, A./V. Poplitea, A. Tibialis 

Posterior, A. Dorsalis Pedis, A. Dorsalis Penis, V. Dorsalis Penis Profunda, A. 

Sacralis Media, A. Intercostalis, A. Obturatoria, A. Glutea Superior, A. Glutea 

Inferior, A. Umblikalis, V. Saphena Magna, A. Pudenda Interna, A. Spermatica, A. 
Testicularis/Ovarica, A. Uterina, A. Lienalis, A. Renalis.  

 

2.Basit tıbbî müdahale (BTM) ile giderilebilecek ölçüde hafif     

yaralanma:   
 

Yeni TCK’nın 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen bu terim, 

ceza itibarı ile en hafif yaralanma grubunu ifade etmek için kullanılmıştır. Basit bir 

tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanma, hekimler tarafından farklı 

algılanabilecek, kişisel değerlendirme farklılıkları yaratabilecek bir durum gibi 

gözükmektedir. Adlî yönden, hangi travmatik değişimlerin basit bir tıbbî müdahale 
ile giderilebilecek ya da giderilemeyecek nitelikte olduğu konusunda tüm hekimler 

tarafından kullanılabilecek bir listeye ihtiyaç vardır.Önemli olan ve gözetilmesi 

gereken, basit tıbbî müdahalelerin neler olduğu ya da hangi yaralanmaların basit 

tıbbî müdahale ile giderilebileceği değil, hangi travmatik değişimlerin hafif 

derecede yaralanmalar içinde yer alması gerektiğidir.  
 

BTM ile giderilebilir 
Tüm vücut alanına göre, yüz ya da elde %5, diğer yerlerde %10’dan az 

olan abrazyon ve yaralanmalar   
 

Yüz ve elde yaklaşık 25cm², diğer yerlerde 100cm²küçük fleb tarzı 

yaralanmalar  
 

Yüz ya da elde toplam 10 cm, diğer bölgelerde 20 cm’den küçük cilt altı 

penetre yaralanmalar, laserasyonlar 
 

BTM ile giderilemez 

Tüm vücut alanına göre, yüz ya da elde %5, diğer yerlerde %10’danfazla 
olan abrazyon ve yaralanmalar  
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Yüz ve elde yaklaşık 25cm², diğer yerlerde 100cm² büyük fleb 
yaralanmalar 

 

Yüz ya da elde toplam 10 cm, diğer bölgelerde 20 cm’den büyük  cilt altı 

penetre yaralanmalar, laserasyonlar 

    

1.derece yanıklar, 2.derece yanıklar %10’dan az (5 yaş altı çocuklarda %5’den az ) 

 BTM ile giderilebilir  

2.derece %10-20 (5 yaşından küçük çocuklarda %5-15)    

BTM ile giderilemez 

2.derece yanık %20’den fazla (5 yaşından küçük çocuklarda  %15’den fazla)  

 Yaşamsal tehlike 

Mermi çekirdeği yaralanması, yumuşak doku seyirli, tek  

              BTM ile giderilebilir 

Mermi çekirdeği yaralanması, yumuşak doku seyirli, birden fazla    

 BTM ile giderilemez 

Saçma yaralanması, yumuşak doku seyirli, az sayıda                      

 BTM ile giderilebilir 

Saçma yaralanması, yumuşak doku seyirli, çok sayıda                   

 BTM ile giderilemez 

Zehirlenmelerde yaralanma ağırlığının değerlendirilmesi 

Ölümle sonuçlanmayan zehirlenmelerde, dikkat edilmesi gereken ölçütler 

şunlardır: 

-  Sadece semptomatik tedavi uygulanan, 
-  Gözlem süresince herhangi bir komplikasyon saptanmayan, 

-  Gastrik lavaj ve aktif kömür dışında tedavi gerektirmeyen olgularda 

yaralanma ağırlığının “Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek” 

nitelikte olduğu söylenebilir. 
 

Belirlenen yaşamsal tehlike ölçütlerinin bulunmadığı ancak basit tıbbi 

müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde klinik bulgusu olan durumlar, “Vücuda acı 
veren veya sağlığın ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlar” 

kapsamında değerlendirilebilir. 
 

Zehirlenme olgularında “yaşamsal tehlike” ölçütleri 

a) Dozaj: Kan düzeyi tespit edilebilen bir maddenin toksik dozda 

olduğunun güvenilir verilere dayanarak belirlenmiş olması, 
 

b)  Glasgow Koma Skalası değerinin 8 ve altında olması (9 ve 

üzerindeki değerler de kesin olarak yaşamsal tehlikenin olmadığı 

anlamına gelmez) 

c)  Hastaya kardiopulmoner resusitasyon uygulanmış ve/veya entübe 

edilerek ileri yaşam desteği sağlanmış olması, 
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d)  Dializ, hemoperfüzyon, hemofiltrasyon, plazmoferez uygulanmış 
olması, 

 

e)   Metabolik değerlendirmede: pH’ın 7,2’nin altında olması, pCO2’nin 
45 mmHg’dan yüksek olması, potasyum değerinin 6.4 mEq/L’nin 

üzerinde veya 2 mEq/L’nin altında olması, 
 

f)    Klinik olarak konvülsiyon olması, sistolik tansiyonun 80 mmHg’dan 

düşük olması, kalp ritminin sinus ritmi dışında olması belli başlı 

yaşamsal tehlike ölçütlerindendir. 
 

Bazı zehirlenme türlerinde yaşamsal tehlike kriterleri kullanılmaktadır. 

Örneğin; Karbonmonoksit zehirlenmelerinde: 
 

-  Hastanın ilk bulunduğunda bilinç bozukluğunun olması 

- HbCO düzeyinin %20’nin üzerinde olması 

-  Hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duyulması 

-  4 saatten uzun süren oksijen tedavisine gerek duyulması 

-  Spesifik BT veya MR bulguları, beyin dışı organ bulguları, miyokard 

infaktüsü, rabdomyoliz bulgularının görülmesi 
 

Etil alkol zehirlenmelerinde: Kan alkol düzeyinin 200 mg/dl ve üzerinde 

olması, 

Metil alkol zehirlenmelerinde: Kan düzeyinin 30 mg/dl ve üzerinde olması 

(80 mg/dl letaldir) halinde kişinin yaşamsal tehlike geçirdiğine karar verilir 
 

Ayrıca, tıbbi tedavide kullanılan ilaçların doz aşımı, mantar zehirlenmeleri 

ve tarım ilaçları ile zehirlenme gibi durumlarda da yaşamsal tehlike açısından özel 

değerlendirmeler gerekir. 
 

Acile başvuran zehirlenme olgularının tedavi sürecinde ex olabilecekleri 

düşünülerek, bu olgulardan tedaviye başlamadan önce kan, idrar ve mide içeriği 
gibi örneklerin alınıp, etiketlenerek saklanması unutulmamalıdır 
 

3. Başkasının vücuduna acı veren/ sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan yaralanma:  
 

Yeni TCK’nun 86. maddesinin 1. fıkrasında yer almakta olup ön görülen 

ceza itibarı ile orta derece yaralanma grubunu tanımlamaktadır. “Kişinin sağlığını 
ya da algılama yeteneğini bozacak derecedeki yaralanma” tanımı, travmanın ruhsal 

etkilerini de kapsamaktadır. Kişilerin uğradığı travma sonrası oluşan ruhsal sağlık 

zararı da TCK kapsamında tanımlanmıştır.                                                                                                                                                          

 

4. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli 

zayıflaması/yitirilmesi, yüzünde sabit ize –yüzünün sürekli değişikliğine neden 

olma, konuşmada sürekli zorluk/ konuşma yeteneğinin kaybı, gebe kadında, 
çocuğunun vaktinden önce doğmasına/ çocuğun düşmesine neden olma , kişinin 

iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa/ bitkisel hayata girmesine neden olma, 
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çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, yaralanmanın vücutta kemik kırılmasına 
neden olması konularında raporlar adli tıp bölümünce verilmektedir.  
 

B. Cinsel suçlar ile ilgili raporlar 

  Kişilerin cinsel saldırıya, cinsel istismar veya tacize uğrayıp uğramadığı, 

cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı, hamilelik, düşük, doğum ile ilgili bulguların 

varlığı, cinsel işlev bozukluğu olup olmadığı konularında düzenlenen raporlardır.   
 

C. Psikiyatrik adli tıp konuları ile ilgili raporlar 

Algılama ve yönlendirme yetisi, suça karşı ceza sorumluluğu, fiili ehliyet, 

çocuklarda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme ve ruhsal veya 

bedensel yönden kendini savunabilme yeteneğini, alkol veya uyuşturucu madde 

kullanım ve bağımlılıkları hakkında düzenlenen raporlardır. 
 

D. Diğer alanlarda adli raporlar 

Alkol raporları, maluliyet raporları, yaş tayini raporları, grafoloji raporları, 

keşif ve otopsi raporlarıdır. 
 
 
 

Kaynaklar; 

1- Editör: Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp Kitabı. 1999. 1573-1649. 

2- Balcı Y, Eryürük M. Adli Raporların Hazırlanmasında Temel Kurallar, Kavramlar;  
Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hekim Sorumluluğu. Klinik Gelişim Dergisi. 2009; 22 (Özel 
Sayı). 

 

3- Türk Ceza Kanunu. 
 

4- Yeni Türk Ceza Kanunu’ nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından 
Değerlendirilmesi Kılavuzu. Adli Tıp Uzmanları Derneği-Adli Tıp Kurumu-Adli Tıp 
Derneği Yayını. 2005. 
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5-  d- Sık Karşılaşılan Adli OlgularaYaklaşım 
Prof. Dr. Nadir ARICAN 

 

 

Adli olgular ya doğrudan ilk başvuru birimi olarak müracaat etmekte ya 

da zararın derecesine ve niteliğine göre ildeki bir başka birimden sevk ile 

gönderilmektedir. Zaman zaman da hasta izlenirken “adli olgu” tanısı alıp ihbar 

sürecinin ardından diğer değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu bölümde tüm adli 
olgular değil, farklı kliniklerde sık karşılaşılan adli olgulardaki hekim yaklaşımı 

aktarılacaktır. 
 

Adli olgu tanısı alarak gelmiş ya da tarafınızdan bu kapsamda 

değerlendirilen olgularda, hekimliğin ayrılmaz bir parçası olan “belgeleme” 

yükümlülüğü söz konusudur. Uygun bir belgeleme (Adli rapor düzenlenmesi) 

yapabilmek için ise, öykü, dikkatli fiziksel muayene, gerektiğinde konsültasyon 

velaboratuar incelemelerinin (tanısal ve kanıt niteliği taşıyacak) ardından olgunun 

yorumlanması ve sonuç yazılma aşamalarını içerir. 
 

Yaralar oluştukları andan itibaren değişim göstermeye başlarlar. Bu 

değişim yaranın görümünde ve yapısında farklılıklar oluşturur. Dolayısıyla yaranın 

olabildiğince hızlı muayenesi ve bulguların tespiti önemlidir. Özellikle acil servis 

koşullarında yara tanımı yeterli düzeyde yapılmaksızın tedavi aşamasına 

geçilmekte ve bulguların önemli kısmı daha başlangıç aşamasında kaybolmaktadır. 

Bu tanımlamaları yaparken ve rapora aktarırken de olabildiğince herkes tarafından 

anlaşılır, okunabilir ve ortak dil kullanılarak uygun formatta yazılması önem 
kazanır. 

 

Yaralanma söz konusu olduğunda, olayın çözümlenmesi ve adli süreçte 

cevaplanması gereken sorular vardır. Bunlardan bazıları; 
 

· Yaranın anatomik olarak yerleşimi? 

· Yarayı oluşturan travmanın niteliği? 

· Ne tür bir cisim ile oluşturulduğu? 

· Saptanan yara sayısı, ayrı ayrı nitelikleri? 

· Yaralanma zamanı? 

· Yaralanmanın ağırlık derecesi olarak tanımlanabilir 

 

Mekanik dış etkiler; 

Bu grupta yeralan ezici, kesici, delici, kesici - delici ve kesici ezici – cisim 

yaraları tanımlama aşamasında karışıklıklara neden olabilmektedir. Künt bir cismin 

oluşturduğu laserasyon(yırtık), yara dudakları düzgün olduğunda hatalı biçimde 

“kesi” olarak tanımlanabilmektedir. Oysa “kesi” denildiğinde kesici cisim 

kullanılarak oluşturulmuş yara anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ileride karşılaşılacak 
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olası sorunlara neden olmamak için yaraların özellikleri bilinmeli ve 
belgelenmelidir.  

 

Ezici cisimler, künt travmatik nitelikte sıyrık (Abrazyon), kontüzyon, 
laserasyon, kırık tarzında lezyon oluşturabilirler. Sıyrık; cildin süperfisial 

tabakasının hasarı sonucu ortaya çıkar. Tanımı itibari ile epidermis ile sınırlıdır, 

ancak sıklıkla dermal papilla da etkilendiğinden devamlılık göstermeyen kanama 

alanları da görülebilir. Sert bir yüzeye sürtünme sonucu oluşabileceği gibi, sert ve 

künt cismin cilt üzerinde sürtünmesi ile de oluşur (Tanjansiyel, Scrape). Ayrıca 

kuvvetin dik bir şekilde uygulandığı özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu 

konveksite gösteren alanlarda çarpma sonucu oluşan impakt abrazyonlar 

görülebilir. Bu türler dışında, sıyrığı oluşturan cisme ait özelliklerin belirgin olarak 

gözlenebildiği şekilli (paternli) sıyrıklar ( tekerlek izi, giysi izi vb.) saptanabilir. 

Elle boğma ve çocuk istismarı olgularında tırnakların oluşturduğu sıyrıklar tanıda 

önemlidir. Postmortem dönemde de cesedin taşınması ya da hareket ettirilmesi 
sırasında oluşabilir. Makroskopik olarak ayrıntılı biçimde tanımlanması önemlidir. 

Örneğin sıyrık çevresinde kanama bulunup bulunmadığı kaydedilmesi gereken 

özelliklerdendir. 
 

Kontüzyon / Bere (Bruise) 

Travma sonrası yumuşak doku içinde ven, venül ve küçük arterlerin hasarı 

sonucunda oluşan doku içi kanama ile karakterizedir. Bu yaralanmalar, sıklıkla 

abrazyon ve laserasyon birlikteliği gösterir. Bere tanımı derideki lezyonlar için 

kullanılırken kontüzyon sadece deride değil iç organlardaki lezyonlar için de 

tanımlanır. Kontüzyon ve bere tanımlamaları birkaç milimetreden daha büyük 

doku içi kanamaları ifade ederken, daha küçük berelerin eski bir terminoloji ile 
“ekimoz” ve toplu iğne başı büyüklüğünde lezyonların “peteşi” olarak 

adlandırıldığı tanımlamalar bulunmaktadır. Travma ile birlikte saatler-günler içinde 

etkilenen alanda kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin etkisi ile renk değişimleri 

oluşur. İlk etki ile beraber kanın doku içine sızması sonrası oluşan renk koyu 

kırmızıdır. Zamanla bu sızıntı içindeki hemoglobinin kimyasal değişimi ile önce 

mor-kahverengi daha sonra yeşil-kahverengi ve yeşil-sarı renk değişimleri 

göstererek kaybolur. Tüm değişimler ve süreç kanamanın miktarı, yaş, sağlık 

durumu ile yara iyileşmesinde etkili diğer kişisel faktörlerden primer olarak 

etkilenmektedir. Dolayısıyla bu tür değerlendirmelerde yara yaşı ile ilgili olarak 

kesin gün tanımlamaları yapmak hatalara neden olacaktır. Onun erine eski ya da 

yeni olduğu, farklı yaşlarda lezyonların bulunduğunu ifade etmek daha doğru 

yaklaşım olacaktır. 
 

Laserasyon / Yırtık 

Kuvvetin cilde penetrasyonu ile cildin tüm katlarının hasar gördüğü 

yaralanmalardır. Laserasyon genellikle kuvvetin uygulandığı alanın kemik dokuyla 

yakın ilişkili olduğu kafa gibi alanlarda daha sık görülür. Bu alanlarda kuvvetin 

uygulandığı alandaki cildin kemik doku ile kuvveti uygulayan cisim arasında 

sıkışması, kolaylıkla gerilmesi ve kopması söz konusudur. Laserasyon yaralarında 

kuvvetin damar, sinir ve diğer yumuşak doku yapılarının tam olmayan 
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ayrışmalarına neden olması ile “doku köprüleri” olarak adlandırılan ve yaranın her 
iki ucu arasında uzanan yapılar görülür. Doku köprüleri yaranın bir kesici alet ile 

oluşturulmadığına delil olarak kullanılabilir. Ancak düzgün yüzeyli olmayan, kör 

bir kesici alet ile oluşturulan kesilerde de doku köprülerinin görülebileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yaraya abrazyon ve kontüzyonun eşlik edip 

etmediği, kenar özellikleri derin dokunun durumu ve yara kesitlerinin mikroskopik 

incelemesi ile bu ayırımda kullanılmalıdır. 
 

Kırıklar 

Travmanın oluşturduğu enerjinin oldukça yüksek olduğu veya kemik 

dokunun yüzeye yakın olduğu durumlarda cilt ve cilt altı dokunun yanı sıra kemik 

doku hasarı ile kırıklar veya eklem ayrışmaları oluşabilir. Özellikle yüz, 
ekstremiteler ve pelvis alanlarında sıklıkla görülen kırıklar direkt travma etkisi ile 

oluşabileceği gibi indirekt mekanizmalarla da oluşabilir.Kemik kırıklarının tespiti 

ve sınıflandırılması, ölüm olgularında mekanizma değerlendirmesinin yanı sıra 

canlı olgularda yaralanmanın ağırlık derecesinin hesaplanarak Türk Ceza Yasası’na 

göre raporlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 
 

Kesici ve/veya Delici Kuvvetler Sonucu Oluşan Yaralar 

Kesici ve/veya delici kuvvetler sonucu oluşan yaralanmalar, kuvveti 

uygulayan aletin temel olarak keskin yüzey, uç özellikleri ve ağırlık özellikleri ile 

doğru orantılı olarak kesici, kesici ve delici, kesici ve ezici, delici nitelikte olabilir. 

Kesici ve/veya delici nitelikte bir yaralanmanın değerlendirilmesinde karşılaşılan 
temel sorunların başında yaralanma sonucu tedavi sürecinde laparotomi veya 

torakotomi uygulanması ile yara özelliklerinin kaybı veya yeni yara bölgelerinin 

oluşmasıdır. Tedavinin aciliyeti veya hekimin ihmali sonucu olgunun ilk 

değerlendirildiği dönemde yaranın uygun tanımlamasının yapılmaması ve 

kaydedilmemesi ileride çok çeşitli sorunlara neden olabilir.  
 

Kesici Alet Yaraları 

Kesici alet yaraları, kesici nitelikte aletlerle oluşturulmuş yaralardır. 

Bıçak, jilet, cam gibi aletlerle oluşturulabilir. Aletin kesici planı yaralanmayı 

oluşturan temel özellik olup, yara dudakları aletin keskinliği ile doğru orantılı 

olarak, genellikle düzgündür ve yara dudakları arasında doku köprüleri bulunmaz. 
Yaranın fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesinde, yara açılarının her ikisi de dar, 

yara boyunun derinliğinden fazla olduğu görülür. Yaralanmayı oluşturan kuvvetin 

künt travmatik özelliği minimal olduğundan yara çevresinde kontüzyona 

rastlanmaz. Yara kuyrukları görülebilir ve yara kuyruğunun kısa olduğu tarafın, 

aletin kuvveti uyguladığı yönün başlangıcı, uzun tarafının sonlanma kısmında 

olduğu söylense de her olguda mutlak doğruluğu yoktur. Doku kaybı bu tip 

yaralanmalarda mikroskobik olarak tespit edilebilse de künt travmatik 

yaralanmalara göre minimal düzeydedir. 
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Kesici alet yaralarında görülebilen özel durumlardan olan, yaralarının 
çevresinde görülen, daha yüzeyel seyirli, çok sayıda epidermal yaralar, tereddüt 

kesileri olarak adlandırılır ve intihar cinayet ayırımında intihar lehine kullanılabilir.  

Kesici - Delici Alet Yaraları  

Adli tıp pratiğinde cinayet olgularında en sık görülen yaralanmalardandır. 

Bu tip yaralanmalarda yarayı oluşturan aletin özellikleri, aletin kullanım şekli (hızı, 

yönü…) ve yaralanan kişinin saldırı sırasında durumu/hareketi oluşan yaralanmayı 

etkileyen temel faktörlerdir. Yarayı oluşturan alet bir veya iki ucu keskin, farklı 

boylarda olabilir ve başlıca bıçak, kılıç, makas örnek verilebilir. Genel olarak sap, 
mahmuz ve namlu bölümlerinden oluşan bu aletlerin ayrıca uç, kesici yüzey ve 

şekil özellikleri yara oluşumunda önemlidir.  
 

Kesici ve delici alet yaralanmalarının adli tıbbi değerlendirilmesinde 

hekimlerin yara oluşumunda etkili mekanizmaların yanında yaralanma sayısı, 

yaralanmanın lokalizasyonu ve diğer dokularla ilişkisi ile yaraya ait karakteristik 

değişimleri belirlemeleri ve ayrıntılı olarak kaydetmeleri gerekmektedir. Yarada  

her türlü metrik ölçümlerin hekim tarafından dikkatli bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Yara ve yarayı oluşturan alet uyumu hakkında hedeflenen her türlü 

bilgide dinamik bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır. Ayrıca, kişi 

ya da yaralanan organın hareketi de yaranın görünümünde değişikliğe neden 

olabilecektir. 
 

Kesici ve delici alet yaraları kesi niteliğinde özellikler gösterir ve yara 

dudakları düzgün olup doku köprüleri içermezler. Yara kuyruk özellikleri bulunan 

bu tür yaralanmalarda özel olarak yaranın derinliği boyundan fazladır. Yara açıları 

kullanılan aletin özelliğine göre değişir. Her iki yüzü keskin bir alet, her iki açısı da 
dar bir yara oluştururken, bir yüzü keskin diğeri künt karakterde bir alet bir açısı 

dar diğer açısı geniş bir yara oluşturacaktır. Bu özellikler aletin düzgün bir giriş 

yaptığı ve doku içinde hareket ettirilmediği durumlar için geçerlidir. Mahmuzun 

teması sonucu oluşabilen mekanik kuvvetlere bağlı kontüzyon ve/veya abrazyon 

görülebilir. Traje ve traje boyunca hasarlanan tüm yapıların tanımlanması oldukça 

önemlidir. Kesici ve delici alet yaralarında, yara özelliklerine bakılarak yarayı 

oluşturan alet hakkında yorum yapılabilir. Aletin boyu, tipi, uç yapısı, kenar 

özellikleri, kuvvetin yönü dikkatli bir inceleme ile söylenebilir. Ancak bu 

değerlendirmelerde emin olunamayan ve arada kalınan durumlarda bağlayıcı 

yorumlar yapmaktan kaçınılmalıdır. 
 

Kesici ve Ezici Alet Yaraları 

 Bu tip yaralanmaları oluşturan aletler yaralanmayı kuvvetin uygulandığı 

alandaki kesici yüzeyleri ve ağırlıkları ile oluştururlar. Keser, satır, balta bu aletlere 

örnek verilebilir. Genel olarak kesi niteliğinde bir yara oluşturur. Farklı olarak 

ağırlık etkisine bağlı mekanik kuvvetlerde dolayı yara çevresinde kontüzyon 
görülmesi sıktır. Ayrıca alet kemik dokuya ulaşarak kemik doku hasarı yaratabilir. 

Keskinliği azalmış veya uygulanan kuvvetin düşük olduğu durumlarda yara 

dudaklarında düzensizlik ve doku köprüleri bulunabilir. 
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Delici Alet Yaraları 

İğne, çivi, demir çubuk gibi kuvvetin uygulandığı alanda derinliği yara 

boyundan oldukça fazla olan ve çoğunlukla standart özellikler göstermeyen 

yaralardır. Saptanması oldukça zordur ve dikkatli bir muayene gerektirir. Yaranın 

çok farklı şekillerde karşılaşıldığı bu durumlarda, yaranın şeklini belirleyen temel 

faktör aletin uç özellikleridir. Yaranın oluştuğu alandaki vücut yapısı, derinin 

elastikiyeti yaranın görünümünü değiştirir . 
 

Savunma Yaraları 

Her türlü travma oluşturan alet ile yapılan saldırılarda görülebilen tipik 

yaralanma şekillerinden birisi de savunma yaralarıdır. Saldırganın atağına karşı 

kişiler defansif bir yaklaşım ile hayati bölgelerini; sıklıkla baş, boyun, göğüs ve 

batın; korumak amacıyla ön planda ekstremiteleri olmak üzere çeşitli vücut 
bölgelerini ön plana alarak savunma haline geçerler. 

 

Künt bir alet ile saldırıya uğrayan kişiler baş, boyun, göğüs ve batın 

bölgelerini koruyacak şekilde ekstremiteler dahil tüm vücutta bir anlamda top 

şekline gelecek bir halde fleksiyon haline geçerler.Bu pozisyonda kolların 

ekstansör yüzleri, omuz lateral ve posterior alanları ile el sırtı en sık travmaya 

uğrayan bölgelerdir 
. 

Termal Yaralanmalar 

Fiziksel yaralanmaların bir alt grubunda ele alınacak olan ısı etkisi ile 

oluşan yaralanmaların önemli bölümünü yanıklar oluşturmaktadır. Düşük ısılarda 

kısa sürede hasar görülmeyebilirken vücut ısısı 43 oC aştığında hücresel düzeyde 

hasar meydana gelebilir. Yanığa bağlı oluşan hasar uygulanan ısının derecesine, 

vücut yüzeyinin yüksek ısıyı uzaklaştırabilmesine, giysi, giysi özellikleri, süre ve 

benzeri faktörlerle yakından ilişkilidir. Isının derecesinin yanı sıra süre de oldukça 

belirleyicidir. 44-45 oC derecelik bir dış ısı, yeterli süre uygulandığında yanık 
hasarına yol açacaktır. Isı arttıkça doğal olarak daha kısa sürede hasar meydana 

gelecektir. 
 

              Yanıklar 

Yanıkların antemortem veya postmortem oluşup oluşmadığı, ne tür bir 

etki ile yanığın oluştuğu (kuru yanık, haşlanma veya kimyasal yanık), olayın 

meydana geliş şekli, bağlantılı olarak orijin konusunda bulguların 

değerlendirilmesi gerekebilir. Örneğin bir çocukta sıcak sıvı dolu kabı çekip kendi 

üzerlerine döktüklerinde yanıklar yüz, burun, göğüs ve kollarda görülürken yanık 

sıcak su dolu küvet içinde meydana geldiğinde sıvı seviyesinin belirgin olarak 

izlendiği bu alanlarda horizontal bir hat şeklinde saptanabilir. 
 

Yaralanmanın ağırlık derecesinin belirlenmesi için derecelendirilmesi 

etkilenen alanın belirlenmesi gerekir. Farklı sınıflandırmalar söz konusu olabilir. 

Yaranın ağırlık derecesi belirlenirken skalada da karşılığı rahatlıkla bulunabilen 3 

ya da 4 derece üzerinden sınıflamaya uymak uygun yaklaşım olacaktır. Bu 

sınıflamaya göre 1. Derece yanık; hiperemi şeklinde kendini gösterirken, 2.derece 
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yanık; epidermis ve dermisi içine alan daha derin dokuların etkilenmesiyle vezikül 
bulunması ile karakterizedir, 3-4.derece yanık; deri ekleri, deri altı yumuşak dokuları, yağ, 
kas dokusunu da içerebilen kemiğe kadar uzanabilen zaman zaman karbonizasyon 
derecesine ulaşabilen hatta ekstremite kaybına neden olacak değişik düzeylerde 

görülebilmektedir. Yanık alanı ise klasik dokuzlar kuralı ile belirlenmektedir ve 
yaralanmanın ağırlık derecesi bu hesaplama üzerinden yapılmaktadır. 
 

Hipotermi,vücut sıcaklığının 35 oC (95 F)’un altına düşmesi olarak 

tanımlanmaktadır, sistemik ya da lokalize olabilir. Orijin genellikle kazadır. 

Yenidoğanlar, yaşlılar, sistemik hastalığı bulunanlar (diabet, hipotiroidi, MSS 

bozuklukları,.. ), çevre ısısı ile uyumsuz giyinenler ve dağcılık gibi spor dalları ile 

uğraşanlar da görülme sıklığı daha fazladır. Alkol alındığında periferik 

vazodilatasyon ve hızlı ısı kaybı nedeni ile hipotermi riski artar. 
 

Rektal ısı 32oC-37oC arasında olduğunda (hafif hipotermi), titreme ve 

vazokonstriksiyon ile kompanze edilmeye çalışılır ve belirgin etki ortaya 
çıkmayabilir. 24

o
C-32

o
C de (Orta derecede hipotermi) solunum ve nabızda azalma, 

tansiyonda düşme, uyuşukluk görülür. Ayak ve bacaklarda ödem görülebilir. 

Hipotermiye bağlı soğuk ısırığı şeklinde lokal lezyonlar oluşabilir. Genellikle 

enfekte olmadığı sürece ölüme neden olmaz 24 oC nin altında (ciddi hipotermi) 

ventriküler fibilasyon görülür ve 21oC de kalp durur. Dış muayenede özellikle 

kalça, diz, dirsek eklem çevrelerinde, daha az sıklıkla da yüzün yan taraflarında 

pembe-kahverengi renk değişimi görülür. Ölü lekeleri pembemsi görünümdedir.. 
 

Elektrik Akımına Bağlı Yaralanmalar 

Önemli bölümü ev ya da iş yerinde kaza şeklinde ortaya çıkmaktadır. İş 

kazaları arasındaki oran daha yüksektir. Elektrik akımına maruz kalan olgularda 

oluşan lezyonlar ve özellikleri ölüm birçok faktörden etkilenmektedir. Vücuttan 

elektrik kısmının geçişine bağlı olgularda ölüm farklı nedenlere bağlı olabilir, 

bunlar ventriküler fibrilasyon, solunum kasları spazmı, solunum ve dolaşım 

merkezlerinin felci olarak sınıflandırılabilir. Bu tür olgularda olay yeri incelemesi, 

teknik bilirkişi raporları, tanıklar, tanık ifadeleri, olgunun çok dikkatli muayenesi 
gerekir. Çünkü elektrik akımına bağlı gelişen lezyonlar rahatlıkla farklı travmatik 

değişimlerle karıştırılabileceği gibi (sıyrık, yanık …), nevüsler ile de 

karıştırılabilir. Avuç içlerinde parmak aralarında ya da ağız burun boşluğunda 

gizlenebilir veya gözdenkaçabilir. Elektrik akımına bağlı oluştuğu düşünülen 

lezyonlardan tanı için mutlak biyopsi alınıp histopatolojik olarak değerlendirilmesi 

gerekir. 

Ateşli Silah Yaralanmaları 

Ateşli silahlar avcılık dışında adli tıbbı yakından ilgilendiren boyutu ile 

saldırı amacı ile sıkça kullanılmaktadır. Sıklıkla ciddi yaralanmalara ve ölüme 

neden olmakta ve olayların çözümünde diğer bulguların yanı sıra adli tıbbi 

bulgular da önem kazanmaktadır. Ateşli silahlar namlu boyuna göre kısa ve uzun 

namlulu olarak sınıflandırılır. Tabancalar kısa namlulu silahlar, av tüfekleri ve harp 

silahları da uzun namlulu silahlar sınıfındadır. Kısa namlulu silahların namlu 
uzunlukları 5-15 cm arasında değişebilir. Balistik açıdan önemli bir nokta namluda 
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yiv ve set bulunup bulunmamasıdır. Yiv ve setler silahtan silaha değişiklik gösterir. 
Üstelik kullanıldıkça, kendine özgü karakterler de mermi çekirdeği üzerine 

yansıyacağından özgüllüğü daha da artar. Bir anlamda silahın parmak izi gibi 

değerlendirilebilir. Dolayısı ile silah bulunmamış dahi olsa olay yerinden ya da 

kişilerin vücudundan elde edilen çekirdeklerin karşılaştırılması ile olaylar arasında 

bağlantının kurulabilir. 
 

Ateşli Silah Yaralanmalarında – Adli Tıbbi Sorunlar / Sorular 

Giriş – Çıkış, isabet sayısı, yaralanmanın ağırlık derecesi, atış mesafesi, 

silahın tipi, ateş eden el, orijin cevaplanması gereken sorulardandır.  
 

Giriş çıkış ayrımında kullanılan özelliklerden biri yaranın büyüklüğüdür. 

Genel kural olarak giriş yarası küçük, çıkış yarası daha büyüktür. Vücuda giren 

mermi çekirdeği, önünde ve etrafında oluşan basınç dalgasının yanı sıra, dokuları 

da önüne katarak traje boyunca ilerler. Giriş deliği ile kıyaslandığında daha büyük 

bir çıkış yarası oluşur. Genel kural bu olmakla birlikte, bazı durumlarda bunun tam 

tersi görülebilir. Çok güçlü silah ve mühimmatlarla yapılan atışlarda, zaman zaman 

bitişik atışlarda cilt altında meydana gelen boşluk (Hoffman) ve cildin gerilmesi ile 

oluşan yırtılma nedeni ile genelin tersine çıkışa göre daha büyük giriş yarası ile 

karşılaşılabilir. 
Giriş- çıkış yarası ayırımında kullanılanlardan parametrelerden bir diğeri 

vurma halkasıdır. Mermi çekirdeği vücuda girerken giriş yarasının hemen etrafında 

bir sıyrık alanı oluşturur. Isının da etkisi bulunan bu alan vurma halkası olarak 

adlandırılır.. Zaman zaman belirgin olarak görülebilen namlu izi de bitişik atış 

göstergesi olarak kabul edilmelidir. Çıkış yarası sıklıkla yırtık şeklinde ve yara 

dudaklarının dışa dönük görünümde olmasıdır. Her zaman sadece cilt bulguları ile 

giriş – çıkış yarası ayrımı yapılması mümkün olmayabilir. Mermi çekirdeğinin 

vücutta izlediği traje boyunca kemik doku geçişi söz konusu ise kemikte kırılma 

özellikleri ve kemik parçacıklarının dağılma özelliklerin göre yorum yapılabilir. 

Özellikle yassı kemiklerde daha kolay ayırt edilebilen bu durum, uzun kemik 

geçişlerinde de yardımcı olabilir. Çekilen grafiler de değerlendirilmede önemlidir. 
 

Atış Mesafesi 

Olayların çözülmesinde, aydınlatılması gereken en önemli noktalardandır. 

Bitişik, yakın ve uzak atış olarak sınıflandırma yapılabilir. Bitişik atış ile yakın atış 

arasında ara mesafe olarak tanımlanan bir başka atış mesafesi de bitişiğe yakın atış 

mesafesidir ve hem bitişik atışın hem de yakın atışın özelliklerini gösterir.  Silah ile 

ateş edilmesi ile namludan, mermi çekirdeği dışında alev, barutun yanması ile 
oluşan is, yanmış ve yanmamış barut partikülleri ve daha uzak mesafelere 

ulaşabilen metalik partiküller çıkar. Atış mesafesi tespitinde kullanılan en önemli 

parametreler - makroskopik olarak da tespit edilebilen – ilk üçünün oluşturduğu 

görüntüdür. Bitişik atışlarda alevin oluşturduğu yanık alanı, is ve barut partikülleri 

cilt altında görülür. Yakın atışta ise bu bulgular cilt üstündedir. Bitişiğe yakın atışta 

ise hem cilt üstünde hem de cilt altında rastlanır. Unutulmaması gereken en önemli 

nokta, gerçek atış mesafesi belirlenmesinde en sağlıklı yaklaşım, olayda kullanılan 
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silah, olayda kullanılan mühimmat ve olay şartlarında yapılacak deneme atışları 
sonrasında yapılacak değerlendirmedir. Yakın atış mesafesinden yapılmış bir atış 

eğer giysili bölgede ise, atış artıkları cilde ulaşamadan ara hedef olan giysi 

üzerinde ya da katları arasında kalabilir. Böylesi bir durumda yakın atış olmasına 

rağmen cilt üzerinde giriş yarasının hemen çevresinde görülebilecek tek bulgu atış 

mesafesinden bağımsız olarak görülebilen “vurma halkası” olacaktır. Dolayısıyla 

elbiseli bölgeyi kateden bir atış söz konusu ise mutlaka elbiselerin olay anında 

emanete alınması, kurutulduktan sonra uygun koşullarda incelenmek üzere 

saklanması gerekir. 
 

 

Av Tüfeği Yaralanmaları 

AV tüfekleri tek namlulu ya da çift namlulu olabilir. Namludan, yukarıda 

da belirtildiği üzere saçma tanelerinin dışında sıkı ve tapa da çıkarak havada belli 

bir yol katederler. Atış mesafesine göre giriş yarası içinde bulunabilirler ya da giriş 

yarasının çevresinde çarpmaya bağlı iz oluşturabilirler. Av tüfeği saçma tanesi 

yaralanmalarında yukarıdaki bulgulara ek olarak atış mesafesi tahmininde saçma 
tanesi dağılımından da yararlanılır. Saçma taneleri namluyu terk ettikten sonra 

yaklaşık 80-100 cm birlikte hareket ederler ve toplu giriş yarası oluştururlar. 

Mesafe uzadıkça saçma taneleri toplu giriş yarasının etrafında önce çentiklenmeler, 

daha da uzaktan ateş edildiğinde tek tek saçma tanesi giriş yaraları görülür. Saçma 

tanelerinin dağılım alanı belirlendiğinde daha ayrıntılı yorum yaparak atış mesafesi 

hakkında detaylı değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir. 
 

Zehirlenmeler 

Orijine göre, kaza, intihar, cinayet ya da bağımlılık yapan maddelerin 

kullanımı sonucu oluşur. Ülkemizde sıklığına göre, ilaçlar, solid ve likit maddeler, 

gaz ve uçucu maddeler ile zehirlenmeler söz konusudur. Beklenmedik biçimde, 

sıklıkla MSS, GİS, KVS bulguları ile ortaya çıkan, bazen birden fazla kişide eş 

zamanlı görülen, öyküsünde zehirlenme, ruhsal bozukluklar veya intihar girişimi 

bulunan olgularda zehirlenmeden şüphelenilmelidir. Zehirlenmeler öncelikli olarak 

adli olgu kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak “bildirim” ile ilgili bölümde 

aktarıldığı üzere istisnaları bulunur. Zehirlenme şüphesi bulunan olgunun 
kendisinden ve/veya yakınlarından ayrıntılı öykü alınmalı, fiziksel muayene 

bulguları, laboratuar sonuçları ve uygulanan tedaviler kayıt edilmelidir. Etken 

bilindiği sürece medikal yaklaşım daha kolay olacaktır. Ancak asıl zorluk, 

bilinmeyeni aramak ve şüpheli maddenin araştırılmasında yaşanır ve laboratuar 

incelemeleri önem taşır. Dışarıdan alınmış ve “zehir” etkisi gösteren maddenin 

kalitatif ve kantitatif olarak tespiti önemlidir. Ve birçoğu rutin biyokimyasal testler 

içinde yer almaz. Olgu ilk geldiği anda (tedaviye başlamadan önce) hem 

incelemeler hem de kanıt niteliği kapsamında örnek alımı önemlidir. Zehirlenme 

şüphesinde; kan, idrar, mide lavaj sıvısı, ağız ve burun çevresinde tespit edilen 

materyal –kusmuk, BOS ve saç alınabilecek örneklerdendir. Ancak rutinde sıklıkla 

kan ve idrar ön plandadır. Alınan örneklerin; steril enjektör, tüp ile temiz kaplar 
içerisinde ve güvenlik zincirine de dikkat ederek en kısa sürede incelenecek 
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laboratuara ulaştırılması gerekmektedir. Örnekler üzerinde kimden, ne zaman 
alındığı şüpheli madde içerip içermediği, kim tarafından alındığı, koruyucu madde 

ilave edilip edilmediği ve miktarı yazılmalıdır. İdeal olan, herhangi bir katkı 

maddesi koymaksızın soğuk zincirle incelemenin yapılacağı laboratuara 

gönderilmesidir. Toksikolojik inceleme yapılacak örneğin bir kısmı gerektiğinde 

kontrol testine tutulabilmesi için ideal koşullarda (Buzdolabı) alıkonulmalıdır. 

Üniversitemiz bünyesinde biyokimya kliniği tarafından yapılabilen bazı 

incelemelerin yanı sıra ileri inceleme gerektiğinde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 

laboratuarlarında da şüpheli madde analizleri yapılabilmektedir. Enstitü 

laboratuarlarında eser element (selenyum, iyot v.b), toksik element (Civa, arsenik 

..), uçucu madde, alkol ölçümü yapılabilmektedir. Adli olgularda, C. Savcılığı 

aracılığı ile de hastadan alınan örnekler analiz için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 
Laboratuarlarına da gönderilebilmektedir. 

  

 

ÖLÜM OLGULARINDA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM 

Gerek acil servis gerek kliniklerde yaşanan sorunlardan biri de ölüm 

olgularıdır. Herhangi bir dış etki söz konusu olmayan ve hekimlerin gözetiminde 

takip ve tedavileri yapılmakta iken ölen olgularda genellikle sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Tanısı bulunan hastaların ölümü halinde ve herhangi bir şüphe 

söz konusu olmadığında birim tarafından hazırlanan “ölüm raporu” ile defin için 

gerekli işlemler başlatılmış olur ve adli süreç söz konusu değildir. Ancak tanısı 

koyulmuş dahi olsa böylesi olgularda da iddialar bulunabilir (Örneğin tıbbi 
uygulama hatası) ve adli süreç başlatılabilir. Özellikle acil koşullarda sıkça 

sorunlara neden olan durum ise “Ex duhul” olarak bilinen ve hastaneye ölümden 

sonra getirilmiş olgulardır. Bu olgularda ölüm raporu hazırlanması adli açıdan 

sorunlara neden olmaktadır. Uygulamada sık yapılan hatalardan biri, özellikle kişi 

yaşlı ve yakınları tarafından kronik hastalığı ile ilgili öykü ve tanıklıkları söz 

konusu bulunduğunda, hekim tarafından öyküye paralel ölüm nedenini yazarak 

rapor hazırlamasıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur: Dış muayene 

ile ölüm nedeninin belirlenebildiği ve ileride yasal açıdan sorun çıkmama olasılığı 

bulunan ölüm olgusu söz konusu değildir. Dolayısıyla bu tür ex duhul olgularında 

kesinlikle rapor düzenlenmemeli, ihbarının ardından gerekli prosedür işletilmelidir. 

Ölümün tanıksız, ani ve beklenmedik biçimde bulunduğu durumlarda olgular adli 

olgu kapsamında değerlendirilip ilgili birimlere bildirimde bulunmalıdır. Ex duhul 
olarak getirilen olgularda hangi koşullarda getirildiği ve muayene bulgularını 

içeren bir rapor tutulmalıdır. Bu raporda ölüm kriterlerini içeren bulguların kaydı 

yanı sıra postmortem değişimler de (Ölü lekesi, ölü katılığı, ölü soğuması, hatta 

çürüme..) yazılmalı, travmatik değişimler söz konusu ise bunlarda kayda 

geçirilmelidir. 
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6-Malpraktis ve Daha Fazla Hasta Güvenliği 

Hedefinde Etik Önlem Önerileri 
Prof. Dr. Arın NAMAL 

 

Hekim, mesleki uygulamalarından dolayı yasalar karşısında sorumludur. 

Hekimin tıbbi uygulamalarını hukuka uygun hale getiren iki unsur vardır: 
 

1- Hekimin tıp sanatını uygulama hak ve yetkisine  sahip olması, 
 

2- Hasta üzerinde yapılacak, doğru endikasyonlu her türlü tıbbi girişim  

için hastadan aydınlatılmış onamını almış olmak. 

 

Hekim ile hasta arasında,  hekimin tıp ilkeleri ve kurallarına göre gereken 

tedaviyi özenle yapma sözü vermiş olmasından ötürü hukukun “Vekalet 

Sözleşmesi” olarak tanımladığı, varsayımsal bir sözleşme bulunur. Hekim bu 

sözleşme ilişkisinde  hastaya, onu tamamen iyileştirme, kesin sonuç alma sözü 

vermemiştir.  Sadece tanı ve tedavi sürecinde hastanın iyiliğine olacak şekilde tıp 

bilimi kurallarına uygun davranma ve gerekli özeni gösterme sözü vermiştir.  

İstisnai durumlar “Eser Sözleşmesi”  adı verilen ve hastaya sonucun garanti 

edildiği estetik ameliyatlar ve protez (silikon, porselen diş gibi) uygulamalarıdır. 

Hekim tarafından yapılan tedavi veya ameliyat gibi tıbbi girişimler beklenen 

sonucu vermemiş olsa bile, tıp bilimi kurallarına uygun olarak yapılmış iseler, 

hekime kusur yüklenemez. Ülkemizde, hekimlerin yasal sorumluluklarını 

düzenleyen spesifik bir yasa ya da tüzük yoktur. Hekimlerin, dolayısıyla 

cerrahların mesleki uygulamalarındaki yasal sorumlulukları, çeşitli yasa, tüzük ve 

yönetmeliklere yapılan atıflarla tanımlanmaktadır. İlgili yasalarda, tıp mesleğinin 

risk içerdiği hususu göz önüne alınmıştır. Hekimlerin tedavi başarıları için, 

hastaların da sorumlulukları vardır:  
 

1) Aktif Katılım: Daha önceki hastalıkları, şimdiki şikayetleri ve 

tahammülsüzlüğü olan, bildiği kontrendike durumları hekime açıklamak (hastanın 

tedaviye aktif katılımı, anamnez ile başlar!)/ Verilen ilaçları zamanında 

almak/Kendisinin uygulaması gereken tedavileri (insülin injeksiyonu gibi) 

uygulamak/Hekimin tavsiyelerine uymak (sigara yasağı, diyet gibi)  
 

2) Tahammül Göstermek: Muayene, tedavi ve tıbbi girişimlere 

tahammül göstermek/ Tıbbi girişimin doğurduğu zararı indirgemek için yapılacak 

tıbbi girişimlere razı olmak.  
 

3) Randevuya Uymak: Hasta, kabul ettiği randevu saatinde muayeneye 

ya da operasyona gelmezse, hekim ilgili ücreti alma hakkını korur. Bu durumla 

ilgili zorluğu ortadan kaldırmak için, bazı sözleşmelerde hastaya 24 saat 

öncesinden bildirerek vazgeçme hakkı tanınmaktadır. 
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Dünya Hekimler Birliği (World Medical Association-WMA) 1992 yılında 

Marbella (İspanya)’da gerçekleşen 44. Genel Kurulu’nda “Sanat Hatalarında 

Hekim Sorumluluğu” konulu bir açıklama yapmış, bazı ülkelerde hekim eliyle 

gerçekleşen ve hekimin daha çok dava edilmesi anlamını taşıyan tıbbi hataların 

artmakta olduğuna, ulusal hekim birliklerinin bu duruma çare bulmaya 

çalıştıklarına dikkat çekmiştir. Daha sonra, 1999 yılında American Institute of 

Medicine ise, “Hata yapmak insancadır!” başlığını attığı bir rapor yayınlayarak, 

hekimler ve kamuoyu nezdinde, hastaların sadece hastalıkları nedeniyle değil, tıp 

uygulamaları nedeniyle de zarar gördüklerine dikkat çekmiş ve tıbbi hatalar 

konusundaki tartışmalar bu tarihten itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır.  Dünya 

Hekimler Birliği, 2002 yılında “Hasta Güvenliği” konulu bir bildirge yayınlayarak 

(Bkz. Ek 1), bu sorun alanında farklı bir bakış açısı kazanılması gerektiği fikrini 

desteklemiştir. 
 

MALPRAKTİS ve KOMPLİKASYON 
 

Her tıbbi girişim, tıbbi standartlara uygun olarak doğru ve özenli 

uygulandığı halde, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Örneklenecek olursa, 

subclavian kateter takılırken pnömotoraks meydana gelmesi, postoperatuar 

dönemde ses tellerinin bası, ödem vs. nedenlerle etkilenmesi, acilde uygun grup 

kan transfüzyonundan sonra subgrup uyuşmazlığıyla hastada ABY gelişmesi, 

yanık yara bakımında uygun tedaviye rağmen kontraktür gelişmesi, Penicilin Testi 

yapılırken allerjik şok gelişmesi gibi. Bu istenmeyen durumlara “Komplikasyon” 

ve hukuk açısınan kabul edilirlikleri nedeniyle “İzin Verilmiş Risk” denir.  Burada 

önemli olan, hastanın kendisine önerilen tıbbi girişim hakkında aydınlatılırken, ile 

ilgili komplikasyonlar hakkında da aydınlatılmış olmasıdır. Bir olguyu üstlenen 

hekimden, en bilgili, en becerili, en özenli meslektaşının göstereceği performans 

değil, aynı koşullarda, aynı uzmanlık alanında ortalama bir meslektaşının 

göstereceği performans beklenmektedir. Hekim, bu ortalama performansın altına 

inerse ve hastası bu nedenle zarar görürse, “kusurlu” davranmış olur. Bir başka 

deyişle “Tıbbi Kusur”, o günkü genel kabul görmüş tedavi standartları gözetilerek 

ortalama bilgi düzeyi, beceri, dikkat ve özene sahip bir hekim gibi 

davranılmamasıdır. Kusurun saptanmasında hukukçu, Bilirkişi yardımı alır. Yeni 

Ceza Muhakemesi Kanunu ile kusurun  saptanmasında sadece Mahkeme’nin 

saptadığı bilirkişi ile yetinilmemiş, taraflara uzman görüşü alma ve gerektiğinde 

kendi uzmanını Mahkeme’de dinletme hakkı tanınmıştır. Kusurlu bir hareket ile 

ilgili olarak hastanın sözlü ya da yazılı olarak onam vermiş olması, sağlık 

personelini koruyucu işlev görmez. Ancak kusurlu hareket değerlendirilirken, 

sağlık personelinin bulunduğu şartlarda gösterdiği iyi niyet ve çaba ile hastanın 

durumu dikkate alınmakta, içinde bulunulan şartlar da değerlendirilmektedir. 

Örneğin ebenin şehirdeki bir sağlık kuruluşunda yaptırdığı doğum ile yolları 

kardan kapanmış bir dağ köyünde yaptırdığı doğumdaki sorumluluğu farklı 

değerlendirilir. Ebe şehirde olduğunda gerekli kişilere danışabilir, gerekli 
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yardımları alabilir ya da hastasını sevk edebilir. Dağ köyünde kötü hava 

koşullarında görevini yaparken ise normal koşullarda üstlenmeyeceği riskleri 

üstlenmek durumundadır. Hastada ortaya çıkan zarara neden olan kusurlu hareket, 

tek bir kişinin kusuru olabileceği gibi, birden fazla kişinin ya da  sistemin kusuru 

da olabilir.  Örneğin ihtisasının henüz başındaki hekimin, deneyimli bir hekimin 

gözetimi olmaksızın güç bir ameliyat yapmasına göz yummak, yönetimin suçudur. 

Tıbbi malpraktisten söz edebilmek için, sağlık personelinin “kusurlu” davranmış 

olması gerekir.  Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın 

zarar görmesi, kusurlu davranışlardır  ve “Malpraktis” olarak adlandırılır. Hekim, 

bilgisizliği, beceri eksikliği ya da ihmali nedeniyle kötü hekimlik uygulamasında 

bulunarak hastasına zarar vermiştir.  
 

Tıbbı yanlış uygulama ile tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen ve 

hekimin hatası olmayan durumlar birbirinden ayrılmalıdır. Ortaya çıkan zarardan 

herkes kendi oranında sorumlu olur. Ceza Hukuku "Kusursuz suç olamayacağını, 

bağışlanabilir kusurun söz konusu olmadığını" belirtir. Kısaca kusur yoksa 

sorumluluk da yoktur. Sorumluluk, uyulması gerekli davranış kurallarına aykırı 

düşmenin hesabının verilmesi durumudur. 
 

TIBBİ HATA NİTELEMESİ GENİŞLETİLEBİLİR 
 

“Tıbbi hata neye denir?” sorusu kolay sorulur, ama yanıtı zordur. Sadece 

“zaman kaybına” yol açan yönetsel hatalar olabilir ve bunlar banal görünebilirler. 

Yanlış tıbbi değerlendirme ile, gerekenden az tedavi uygulanmasına neden 

olunabilir. Hasta ile iletişimdeki kusurları da  tıbbi uygulama hataları içerisindedir. 

Muayenehane/Hastane idaresinde, hasta kayıtlarında, tıbbi donanımda, laboratuar 

incelemelerinde, ilaç reçete edilirken, muayenede ve bulguların yorumlanmasında, 

tanılamada, hastaneye sevkte ya da taburcu etmede vb. durumlarda hata yapılabilir. 

 

Bir tıbbi uygulamayı, tatmin etmeyen sonuca ulaştıran 3 ana neden vardır: 

 

1. Hastalığa Bağlı Faktörler: Örneğin metastazlar yapmış bir tümör için 

hekim, sanatının  tüm kurallarına uysa da sağaltım sonucuna 

ulaşamayacaktır. 
 

2. Tedaviye Özgü Faktörler: Bazı tedavilerin kendine özgü yan etki ve 

komplikasyonları vardır. Örneğin iyot içeren bir kontrast madde, 

allerjik reaksiyondan anafilaktik şoka uzanan istenmeyen durum 

yaratabilir.  
    

3. Hekimin Tedavi Hatası: Burada hekim, yaptığı bir hata nedeni ile 

istenmeyen  sonuçtan sorumludur. 
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      Yukarıda sıralanan nedenlerden ilk ikisi, yani “Hastalığa Bağlı Faktörler” 

ve “Tedaviye Özgü Faktörler”, tıp biliminin ilerlemesi ile zayıflayacaktır. Kötü 

hekimlik uygulamalarının azalmasına ise, hekimler ancak  kendi davranışları 

aracılığıyla etki edebilirler. 

 

Bir çok deneyim, son zamanlarda tıbbi hata için pragmatik ve geniş 

kapsamlı bir tanımlama yapılmasının daha yerinde olacağını 

düşündürmüştür: “Hata, tıbbi uygulamada bulunan kişi olarak tıbbi müdahalede 

bulunanın ‘Bu hastanın iyiliğini tehdit eden bir şeydi ve yaşanmamalıydı. Böyle bir 

şeyin bir daha meydana gelmesini istemem!’ dediği şeydir.” Bu pragmatik 

yaklaşım, 2001 ve 2002 yıllarında yedi ülkede yürütülmüş, Birinci Basamak 

Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Hatalar konulu, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere, 

Hollanda, Avusturalya ve Kanada’da yürütülmüş bir araştırmada (Primary 

Care International Study on Medical Errors-PCISME) esas alınmış ve gerçeğe en 

yakın sonuca ulaşmadaki pratikliği kanıtlanmıştır.  
 

TIBBİ HATA KAYNAKLARI 
 

Hatalar, gündelik yaşamın parçasıdırlar. Hayatımız, hatalarımızdan 

öğrenmekle geçer.  Zor olan hatayı fark etmek ve kabullenmektir. Hasta tedavi 

eden hiçbir hekim, tıbbi hata yapmaktan tam olarak kaçamaz. Mesleki yaşamının 

stresi içinde, değil olguda hata yapmak yanında, hastaların karıştırılması durumu 

bile yaşanmaktadır. Hataların kaynağında sıklıkla şu hususlar yattığı görülür: 
 

-  Mesleki ve meslek sonrası eğitimde yetersizlik  
 

-  Hastanın yakınmasını önemsememek  

 (Hipokondriyak hastalarda belirgin bir semptom atlanabilir) 
 

- Nöbet değişimlerinde veya hastanın bir başka dalda çalışan meslektaşa 

yönlendirilmesinde meydana gelen iletişim hataları 
 

- Çok acele davranmak 
 

- Tedbirsizlik (kanama beklenen hastada kan temin etmeden operasyona 

başlamak, gerektiği halde batına diren koymayı unutmak vb.) 
 

- Dikkatsizlik (alerjik olduğu bilinen ilacı kullanma, laparoskopide basınç 

kontrolü yapmadan batına gaz verme, kan grubunu kontrol etmeden 

transfüzyon yapmak vb.) 
 

- Özen göstermeme (kanamalı, hipovolemik şoka eğilimli hastayı 

bekletmek, hastayı görmeden telefonla tedavi etmek, gerektiği halde belirli 

aralıklarla  kontroller yapmamak, eksik muayene yaparak tanı hatasına 

yol açmak vb.). Özenin ölçüsü, tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık 
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personelinin eşdeğeri statüde bulunan, ortalama düzeydeki bir sağlık 

personelinin, aynı hal ve şartlar altında göstereceği özendir. 

 

           Hekim açısından, yasal sorumluluk doğurucu hatalı davranışlar, genel 

olarak şu şekilde gruplanmaktadır: 

 

  TANILAMADA: 
 

Anamnez Alınmaması ya da Eksik Anamnez Alınması: Anamnez, 

kapsamlı ya da odaklanılmış kısmi bir anamnez olabilir. Bunlardan hangisinin 

gerektiği, hastanın yakınmasına, hastalığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Ancak 

hasta ile görüşme şarttır. Anamnez alınmaması ya da eksik anamnez alınmasına 

bağlı olarak doğru tanılama yöntemlerine baş vurulmaması, uygun tedavinin 

yapılmaması ya da gecikmesi, maddi ve manevi tazminat doğurur. Telefonla 

uzaktan tanı, uzaktan tedavi yasaktır.  
 

Tanılamada Hastaya Yük Getirici Seçeneği Yeğlemek: Hekim ile hasta 

arasındaki sözleşme ilişkisinin gereği olarak, hekim, tanı koymak zorundadır. 

Fakat hekim, ayırıcı teşhise yönelirken bilinçli bir şekilde ve çok net olarak  hangi 

yöntemlerin hasta için yeterli ve uygun olacağını belirleyebilmelidir. Hekim bu 

kararı verirken, güncel tıbbi bilgi düzeyinin gerektirdiği farkındalıkla 

davranmalıdır. Farklı muayene yöntemleri varsa, hastaya en az zarar verecek, ama 

en fazla yararı getirecek yöntem yeğlenmelidir. 
   

            Gerekmeyen Tanılama Yöntemine Başvurmak: Tanı ya da tedavi 

amaçlı müdahalenin (özenle uygulanmış olsa da) tıbben endike olmaması, hatta 

kontrendike olması. Örneğin tıbben  endikasyonu olmadığı halde Röntgen filmi 

talep etmek, böyle değerlendirilmektedir. 
 

Tanı Hatası (Bulguların Atlanması/Yanlış Değerlendirme)  ve Gerekli 

Tanılama Yöntemlerinin İhmali:  
 

Hekimin tanı aşamasında iki önemli hatası şunlardır :  
 

Eksik araştırma ve yanlış değerlendirme : BT, radyografi veya benzeri 

tetkikte önemli bir lezyonu gözden kaçırma, tanı hatasına yol açar ve 

sorumluluk doğurur. Hekim, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve virolojik 

muayenelerin sonucuna eleştirel yaklaşmakla da yükümlüdür. Tanı 
kesinleşmemişse, Röntgen, laboratuar (biyokimyasal, mikrobiyolojik) vb. 

incelemelere devam edilmelidir. Konulan tanı, hastalık sürecinde sürekli 

sınanmalı, gerektiğinde değişiklikler yapılmalıdır.  

 

             OLGU: Net olmasa da farkedilen lenf nodu, daha ileri tetkiklerle 

aydınlatılmalıdır. Mamografi bulguları negatif olsa da, kanser odağı şüphesi, 

histolojik olarak aydınlatılmalıdır. Meme kanseri bulgusunun atlandığı iddiası, son 

zamanlarda bilirkişilerin karşısına oldukça sık gelmeye başlamıştır. Jinekolog, 
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fark ettiği lenf nodunu takibe alıp gerekli tanılamalara başvurmadığından, memede 

karsinomun geç tanılanmasına, sağaltım şansının düşmesinden sorumlu 

bulunmuştur. 
 

           OLGU: Kızamıkçık antikorlarına bakılmadı. Bebek, kızamıkçığa bağlı 

embryopati ile doğdu, ağır işitme güçlüğü içindeydi.  
 

             OLGU: Hem utrason muayenelerinin gerekli tarihlerde tekrarlanmaması, 

yanı sıra kötü resim kalitesi nedeniyle Spina Bifida ve Hidrosefali tanısı atlanmış 

ve 4. Gebeliğini yaşayan kadına kürtaj yaptırma opsiyonu kullandırılmamıştır.  
    

  Gerekli Konsültasyonları İstememek: Eksik araştırma ve özen kusuru 

kabul edilir. Konsültasyon için de hastanın bilgilendirilip onayının alınması 

gerekir. 

Tanıyı Hastaya Açıklamamak: Tanı hastaya açıklanmalıdır. Bu 

açıklamada gerçeğe bağlı kalınmalıdır.  
 

OLGU: Bebeği makat gelişli olan gebeye durumunun ve sezaryen 

seçeneğinin açıklanmaması.  
 

Ancak kötü prognozlu hastalık tanısını açıklamada hekime bazı 

durumlarda (hasta gerçeği öğrendiğinde intihar edeceğinden kuşku duyuluyorsa) 

gerçeği tüm açıklığıyla hastaya bildirmemek hakkı tanınmıştır. 

 

TEDAVİ ALANINDA: 
 

Tedavi Amaçlı Müdahalenin (özenle uygulanmış olsa da) Tıbben 

Endike Olmaması, Hatta Kontrendike Olması: Tanının ayrılmaz parçası, 

endikasyon koymadır. Burada hastanın çıkarına yönelik bir tartım söz konusudur. 

Tıbbi müdahalenin invazifliği ve riski ile tedavi başarısı hakkındaki tahmin, 

tedavide hedefler tartılmalı, uygun ve akılcı bir oranda olduklarına kanaat 

getirilmiş olmalıdır. Aksi halde komplikasyon olarak ortaya çıkan bazı zararlar 

nedeniyle de sorumluluk doğabilir. Ölümü yaklaşmış bir kişiyi sadece  bir kaç gün 

ya da hafta hayatta tutabilmek için, çok büyük bir personel gücü ile tıbbi 

donanımın devreye sokulması, hastanın çektiği ızdırabın da uzamasına yol 

açtığından soru uyandıracaktır. Bu nedenle yapılması düşünülen ameliyattan net bir 

başarı beklenmiyorsa, hekim non-operatif tedavi seçenekleri ya da palyatif tedavi 

ile yetinmelidir. Endikasyonu olmayan bir ameliyat yapılmışsa, hekim hem Medeni 

Hukuk, hem de Ceza Hukuku karşısında kendisini savunma durumundadır. 

 

             Hekim’in ‘Tedavi Özgürlüğü’ vardır. Hekim, hastayı üstlenmek isteyip 

istemediğine özgürce karar verebilmelidir. Öte yandan hukuk hekime, hastayı 

kendi istediği yöntemle tedavi edebilmesi hakkı da tanır. Hekim, tedavi yöntemini 

seçerken, bilimsel açıdan aynı derecede kabul gören iki yöntemden birini seçmekte 
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özgürdür. Ancak seçtiği yöntem, daha güvenli olan olmalıdır. Bilimselliği 

kanıtlanmamış bir yöntemle tedavi yapmak, suçtur. 
  

Hastanın kendi hakkında karar verme yükümlülüğü, hekimin hastayı 

tedavi yükümlülüğünü sınırlandırır. Hekimi tarafından anlayacağı şekilde ve 

yeterince bilgilendirilmiş (aydınlatılmış) olan bir hasta, hekimin önerdiği tedaviyi 

reddedebilir. Reşit olmayan hastanın görmesi gerekli tedavi, ebeveyni tarafından 

reddediliyorsa, hekim Mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, çocuğun hayati 

tehlikesinin bertaraf edilmesi için ebeveynin vekalet hakkını tamamiyle ya da 

kısmen ortadan kaldırabilir. 
 

 Üstlendiği Görevi Bizzat Yerine Getirmeme veya Hatalı Delegasyon: 

Hekim, bizzat üstlenme taahhüdünde bulunduğu ve hekim tarafından uygulanması 

gereken girişimleri başkasına devredemez. Sadece kendi  üstlendiği tıbbi girişim 

için, bu girişime hazırlayıcı, destekleyici, asiste eden, ya da girişimi birlikte 

uygulayacağı kişileri görevlendirebilir. Daimi bir kateterin değiştirilmesi, basit 

sargıların değiştirilmesi gibi rutin uygulamalarda başkalarını görevlendirme ise 

kabul gören bir tutumdur. Hekim tarafından başkalarına verilen görevler, hekimin 

kendi eylemi kabul edilir. Ancak şu şartla: Tıbbi müdahalenin çekirdek kısmı 

hekimin kendisine bırakılmış olmalıdır! Yine hekim,  tanı ve tedavi hakkında bütün 

girişimlere temel olacak kararları kendisi vermiş olmalı ve girişimi gözetimi 

altında tutmalı, gerekli talimatları vermelidir. Örneğin, ameliyatta asistanlarının 

sorumluluğu uzman cerrahındır. Fakat operatör, anestezisti kontrol mecburiyetinde 

değildir. Hekim zarar sonucunun oluşmaması için tüm tedbirleri almış, tüm 

uyarılarda bulunmuş olmalıdır. Hekim, yardımcısını denetlemiş ve uyarmış 

olmalıdır. Hekim olmayan kişiyi tıbbi girişimde görevlendirmek, az sayıdaki bazı 

durumlarda mümkündür: Enjeksiyon, kan alımı, serum takmak gibi işlemler, hekim 

olmayan kişi yeterli kalifikasyona sahip ise ve hastalığın türü ve derecesine göre 

hekimin bizzat uygulamada bulunması gerekmiyorsa mümkündür. 
 

Hekim, şu görevlerini devredemez: 

- Aydınlatma görüşmesi 

- Hastayı muayene etme ve hastaya danışmanlık verme 

- Cerrahi ve endoskopik girişimler 

- Laboratuar değerlerinin kontrolü, ilaç yazmak, kontrollerin aralarını 

belirlemek 

- Aygıtlar aracılığıyla yapılmış incelemelerin (Röntgen filmleri, EKG, 

EEG) okunması 

- Ultrason vb. cihazlı muayeneler 

-  Reçete yazmak 

-  Epikriz yazımı 

-  Rapor yazımı  

-  Riskli enjeksiyon ve ponksiyonlar 
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-  İnfüzyon uygulanması (özellikle kemoterapötikler). Burada hekim  

tarafından düzenlenmiş infüzyonun  değiştirilmesi kastedilmemektedir. 
 

                Hekimin izinli sayıldığı durumlar, sadece yıllık izni ve hastalık 

durumudur. 
 

Hiyerarşik Sorumluluk Sınırlarına Uymamak: Eğitim hastanelerinde 

hiyerarşik bir sorumluluk vardır. Çeşitli uzmanlık alanlarında hastaya verilecek 

sağlık hizmeti, uzman seviyesinde olmak durumundadır. Eğitim faaliyetleri, yanı 

sıra yürütülecektir.  Henüz eğitim görmekte olan bir hekimin yetki ve sorumluluğu, 

sadece bir pratisyen hekim kadardır. Uzmanlık dalında eğitim görmekte olan 

hekim, bir pratisyen hekimin yapabileceği  her tür tedavi ve girişimi yapabilir. 

Öğrenme amacıyla girişimlere katılması, ancak uzman nezaret ve denetiminde 

mümkündür.  Asistanın kıdemi arttıkça, bu girişimlere daha çok katılacağı açık 

olmakla birlikte, uzman titri alana dek yasal açıdan yetki ve sorumluluğu pratisyen 

hekimlikle sınırlıdır. Acilde görevli genel cerrahi uzmanının nörolojiden konsültan 

olarak bir asistanı kabul etmesi, müdavi hekim olarak konsültasyonu düzenlemekle 

yükümlü genel cerrahı sorumlu duruma düşürür. 
 

Acil Hastaya Bakmamak: Sözleşme olmasa bile hekim, hastanın tehlike 

içinde bulunduğu acil hallerde hastaya yardım etmekle yükümlüdür. 
 

Aygıt Kullanımında Hatalar: Hukuk, durmadan teknolojik donanımı 

artan tıpta, hekimin tüm teknolojik aygıtları kullanma becerisine sahip 

olamayacağının farkındadır. Ancak hukuk, hekimin hastada uygulanmasının 

yaşamsal önemi olan aygıtları, bilimsel ve teknik yeterliliğe sahip bir insandan 

beklenen ölçüde   kullanmasını bekler. Hasta için, bilim ve teknolojinin sunduğu en 

son olanakların (en son geliştirilmiş en yeni cihazların) devreye sokulması şartı 

yoktur, şart olan standartlara uygun hizmet vermektir. Hastanın en son geliştirilmiş 

cihazların en yenisi ile tedavi görmeyi istemesi, ekonomik olanaklarla sınırlanır. 

Tıbbi cihazlar için özel kayıt tutularak üretici firmanın adı, cihazın tipi, fabrika 

numarası, üretim yılı, hangi  alet grubuna ait olduğu, nerede kullanıldığı 

kaydedilmelidir. Özel bir defter tutarak  buraya aletin kullanımına başlanmadan ilk 

muayenesinin hangi  tarihte yapıldığı, cihazın ne zamanlar bakıma gönderildiği, bu 

bakımları kimin yaptığı, önerilen düzenli kontrollerin hangi tarihlerde yapıldığı, 

arızaların ne zaman, ne şekilde meydana geldiği ve sonuçları, aynı arızanın 

tekrarlayıp tekrarlamadığı kaydedilmelidir. Bu cihazların kullanım kılavuzları, 

onları kullanmakla görevli  personelin istediği zaman ulaşabileceği şekilde 

muhafaza edilmelidir. Buna aykırı davranışlar, ilgili düzeni tesis etmeme 

bağlamında sorumluluk doğuracaktır. Cihazların doğru kullanımı, bu cihazların 

kullanımı konusunda eğitilmiş uzman kişilerin görevlendirilmelerini gerektirir. 

Eğitilmiş olmak, cihazların kullanımı ile ilgili eğitimi almış olmak ve sürekli 

eğitim almayı sürdürmek anlamına gelir. Aletlerin güvenliği ile ilgili kontroller 

düzenli olarak yapılmalıdır. Örnek: Ameliyathanedeki bir cihazın yeterli güçte 
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çalışmaması ile ortaya çıkan zararın sorumlu kimdir? Uzmanlar, burada ameliyat 

ekibini sorumlu tutmaktadır. Hastane Yönetimi’nin sorumlu olması için, ameliyat 

ekibinin arıza konusunda Hastane Yönetimi’ni bilgilendirmiş ve onarım için servis 

talep etmiş olması gerekir. Bu tür taleplerin yazılı olarak yapılması,  ispat  için 

önemlidir. 
 

 Yeterli Deneyime ve Olası Komplikasyonların Gerektireceği 

Ekipmana Sahip Olmadığı  Bir Olguyu Üstlenmek: Hekim, durum acil olmadığı 

halde yeterince bilgi ve deneyimi olmadığını düşündüğü olguyu, yeterli personel 

ve ekipmana (asiste edecek uygun kişiler, yardımcı personel, ameliyat salonu  alet 

ve aygıtlar vb.) da sahip olmadığı durumda, deneyim sahibi meslektaşına 

yönlendirmelidir.  
 

            Kayıt Tutmada Hata: Sevilmemekle birlikte, en önemli 

yükümlülüklerden birisi de kapsamlı, özenli ve tam bir dökümantasyondur. 

Dökümantasyon, nöbet değişimlerinde hastanın ve  tedavinin gidişini takip, 

yapılmış işlemlerin gözden geçirilmesinde, ücretlendirilmesinde ve ispat 

yükümlülüğü açısından büyük önem taşır.  Bu nedenle dökümantasyon, hekimin 

tedavi  yükümlülüğünün doğal unsuru olarak kabul edilir.  
           

Şunların kayda geçirilmesi zorunludur: 

        Anamnez 

        Tanı için yapılan muayeneler 

        Fonksiyonlarla ilgili bulgular 

        Medikasyon 

        Uzman görüşü alındığı 

        Hastanın reddettikleri ve şikayetleri 

        Hekimin tedavi ve bakım ile ilgili düşünceleri, 

        Standart tedaviden sapmalar, 

       Aydınlatma, 

       Ameliyat raporu, 

       Narkoz protokolü, 

       Cihaz kullandırma, 

       Ameliyatta hastanın yatırılış biçimi, 

       Başlangıçta yapılan kontroller, 

       Hastanın uyanma odasını terk ederkenki durumu, 

       Tehlike durumlarına işaret ve alınan önlemler, 

       Yoğun bakım, 

       Hastanın bağlanması 

       Hekimin tavsiyelerine uymayarak hastaneyi terk durumu 

       Hastanın disiplinsiz davranışı nedeniyle hastaneden çıkarılması  
 

       Ameliyat sırasında beklenmedik bir nedenden ötürü operatörün değişmesi 

zorunluluğu ve hastanın kendisine zarar vermesi tehlikesine karşı alınan önlemler 

de dökümante edilmelidir. İspat  açısından, dökümantasyonun yazılı olması tercih 
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nedenidir. Bir sorun ortaya çıktığında önceden tutulmuş kayıtların üzerine 

eklemeler ya da değişiklikler yapılması, sahtecilik olarak değerlendirilecektir. 

Laboratuar sonuçları ve radyolojik tetkikler gibi tanı ve tedavi ile ilgili belgelerin 

de saklanması gerekir. Hasta tedaviye başka bir kuruluşta devam edecekse grafi 

gibi hastaya ait bazı tetkik sonuçlarının kendisine verilmesi gerekebilir. Bu 

durumda verilen grafilerin türü, sayısı, protokol numarası yazılarak düzenlenen 

belgenin hastaya imzalatılması gerekir. 
 

         OLGU: Jinekolog, Tıbbi Genetik Meslek Birliği’nin yönergelerinde 

öngörülen sitogenetik incelemeyi, sadece sayısal bakımdan yerine getirdi, yapısal 

kromozom sapmalarını (aberration) içine alacak şekilde genişletmedi ve gebeye de 

bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca mikroskopik preparatları muhafaza 

süresinin öncesinde imha etti.  Bu nedenle karyogramda 4p-Deletion (Wolf-

Hirschhorn Sendromu)’nun fark edilemediğini ispat yükümlülüğü, hekimin 

üzerinde kaldı. Bunu ispatlaması mümkün olmayınca, hatalı oluşumun kuralına 

uygun inceleme ve  danışmanlıkla  saptanabileceğine, böylelikle gebenin de 

zamanında gebeliğini sonlandırma şansı bulabileceğine karar verilerek, hekim 

sorumlu bulundu. 
         

Doğumun gidişinin dökümante edilmesi de, daha sonraki suçlamaların 

aydınlatılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Örneğin omuz gelişi ve 

bunun için uygulananlar, dikkatle dökümante edilmelidir. Yine çocuğun doğum 

başlarkenki postürü, doğumun seyrine ilişkin zamanı belirten notlar yazıya 

dökülmüş olmalıdır. Eksik dökümantasyon, ispat yükünün hastadan hekime 

geçmesine yol açar.  
  

       Sır İhlali: Sağlık personeli ile hasta arasındaki mesleki ilişkiden doğan 

bilgiler gizlidir. Hastanın yazılı izni dışında, tıbbi hizmetlerin verilmesi sırasında 

öğrenilen sırlar ile hastanın kimliği, tıbbi amaçlı olsun veya olmasın toplantı ve 

yayınlarda açıklanamaz. Hasta ile ilgili tıbbi kayıtlar, test sonuçları, hatırlanan 

konuşmalar, olaylar ve tedavisi ile ilgili bütün bilgi ve belgeler hastanın yazılı izni 

olmadan açığa vurulamaz. Adli vakalar ve bildirimi zorunlu hastalıkların yetkili 

makamlara bildirilmesi etik açıdan sorunlu, ama yasal açıdan zorunludur. Tıbbi 

kayıtlar, hastanın kimlik bilgileri  hiçbir surette anlaşılamayacak şekilde 

(anonimleştirilerek) bilimsel araştırmalarda kullanabilir. Sırrın açıklanması basın-

yayın araçları yoluyla yapılmış ise sorumluluk ağırlaşır.  
 

      Hastaya Verilen Randevuya Uymamak: Ayaktan yürütülen tedavide net 

bir randevu verilmişse ve randevu yarım saatten fazla ertelenecekse hastaya haber 

verilmelidir. Buna uyulmadığında,  hastanın organizasyon kusuru gerekçesiyle 

tazminat isteme hakkı vardır. Bu husus sık olarak dava edilmemişse de sonuç 

alınmış dava örnekleri vardır.  Zamanında gelen hastaya ne kadar beklemesi 

gerekeceği açık olarak belirtilmeli ve onun kendisini ayarlamasına olanak 
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tanınmalıdır. Hasta, normal koşullarda yarım saat bekleyebileceğini göze almış 

olmalıdır.  
 

      Haklı Bir Gerekçe Olmadan Tedaviden Çekilmek: hastanın tedavisini 

üstlenen, onunla Vekalet Sözleşmesi içeriğinde bir bağ kurmuş olan hekim, hasta 

istediği sürece tedaviye devam edeceği sözü vermiş sayılır. Hekimin hastanın 

bilgisi ve izni dışında bu ilişkiyi tek taraflı olarak sonlandıramaz. Gerekçesini 

hastaya anlatmalı, onun rızasını almalıdır (yazılı olarak). Bu süreçte tedaviye kimin 

devam edeceği de aydınlatılmış olacaktır. 
 

 TIBBİ HATALAR VE HEKİMİN SAĞLIĞI 
  

 Tıbbi hatalar, sadece hastayı zarara uğratmamakta, hekimin sağlığını da 

tehdit etmektedir. Hata yaptığını düşünen hekimlerin, yüksek oranda depresyon 

şikayeti ve Burn-Out tehditi altında oldukları da uzmanlarca saptanmış bir 

gerçektir. Böyle bir tablo içine giren hekimlerin, daha sonra daha yüksek oranda 

hata yapmaya başladıkları ve böylelikle durumun bir kısır döngü halini aldığı da 

belirtilmektedir. 
 

HATALARI İNDİRGEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK YOLLAR 
 

Hekim, sağaltmak için uygun bulduğu (seçenekler dahilindeki) tanı ve 

tedavi yöntemlerinden birini seçmek hakkına sahiptir. Hekimin tedavi özgürlüğü, 

tıbbi standartla bağlı olması ve gerekli özeni gösterme yükümlülüğü ile iç içedir. 

Tıbbi standart değişkendir.  Ölçü, tedavinin yürütüldüğü zamanki standarttır. Özen 

gösterme bakımından hatalar yapılmaması için, çek listeleri niteliğinde kural 

dizileri, kılavuzlar yayınlanmaktadır (Guidelines). Bunlara uyulması, özen 

gösterme borcunun gereğidir. İhlalleri durumunda zarar oluşmuşsa, sorumluluk 

artacaktır. Bir çok meslek üyesi, bu çek etme listelerini  tedavi özgürlüklerini 

kısıtlayan, bürokrasi yaratan, tıbbi alet üreticilerinin  ya da farma endüstrisinin 

Marketig-aracı ya da sigortaların maliyet düşürmek için ürettikleri formaliteler 

olarak görmektedir. Ancak hekimler fark etmelidirler ki bu yönergeler, bilimsel 

bilginin karmaşıklığı zemininde bir tıbbi müdahaleye başlarken  tıbbi standartların 

ne olduğu konusunda net bilgi sağlamakta ve kullanımları klinik rutininde 

rahatlama yaratmaktadır. Zarar oluşacak durumlar için önleyici Management 

Planları yapılarak hazır bulundurulmasını da teşvik etmektedirler. Bu tür 

talimatların içerikleri çok iyi belirlenmelidir, aksi halde benimsenmelerinde sorun 

yaşanacaktır. Bu kural dizileri kademeli olarak hazırlanarak pratikleştirilmeye 

çalışılmıştır. Fakat güncelleştirilmiş olmaları, tıp biliminin bilgi düzeyine ve 

hekimlik deneyimine dayanmaları ve elektronik ortamda ulaşılabilen databanklar 

halinde olmaları gerekir.  
 

Tıbbi hataların etik sorun değilmiş gibi algılanması yanlıştır. Çünkü tıbbi 

uygulama hataları, tıp etiğinin temel  ilkelerini, sorumluluk, kendi hakkında karar 

verme, doğruluk ve güven gibi değerleri doğrudan etkilemektedir.  



 85 

Tıbbi hatalar, hastalarda mutlaka, bir başka deyişle istisnasız olarak kalıcı 

zararlara yol açmazlar. Örneğin verilen yanlış ilaç, sıklıkla hasta klinikte yatarken 

farkedilir ve hastaya önemli bir zarar vermeden değiştirilir. Ancak tıbbi uygulama 

aracılığıyla hastaya ciddi bir zarar verilmişse, etik açıdan belirleyici olan, böyle bir 

hataya nasıl en uygun şekilde yaklaşılacağıdır. Muhtemelen hekim hatasından 

kaynaklanan bir istenmeyen durum meydana gelmişse, hekim elindeki tüm 

imkanlarla bu istenmeyen durumun nedenini saptamaya ve bu durumu gidermeye 

çalışmalıdır. Bunun için eldeki tüm tanı ve tedavi olanakları kullanılmalı ve başka 

bir meslektaşın görüşü alınmalıdır. Suçluluk duygusuyla saklamaya kalkmak, 

hastadan uzaklaşmaya çalışmak, yanlış tutumlardır. Aksine, hasta ile teması 

artırmak tavsiye edilmektedir.  Hastaların çoğu, hekim hatası nedenli olumsuz 

sonuçlara bile anlayış gösterme eğilimindedirler. Hekim, istenmeyen bu durum 

hakkında uygun bilgilendirme yapmaz ve nedenini açıklamazsa, hatasını hastadan 

izlemeye çalışırsa, o zaman durum hasta açısından tahammül edilemez nitelik 

kazanacaktır. 

 

HATA KARŞISINDA AÇIKLIK ve ŞEFFAFLIK GEREKİR! 

SUÇLULUK DUYGUSUYLA SAKLAMAYA KALKMAK  ve HASTADAN 

UZAKLAŞMAYA ÇALIŞMAK, YANLIŞ TUTUMLARDIR! 

 

OLGU: Bayan A.’nın, teknik açıdan güç (sadece hastanın şişman olması 

nedeni ile değil) bir diverkülit operasyonu geçirmesi sonrasında karnında açık 

yara oluşur. Ayrıca kolostomi yapılması gerekir. Hasta, hastalığının komplikasyon 

dolu seyri nedeniyle  bitkindir.  Psikiyatr, ağır reaktif depresyon tanılar. Yara 

infeksiyonu nedeniyle Gentamisinli bir antibiyotik başlanır. Ancak doz, hatalı 

ölçüde yüksektir. Gentamisin’in kandaki düzeyi kısa sürede amaçlanan düzeyin 10 

kat üzerine çıkar.  Bunun sonucu olarak böbreğin Gentamisin verilişinin tipik yan 

etkisi ile ilgili değerleri de yükselir.  Bayan A., yoğun bakıma alınır. 
 

Burada tıbbi uygulama hatasına iki şekilde yaklaşılabilir: Bayan A. ağır 

hastadır, ayrıca depresyondadır, buna karşın hekimleriyle onlara güven duyduğu 

bir ilişki içindedir. Hata ile yüksek doz ilaç uygulandığının açıklanması, bu güveni 

sarsabilir. Hekimi ayrıca, vereceği bu haberin hastasını psikolojik olarak daha da 

zora sokacağından korkmaktadır. Öte yandan, hekim hastasını hatası hakkında 

aydınlatmaz, hasta bu gerçeği üçüncü bir kişiden öğrenirse, aralarındaki güven 

ilişkisi mutlaka ve kalıcı olarak sarsılacaktır. Sonunda bir orta yol bulunur: Hasta 

ve yakınları, böbrek yetmezliğinin, Gentamisin tedavisinin yan etkisi olarak ortaya 

çıktığı hakkında bilgilendirilir. Yüksek dozdan söz edilmez. Diyalize gerek 

kalmaması sağlanır ve üç hafta içinde böbrek fonksiyonları normale döner. Burada 

eleştirilmesi gereken yön, hasta ile ilişkinin tam anlamıyla şeffaf ve dürüst 

olmayışıdır. Hasta, tıbbi uygulama hatası, yani Gentamisin’in aşırı yüksek dozda 

kullanılışından haberdar edilmemiştir. 
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 Çağdaş hukuk, hekimin kendi hatasını ya da bir başka meslektaşının 

hatasını, hataya maruz kalan hastaya açıklama mecburiyeti getirmemektedir.  

Ancak söz konusu hata, hastanın sağlığı ve yaşamını ciddi şekilde tehlikeye 

düşürüyor ve bu hata nedeniyle başka tedavilerin acilen devreye sokulması 

gerekiyorsa, durum değişmektedir. Bu durumda hekim, hastasını uygulanması 

gereken tedavi hakkında aydınlatırken, neden böyle bir tedavi uygulanması 

gerektiği konusunda da dürüst olarak bilgilendirmek zorundadır. 
 

 OLGU: Böbrek hücresi karsinomu nedeniyle Bay B.’nin sağ böbreğinin 

alınması gerekir.  Anlaşılamayan bir nedenle ameliyat planına sol nefrektomi 

yazılır. Bir profesör olan operatör, ameliyat günü tatilden dönmüştür ve hastayı 

tanımamaktadır.  Ameliyat öncesinde Röntgen filmleri de bulunamamıştır. Sol 

böbrek çıkarılır... 
  

 Bu inanılmaz ama gerçek olguda bir dizi hata birbirine eklenmiştir. Bu denli 

ağır sonucu olmayan hata zincirleri hiç de az değildir ve sadece cerrahi alanda 

karşımıza çıkmazlar.  
 

 Bir çok gelişmiş ülke, bu nedenle anonim hata bildirim sistemleri 

oluşturmuştur. Anonim bildirim sitelerine örnek olarak www.pasos-ains.de ve 

www.pasis.de, www.cirsmedical.ch  verilebilir. Bu sistemler “Hatamızdan ders 

çıkarmak için hata yapmak zorunda değiliz ! ”, “More Patient Safety!” gibi 

sloganlarla çalışmaktadır. Bu iletişim sisteminde hasta için tehlike yaratmış ya da 

yaratabilecek, bizzat yaşanmış durumlar rapor edilmekte, diğerleri böylelikle 

tehlike kaynakları hakkında fikir sahibi olmaktadırlar. 
 

  Hataların Bildirimi ve Hatalardan Öğrenme Sistemleri, kritik olayların 

tanımlanması ve farkedilmesi içindir. Bildirimler, süreçte yer almış kişilerin bizzat 

kendileri tarafından yapılır. Hata bildirim sistemleri önce, küçük hataların çok ağır 

sonuçlara yol açacağı atom endüstrisi, kimya endüstrisi ve havacılık gibi alanlarda 

uygulanmaya başlanmıştır. On yıldan az bir zamandır da tıp alanında 

uygulanmaktadır. Bu sistemlerin amacı, kötü yaşanmışlıklardan bilgi 

sağlanmasıdır. Kimse, öğrenmek için bir hata yapmayı beklememelidir. Yapılmış 

bir hatayı öğrenmek ve uygulamada bu konuda dikkatli olmak, çok işe yarayabilir. 

Bu tür bildirimler, hata bildirimi için düzenlenmiş internet sitesinde yer aldığı gibi, 

alan dergilerinde de yayınlanmaktadır. Bu anonim internet sitelerini düzenleyenler, 

bildirimleri sistematik olarak analiz etmekte ve değerlendirmektedir. 
 

  Böylelikle hata türleri ve nedenleri belirlenmekte, ilgililerin kendi merak 

ettikleri alanlardaki hata türlerini incelemeleri kolaylaştırılmakta ve yaşanmış 

olumsuzluğun bir ya da bir kaç kişi, ya da ekip içinde hapsolup kalması, bu 

hatadan başkalarının öğrenme şansı bulunmaması durumunun önüne geçilmektedir. 

Moderatör, kasıtlı yapıldığı anlaşılan, genel olarak o alanı insanların gözünden 

düşürmeye yarayacak nitelikteki haberleri yayınlamamaktadır. Bildirimler, 

kesinlikle anonim yapılmaktadır. Anonimlik, çok kademeli bir güvenlik sistemi 

http://www.pasis.de/
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aracılığıyla güvence altına alınmaktadır. Bildirim ile ilgili açıklamalarda kesinlikle 

kişiye özgü bilgiler istenmemektedir. Bildirimin anonimliği, moderatör tarafından 

tekrar tekrar kontrol edilmekte ve bu konuda sorumluluk alınmaktadır. 

 

KLİNİKLERDE SUÇLAMA YERİNE HATALARDAN 

ÖĞRENMENİN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR “HATA KÜLTÜRÜ”  

OLUŞTURMAK 
 

Tıbbi hataların sadece hukuki boyutu yoktur, etik boyutu da vardır. 

Hekim, kendi hatası karşısında nasıl davranmalı, diğerleri bu hatalara nasıl 

yaklaşmalıdır? Tıbbi hatalara en kötü yaklaşım şeklinin, onlar hakkında 

konuşmamak olduğu kesindir. Çünkü, tıbbi hizmetin kalitesini ve hastanın 

güvenliğini artırmada, ancak hata kaynaklarını  belirlemek ve hataları analiz etmek 

bir çıkış yolu sağlayabilir. Hatayı yapanı ya da yapanları suçlamak, gelecek için 

yarar sağlamaz. Kişinin hem kendi hatalarımızdan, hem de başkalarının 

hatalarından ders çıkarması gerekir. Bu nedenle  hatalara açıklıkla yaklaşabilmek 

çok önemlidir. Evet, insanlar kendi  hatalarından çok dersler çıkarırlar ama, 

öğrenelim, ders çıkaralım diye, tüm hata çeşitlerini denemeye kalkışamayız. Bu 

nedenle hangi hataların yapıldığı ya da yapılmasına ramak kaldığı konusunda 

başkaları ile konuşabilme şansımız olmalıdır. Ayrıca hataları bildirmek için, 

hastanın zarara uğramış olması da gerekmez. 
 

 Suçlama yerine hatalardan öğrenmenin ön planda olduğu bir “hata kültürü” 

nasıl oluşturulabilir? “Kim Suçlu?” yerine “Suç Olan Ne?” sorusu ile, kişi yerine 

durumu ele almak, hataların ve istenmeyen durumların önüne geçmede iyi bir 

başlangıç sağlayabilir. Önemli olan hata meydana gelmeden, hata tehlikesi taşıyan 

durumları tanıyabilmektir.  
 

Klinikte de dikkatli ve deneyimli Klinik Şefi hekimin, vizitlerde 

asistanları hatalı bir uygulama meydana gelmeden uyarması, bu duruma 

dikkatlerini çekmesi beklenir. Bunun için gerekenler, hiyerarşinin törpülendiği bir 

“Şef-Asistan İlişkisi” kurulabilmesi, şefin asistana öğretme hevesinde olması ve 

asistana hatasına korkmadan sahip çıkacağı bir atmosfer sağlamasıdır. 
 

Ek 1: DÜNYA HEKİMLER BİRLİĞİ (World Medical Association)  

         HASTA GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLDİRGE  

         (Patient Safety Declaration)-Washington, 2002 

 

 Hekimler, hastalarına en yüksek kalitede tıbbi bakım vermeye çaba 

gösterirler. Tıbbi bakımın kalitesinde hasta güvenliği önemli rol oynar. Tıp bilimi 

ve tekniğindeki gelişmeler, modern tıbbı karmaşık bir sistem haline getirmiştir. 

Hekimler, bu karmaşıklıktan kaynaklanan riskleri önceden farketmeye ve hastanın 

tedavisini kontrolde tutmaya çalışmalıdırlar. Hekimler, kararlarında hasta 

güvenliğini dikkate almalıdırlar. Hata oluşmasında genellikle şahıs ve işlem 
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dışında bir dizi neden  sorumludur. Bu nedenle, cezalandırmaya eğilim taşımayan 

bir kültürel atmosfer oluşturularak, kişileri ve kurumları cezalandırmak yerine, 

sistem hatalarından korunulması ve hataların düzeltilmesi için hataların 

bildirilebilmesi sağlanmalıdır. Hekimler, modern tıbbın yüklediği risklerin 

bilincinde olarak hasta güvenliği için etkili bir sistem oluşturulması için, mesleki 

çevrelerinin ötesinde hastaları da içine alan her kesimle işbirliği yapmalıdırlar. 

Böyle bir sistemin oluşturulması için hekimlerin tıbbi gelişmeler hakkında sürekli 

bilgilendirilmeleri, onların da bu doğrultuda tıbbi bakımı sürekli iyileştirmeye 

çalışmaları gerekir. Hasta güvenliği ile ilgili bilgiler, hastalara da ulaştırılmalıdır. 

Ulusal hekim birlikleri, bu konuda üyelerine duyarlılık aşılamalıdır.               
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İstanbul Üniversitemiz bünyesinde sağlık alanında iki Tıp Fakültesi, Diş 

Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Kardiyoloji, Onkoloji ve Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüleri olmak üzere yedi adet sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Bu 

birimler farklı hasta gruplarına, hatta farklı canlı türlerine hizmet vermekle beraber 

ortak bir “Bilgi Sistemi”’ne sahiptirler. “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Bilgi 

Sistemi” adı altında varlığını sürdüren bu yapı e-devlet ve e-sağlık işlemlerine 

uygunluk taşımaktadır. Fakültemizde de İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yazılım programı kullanılmaktadır. 

Yazılım modüller şeklinde hazırlanmış olup gerek modüller,  gerekse modüller 

içerisindeki menüler, program destek elemanlarınca verilen kullanıcı yetkileri 

çerçevesinde kullanılabilmektedir.  
 

Hekim kullanıcılar kendi yetkileri ile Hastane Bilgi Sistemine 

girdikleri zaman, “genel işlemler” adı altındaki işlemlerden sonra poliklinik, 

klinik ve laboratuvar işlemleri yapabilmektedir.  
 

Poliklinik Hizmetleri : Hastane bilgi sisteminde poliklinik muayene 

bulgularının işlenebileceği alanlar oluşturulmuştur. Hastanın anamnez ve fizik 

muayene bulguları girilerek sisteme  kaydedilebilmektedir. Hekimler hastalarına 

verdikleri tedavileri ve koydukları tanıları ekrandaki tedavi ve tanı sahaları 
sayesinde hastane bilgi sistemine kaydedebilir.  Özellikle geri ödeme kuruluşları 

hasta adına düzenlenmiş faturada hastanın ön tanısının bulunmasını şart 

koşmaktadır. Tanı listesinden seçilerek veya anahtar kelimelerle taranarak tanı 

kodu ve adı bulunabilir. Tanı 4. kırımdan seçilmelidir. Otomasyon programımız 

ICD-10 sistemine göre tanı kodu işlenmeyen hastalardan tetkik istenmesine 

izin vermemektedir. Ayrıca istenen tetkikler mutlaka tanı koduna uygun 

olmalıdır (Açıklanamayan karın ağrısı tanısı konan bir hastadan kranial MR 

istenmemesi gibi).  
 

ICD sistemi, (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası 

sınıflama sistemidir. Uluslararası hastalık sınıflamasının (UHS) kısaltmasıdır. 
Bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulur. 

Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) yayımlanır ve sağlık sektörü özişlerinde, sağlık 

sayımlamaları alanında dünya çapında ortak kullanımdaki kodlama sistemidir. 

ICD-10’un sınıflama yapısında 4 düzey bulunmaktadır. Her düzey, bir üsttekinin 

detaylandırılmış halidir. 1. Düzey, hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı 

bölümlerdir. ICD-10’da toplam 21 bölüm bulunmaktadır. Otomasyon sistemimizde 

isim ve yakınmaya göre ICD kodu taraması yapılabilmektedir. Üçüncü basamak 

7-  İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 

     Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi* 
 

    Derleyen : Prof Dr Şükrü ÖZTÜRK* 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastal%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/WHO
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sağlık tesisi olduğumuz için mevcut olan durumlarda tanı kodlarını eğer sistemde 
varsa 4. düzeyden seçmemiz gereklidir, ayrıca otomasyon sistemimiz 1. düzey 

kodun seçilmesine izin vermemektedir. 

 Başlıkların açıklaması :  

  1. Bölüm Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar (A00 ile B99 arası)  

  2.  Bölüm Neoplazmlar (C00 ile D48 arası)  

  3. Bölüm Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve Bağışıklık Sistemini      

         İçeren Hastalıklar (C00-D48)  
 

  4. Bölüm Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar (E 00 - E 90)  

  5. Bölüm Akıl ve Davranış Bozuklukları (F00-F99)  

  6. Bölüm Sinir Sistemi Hastalıkları (G00-G99)  

  7. Bölüm Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları (H00-H49)  

  8. Bölüm Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları (H60-H95)  

  9. Bölüm Dolaşım Sistemi Hastalıkları (I00-I99)  

10. Bölüm Solunum Sistemi Hastalıkları (J00-J99)  

11. Bölüm Sindirim Sistemi Hastalıkları (K00-K93)  

12. Bölüm Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları (L00-L99)  

13. Bölüm Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları (M00-M99)  

14. Bölüm Ürogenital Sistem Hastalıkları (N00-N99)  

15. Bölüm Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları (O00-O99)  

16. Bölüm Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar (P00-P96)  

17. Bölüm Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom  

         Anomalileri (Q00-Q99)  

18. Bölüm Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuar Bulguları (R00-R99)  

19. Bölüm Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar  

        (S00-T98)  

20. Bölüm Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri (V01-Y98)  

21. Bölüm Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen     

         Faktörler 
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 Ayrıca muayene giriş ekranında geçmişte muayenesi yapılan bir hastanın 
muayene bulguları ve tetkik sonuçları da sorgulanabilmektedir. Bu işlem için 

muayene giriş ekranında tarih veya hasta protokolü ile sorgulama yapılabilir.  

             Yatan hasta: Hasta dosyasında bulunanlar:  Konsültasyon istek ve girişi, 

hasta ilaç ve malzeme isteği, doktor görüş giriş ve iş planı oluşturma, hasta izleme, 
konsültasyon sorgu, ölüm raporu, ameliyat raporu, doğum raporu, ameliyat sorgu, 

sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporu sorgu, kanser bildirim formu, ilaç muaf 

raporu, özürlü sağlık raporu, özürlü sağlık raporu sorgulama, mali epikriz, iş 

göremezlik raporu oluşturulabilir.  
 

Konsültasyon istek ekranından yapılan konsültasyon istek girişi hasta 

masrafına otomatik olarak işlenmektedir. Yapılan konsültasyon isteği, 

konsültasyon istenilen  birim tarafından giriş işlemi yapılarak 

değerlendirmeye alınmaktadır. Giriş işlemi yapılan konsültasyon bilgileri aynı 

ekran üzerinden takip edilebilmektedir. İstenilen konsültasyonlar, 

Konsültasyon Sorgu ekranından da sorgulanabilmektedir. Bu ekrana Klinik 

işlemler altında bulunan hasta dosyasından ulaşılabilmektedir.  
 

Doğum raporu: Doğum yapan kadınlar için doğum raporunun yazıldığı 

ekrandır. Doğum raporu ekranına klinik işlemler altındaki hasta dosyasından 

ulaşılmaktadır. Rapor tarihi ve doğum tarihi sahaları gün olarak otomatik gelir, 

istenirse rapor ve doğum tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Ekrandaki doğum 

doktoru ve anabilim başkanı adı sahaları raporu veren hekim tarafından 

doldurulması gereken sahalardır.  
 

Ameliyat raporu: Ameliyat olan Yatan Hastalar için yazılan rapordur. 

Ameliyat Raporu Giriş ekranına; Klinik İşlemler altındaki hasta dosyasından 

ulaşılmaktadır. 
 

 Laboratuvar İşlemleri:  
 

Tıbbi işlem istek: Hastalara yapılacak tetkik ve tedavilerin istek 

girişlerinin yapıldığı ekrandır. Tıbbi İşlem İstek yapılırken ilk olarak hasta hangi 

birimde yatıyor ise veya hangi birimde muayene olmuş ise birim değiştirme 

ekranından ilgili birim için değiştirme işlemi yapılır.  Hekimler tarafından yapılan 

tüm istekler istek yapılan birimlerde otomatik olarak görünebilmektedir ve 

laboratuvardaki kayıt elemanları tarafından istekler kabul edilip hastanın 

masraflarına kayıt edilmektedir. 
 

Laboratuvar sonuç ekranında arama kriterlerine uygun olarak belirlenmiş 

hastaya ait biyokimya sonuçları görülebilmektedir. 
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EKLER:  

 

I-a. Poliklinik hastaları için on-line tıbbi işlem istek yapma:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Muayene Giriş ve Yatan hasta sorgulama ekranlarından geçiş yapıldığında 

Hasta bilgileri [Protokol, Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Tanı, Hasta Türü, ayrıca 

Dr. Bilgisi  
 

  (Ad Soyad )] Kullanıcı Kodu ile ilişkilendirildiğinden ekrana otomatik olarak gelir. 
 

2. Tıbbi İşlem istenecek birim listeden seçilmelidir. Hastaya birden fazla birimden 

istek yapılacak ise her istek için ilk olarak birim bilgisi seçilip daha sonra istek 

yapılacak tetkik bilgileri seçilmelidir. 
  

3. Tablonun solunda yer alan tetkik kodu, adet, tetkik adı, İşlemin kodu biliniyor 

 1 

2 

  4 3 

KAYIT 
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ise tetkik kodu kısmına kod yazılarak enter tuşuna basıldığında sağ taraftaki 
tabloya aktarılır veya kod bilinmiyor ise tetkik adı sahasına tetkikin ilk birkaç 

harfi yazılarak listelenmesi ve listeden Mouse ile çift tıklama yapılarak sağ 

taraftaki tabloya giriş yapılması sağlanmaktadır. 

 

Önemli Not: Sağ taraftaki tabloya aktarılan tetkikler içinden silinmek istenilen 

var ise kaydedilmeden silinmesi gerekmektedir. Silmek için gerekli tetkikin 

üzerine Mouse ile çift tıklama yapılır ve kullanıcının karşısına uyarı mesajı 

gelir, evet denilerek silme işlemi gerçekleştirilir 
 

4. Toplu seç kısmından hastaya yapılan işlemler seçilmektedir.  

 

Profiller; Tablonun en üst sol köşesinde birim isimleri yer almaktadır. İlgili 
birimin üzerine gelip mouse ile tıklama yapıldığında Sağlık Uygulama Tebliğ  

(SUT) ekindeki tetkik, tedavi ve tahlillerin sıralı listesi sağ taraftaki ekranda 

görünür. Hangi işlem işlenecekse kutucuklara tıklayıp işaretlemek yeterli olur. 

Son olarak kaydet tuşuna basılarak  

istekler yapılmış olur. 

 

Önemli Not :  Evraklı Hastalar için tıbbi işlem girişte, Tedavi Yönetmeliğinde 

yer almayan tetkik ve tedavilerin girişleri yapılırken kullanıcının karşısına “bu 

tetkik resmi hasta için geçerli değildir, devam etmek istiyor musunuz”  uyarı 

mesajı gelir ve kullanıcı evet seçeneğini işaretler ise hastanın masrafına ücretli 

fiyat üzerinden giriş yapılması sağlanmış olur. Hasta bu tür tetkik ve tedavilerin 
ücretini ödemek yükümlüğündedir.  

 

  I-b. Yatan hastalar içinse “yatan hasta sorgulama” ekranından ilgili hasta 

bulunup buradan geçişler kısmından “Tıbbi İşlem İstek” seçilerek yukarıdaki 

şekilde (Poliklinik kısmında belirtildiği şekilde) tetkik istenebilir. “Uygun ICD-

10” kodu son derece önemlidir.  

 

        II-   On-line İlaç ve Malzeme İsteği Yapma:  

 

1. Klinik İşlemleri / Hasta Dosyası / Hekim İlaç-Malzeme İstek modülü seçilerek 

işlemlere başlanır. 
 

2. Hastane Protokolü biliniyorsa yazılır, bilgi yoksa ( üç nokta ) hasta sorgu 

ekranından sorgulama yapılır. 
 

3. Hasta bilgileri ekrana otomatik olarak gelir (Adı Soyadı, Doğum tarihi, Türü, 

Kurum Kodu, Yatış Tarihi ve Yattığı Klinik).  
 

4. Dr. Bilgisi (Ad Soyad ), Kullanıcı Kodu ile ilişkilendirildiğinden ekrana 

otomatik olarak gelir. 
 

5. Listede siyah renkli ilaçlar stokta var olanları, kırmızı renkli yazılan ilaçlar 

stokta olmayanları göstermektedir. 
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6. İlaç-Tıbbi Malz. Adı sahasından hastaya istenecek İlaç ve Malzemenin ilk üç 

harfi yazılarak sorgulama yapılabilir.  
 

7. Üç harfin başına % işareti konarak aranırsa içerisinde bu üç harf geçen bütün 

ilaçların ve malzemenin ekrana listelenmesi sağlanır. 
 

8. Hekim, hasta ile ilgili ilaçları listeden Mouse ile çift tıklama yaparak sağ 

tabloya işlenmesini sağlamaktadır.  Adet doz, saat ve kullanım bilgileri 

yazılmaktadır (Adet ve doz bilgileri zorunlu sahalar olup bilgi yazılmadan 

kayıt edilmesine izin verilmez). Ayrıca acil kullanılması gereken ilaçlar için 

acil sahasının işaretlenmesi gerekmektedir. 
 

9. Hekim, seçmek istediği ilaç stokta yok ise istediği ilaca eşdeğer ilaçları 

listeleyip seçebilmektedir. Eşdeğer ilaç listesini görebilmek için listede 

seçmek istediği ilaç işaretlenip ilaç etken ara butonuna basıldığı zaman ilaca 
eşdeğer ilaç listesi gelmektedir.  

 

10. Sık Kullanılan ilaçlar: İlgili servis tarafından hazırlanan liste (örneğin 

preoperatif her hasta için yazılan ilaçlar topluca gelir). 
 

11. Geçmiş İlaç İsteklerini Görüntüle: Bu adımdan hastaya daha önce istenmiş 

olan ilaçların tarih ve gün bazında listelenmesi sağlanır. İlaç listesini kopyala 

ikonu tıkladığında tüm istekler yeni tarihli olarak istenmiş olur. Listeden 
çıkartılmak istenenler ise iptal sahası işaretlenerek silinebilir. Listeden ekleme 

yada silme işlemi yapılabilir.  
 

12. İlaç-Tıbbi Malzeme adı sahasına ilgili ilaç adı yazılıp enter denildiğinde veya 

listeleme  tuşuna basılarak listelenir. İlgili ilaç listeden Mouse ile çift tıklama 

yapılarak etken kodu sahasına döndürülür. İlaç adı sahasına gelerek enter 

tuşuna basıldığı zaman seçilen etkene ait tüm ilaçlar listelenir. 
 

13. Seçilen bazı ilaçlarda ilacın özelliğine göre uyarı mesajları gelmektedir. Gelen 

uyarı mesajlarına göre hekimler isteklerini gerçekleştirmektedir.  Bu uyarı 

mesajı özellikle “Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanınca” reçete edilmesi” 

gereken antibiyotikler açısından büyük önem taşımaktadır.  İlaç isteme 

ekranında uyarı beliren ilaçlar sadece ilgili hekimlerce yazılabilmektedir. 
 

14. Son olarak kaydet tuşuna basılarak istekler yapılmış olur. 
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Program destek bölümü :  
 

Sorumlu Öğretim Üyesi : Prof Dr Şükrü ÖZTÜRK   
 
Meltem Dinç Kökmen / Nuri İşcan / Sevil Şimşek / Günay Çakır  / Nurettin Türkkahraman / 
Yeşim Özkan  
 
Danışma için telefon : 31616 – 33446 
 
Kaynak : http://www.istanbul.edu/Satin_Alma/hbs_kitap_hekim_kullanicilari_icin.doc’den 
kısaltılarak.   

 

 

2 

3 

4 

 5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

14 

http://www.istanbul.edu/Satin_Alma/hbs_kitap_hekim_kullanicilari_icin.doc'den
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 Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya 

kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının uygun 

şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamak için standart bir alım yöntemi ve bir kamu ihale mevzuatı düzenlenmiştir. 

Bu amaçla döner sermaye kaynaklı alımlar 01.01.2003 tarihinden itibaren 4734 

sayılı “KAMU İHALE KANUNU” ve 4735 sayılı “KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİ KANUNU” hükümlerine göre yürütülmektedir.  
  

 Tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi sağlık kuruluşları da, bu Kanuna 

göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 

gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
  

 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu çeşitli bölüm ve maddelerden oluşur. 

Birinci Bölüm Kanun ile ilgili temel bilgileri içerirken, ikinci bölüm ihale 
uygulanışı ile ilgilidir. 
  

 Madde 1: Kanunun Amacı 

 Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi 

altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının 

yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 
  

 Madde 2 ve 3: Kanunun Kapsamı ve istisnaları belirtir. 

        Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında yer alan tanımlamalar yapılır ve 
bundan sonraki maddeler bu tanımlamalar çerçevesinde açıklanır. 
 

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal 

ve hakları, 
 

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve 

geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve 

yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar 

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve 

hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,  

 

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri 
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 
 

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 

kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

8- Kamu İhale Kanunu ve İhale Süreci 

Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU 
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İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren 
tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 
 

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
             

İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, 

 

İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin 

projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge 

ve bilgileri, 
 

İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve 
ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan 

işlemleri, 
 

Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu 

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 
 

              Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
 

Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
 

Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale 

sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik 
detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle 

görüştüğü usulü, 
              

Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare 

tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan 

temin edilebildiği usulü,  
 

Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile 

yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı, 
 

Çerçeve anlaşma : Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla 

istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle 

fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları 
belirleyen anlaşmayı, 

ifade eder. 
 

 İhale Komisyonu  

 (Madde 6) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu 

işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve 

muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az 

beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak 

üzere görevlendirir 
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 Kanunun İkinci Bölümünde İhaleye katılım koşulları ve ihaleler yer 
almakta olup, olup, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü (Md.19) 

temel ihale yöntemidir. Diğer ihale usulleri (Md.20, 21, 22) Kanunda belirtilen 

özel hallerde kullanılabilir. 
           

   Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 

idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere 

yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir 

(Madde 9). Yaklaşık maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan 

diğer kişilere açıklanamaz. Yaklaşık maliyetin gizliliği esastır 
 

Yapılacak ihale usul ve kurallarının belirlenmesinde her yıl Şubat yaklaşık 

maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler belirlenir. 
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İhale Süreci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Kanunun 55. maddesi’ne göre; idarelerce yapılacak mal alımı ihalelerinde, ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esas alınır. 

  

 
1-Talep ve Şartname hazırlığı (Md.12) 
2-Evrakların Satın Almaya birimine ulaştırılması 
3-Evrakların incelenmesi  
4-Onaylar 
5-Yaklaşık maliyet belirlenmesi (Md 9) 
6- İhale usulünün belirlenmesi (Md 18) 
7- İhale dökümanın hazırlanması (Md.27) 
8- Onaylar 
9- İhale komisyonunun oluşturulması (Md.6) 

10-İhale ilanı (Md.13) (Eşik değerlere göre: Md 8) 
                   ≤ 66.154,- TL        7 gün 
       66.154 - 132.311,- TL      14 gün 
  132.311 - 1.102.622,- TL       21 gün 
              ≥ 1.102.622,- TL       40 gün 
11-İhalenin gerçekleştirilmesi (Md.40) 
12-Karar (Md.40) 
13-Kararın isteklilere bildirilmesi (7 gün) 

12-Şikayetler için bekleme süresi (15 gün) 

 

14-Şikayet var 
15-Şikayete cevap (en az 30 gün) 

16-Cevabın istekliye bildirimi (7 gün) 

14-Şikayet yok 
15-Sözleşmeye davet (7-10 gün) (Md.41) 

16-Sözleşme (Md.42) 

17- Şikayet red (karar değişmez) 

18-İsteklinin KİK itiraz süreci (15 gün) 17-Şikayet kabul (karar değişir) 

18-11.sıradan işlemler tekrarlanır 

19-KİK itiraz var 

20-KİK cevabı beklenir (en az 40 gün) 

19- KİK itiraz yok 
20- Sözleşmeye davet (7-10 gün)            

      Sözleşme 

21-İtiraza red 
22-Sözleşmeye davet (7-10 gün) 

23-Sözleşme 

21-İtiraz kabul 

22-11.md’den itibaren tekrar (7-10 gün) 
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İhale Sonrası İşlemler 

 

 Alınan malın teslim aşamasında, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Muayene ve Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre hareket 

edilir.  

 

İhale yetkilisi tarafından kurulan “Muayene ve Kabul Komisyonu”, 1 

Başkan, 1 Uzman ve 1 Üye’den oluşur. Belirlenen komisyon üyeleri her 

muayenede hazır bulunmak zorundadır.  

 

Komisyonun başlıca görev ve sorumluluğu; Yüklenici tarafından idareye 

teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun 
olup olmadığını incelemek ve ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul 

işlemlerinde esas alınacak usulleri yürütmektir. 

 

 TEKNİK ŞARTNAMELER 

 Uzmanlık alanı ne olursa olsun, cihaz veya malzeme isteği yapan birimler 

teknik şartname hazırlayıp, ihale komisyonunda uzman üye olarak yer 

almaktadır.Sağlık Bakanlığının 10.01.2002 tarih ve 336 sayılı onayı ile Temmuz 

2002 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) 

“Tıbbi Cihaz Teknik Şartnameleri” örnek şartname olarak yararlanılmak üzere 

hizmete sunulmuştur. 

 İhale konusu mal alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin 

idarelerce hazırlanması esastır.  

 İhale dökümanlarında yer alan teknik şartnameler, alımı yapılacak mal 

veya hizmet ile ilgili kritik öneme sahip olup, Kanunun 17. maddesinde de 

belirtildiği gibi; adı geçen teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği 

sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün 

istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunlu olacak şekilde düzenlenmeleri 

gerekmektedir.  

 

 Teknik Şartname Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar:   
 

1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir 

isteğin  diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin 

olmalıdır. İhale  dokümanında isteklilerden talep edilecek her hususun 

yer alması esastır. 
 

2. Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın 

ürününü  kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde 

hazırlanmalıdır. Teknik  şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, 

menşei, kaynak veya ürün  tanımlanmamalı ve belirli bir marka veya 

modele veya belirli bir firmaya yönelik  özellik ve tanımlamalara yer 

http://www.saglik.gov.tr/
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verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası  teknik standartların 
bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin  mümkün olmaması 

hallerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka  veya model 

belirtilebilir.  
 

3. Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde 

tanımlayan  ve /veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler 

taşımamalıdır.  
 

4. Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma 

 şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler 

yazılmalı;  varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar 

ile uyumlu  çalışması isteğine de yer verilmelidir.  

 

5. Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans 
 verilmelidir. Tolerans; “en az...”,”en çok...””veya” “+/-...” şeklinde, o 

özelliğin  gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek 

verilmelidir.  

 

6. Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek 

parça  ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı, bakım seti, 

doküman (kullanma  kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı,v.b) ile 

ilgili hususlar teknik  şartnameye dahil edilmelidir 

 

7. Teknik şartnamede yer verilen her bir istek ve özellik için, teknik olarak; o 

özelliğin nasıl muayene edileceğine ve ölçülerine dair, muayene ve/veya deney 

metodu bulundurulmalı, alınacak numune miktarı, red-kabul kriterleri, hata 
değerlendirmeleri ve gerek görülen diğer detay bilgiler açıkça belirtilmelidir. 

 

8. Varsa; temin edilecek malzeme ve /veya sistemi kullanacak personele verilmesi 

gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler de ihale 

dokümanınında belirtilmelidir.  

 

a. Teknik şartname konu ile ilgili en az 3(üç) uzman tarafından hazırlanarak 

imzalanmalıdır.  

 

10. Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine 

uygun birimler kullanılmalıdır.  
 

11. Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak 

belirtilmelidir.  
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 Klinik Laboratuvar (Tıbbi Laboratuvar); Laboratuvar organizasyonları 

tüm biyolojik örnekleri kullanarak; tanısal testlerin seçilmesi, gerçekleştirilmesi ve 

yorumlanması ile ilgilenen birimlerdir. Bu birimler: 
 

 Klinik biyokimya 
 Moleküler tanı 
 Mikrobiyoloji 
 Hematoloji 
 Koagülasyon 
 Kan bankası 

 İmmunoloji 
 Kimlik testleri 

olarak sınıflandırılabilir. 
 

 Klinik biyokimya ile tıbbi laboratuvarın diğer alanları arasındaki sınırlar 

net değildir. Birçok Klinik Biyokimya laboratuarı; rutin biyokimya testleri 

yanısıra; immunoloji, hematoloji ve koagülasyon testlerini de gerçekleştirmektedir. 
 

 Klinik laboratuvar, sağlık hizmetlerinde merkezi bir konuma sahiptir. 

Laboratuvar  analizleri, 
 

 Sağlık halini inceleme 
 Klinik bir şüpheyi doğrulamak (tanı koymak) 
  Düşünülen tanıdan uzaklaşmak (ayırıcı tanı) 
 Tedavinin seçimi ve izlenmesine yardımcı olmak 
 İlaç düzeylerini takip etme 
 Hastalığın seyri ve iyileşmenin takibi  

 Klinik bulguların yokluğu durumunda hastalık için tarama sağlamak 
 konularında klinisyenlere yardımcı olurlar. 
 

 Yapılan çeşitli çalışmalarda, tıbbi kararların %70’nin laboratuvar 

sonuçlarına göre verildiği gösterilmiştir. (Silverstein, 2003) 
 

 Laboratuvarda test süreçleri üç aşamada incelenmektir :  

 Pre-analitik süreç: Testlerin istenmesi ve örneklerin toplanması 

 Analitik süreç: Örneklerin oto-analizörlerde çalışılması ile test 

sonuçlarının elde edilmesi 
 

 Post-analitik süreç: Sonuçların değerlendirilip raporlanması 
 

 Pre-analitik süreç :  

 Hastanın hazırlanması 

 Örneğin alınması 

9- Klinik Biyokimya Laboratuvarında 

Preanalitik Süreç 
 

Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU 
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 Örneğin taşınması 
 Örneğin saklanması 

 Örneğin analiz için hazırlanması basamaklarını içerir. 
 

 Bu süreci etkileyen çeşitli değişkenler vardır. Bunlar preanalitik 

değişkenler olarak adlandırılırlar : 
 

 Kontrol edilebilenler (etki süresi kısadır) 

 Kontrol edilemeyenler 
 

Kontrol Edilebilen Değişkenler 

1. Örnek toplanması ile ilgili değişkenler 

2. Fizyolojik değişkenler : Postür, uzun süreli yatak istirahati, egzersiz, 

sirkadiyen varyasyon, seyahat 
 

3. Diet : Yemek, vejeteryenlik, malnütrisyon, açlık 

4. Yaşam biçimi : Sigara, alkol, ilaç, bitkisel preparatlar  
 

1- Örnek Toplanması : 

 Laboratuvarlarda en sık kan ve ürünleri kullanılmakla birlikte, kullanılan 

örnekler çeşitlilik gösterirler.  
 

 Biyolojik sıvılar  

o Kan 

o İdrar 

o Beyin-omurilik sıvısı (BOS, serebrospinal sıvı) 

o Amniyon sıvısı 

o Plevra, periton sıvıları  

o Eklem sıvısı (sinovyal sıvı) 
o Ter ve Tükürük 

 Gaita 

 Safra yolu ve idrar yolu taşları gibi katı kısımlar 

 Biyopsi parçaları 

 Bronkoalveoler lavaj sıvısı (BAL) 

2- Fizyolojik Değişkenler : 

 Postür : Yatar durumdan dik duruma geçişte kan hacmi (plazma) %10 

azalır 

 Uzun süreli yatak istirahati : Sıvı retansiyonu sonucu plazma protein ve 

albumin konsantrasyonu azalır, idrar ile azot, kalsiyum, sodyum, potasyum 
atılımı artar 

 

 Egzersiz : Kan glukoz, laktat düzeyleri ile CK, AST, LDH aktiviteleri artar 

 Sirkadiyen varyasyon : Kortizol, demir, TSH, GH 

 Seyahat : 10 zaman dilimi aşıldığında diurnal ritmin geri dönmesi için 5 

gün      

    Gerekir. 
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3-  Diet 

 Yiyecekler: Yüksek proteinli diet serum ve idrardaki üre ve ürik asid 

düzeylerini arttırır; kolesterol alımında %50 artış serum düzeyini 5-10 mg/dl 

yükseltir. Yemek sonrası en çok glukoz,demir,total lipid ve ALP artar; kafein 

adrenal medullayı uyarır, avokado glukoz toleransını bozar 
 

 Vejeteryenlik : LDL, VLDL-kolesterol azalır 

 Malnütrisyon : Protein,albumin,β-globulinler azalır 

 Açlık             : Glukoz azalır,lipoliz ve hepatik ketogenez uyarılır  
 

4- Yaşam Biçimi : 

 Sigara: Adrenalin, glukoz, kolesterol, trigli-serid,LDL-kolesterol artar,HDL 

 kolesterol azalır; eritrosit sayısı artar, IgG,M,A azalır, IgE artar, B12 vitamini  

düzeyi azalır 
 

 Alkol : Glukoz,laktat,asetat artar; kronik alkolizmde artmış GGT aktivitesi 

marker olarak kullanılır; MCV artar; HDL-kolesterol artar 
 

 İlaç : İntramüsküler enjeksiyon CK ve LDH aktivitesini arttırır; diüretikler 

potasyumu düşürür, tiazidler glukoz toleransını bozarak hiperglisemi yapar, 
böbrek kan akımını    azaltır; antiepileptikler %10 vakada SLE’a sebep olur. 

 

Kontrol Edilemeyen Değişkenler 

1. Biyolojik etkiler : Yaş, cinsiyet, ırk 

2. Çevre faktörleri : Yükseklik, vücut sıcaklığı, yaşanılan yer 

3. Uzun süreli siklik değişiklikler : Mevsimler, menstrüel siklus 

4. Altta yatan medikal durumlar : Obezite, gebelik, stres, ateş, şok ve travma,    

   transfüzyon ve infüzyonlar 
 

1- Biyolojik Etkiler 

 Yaş : Yenidoğanın eritrosit sayısı ve hemoglobin düzeyi yüksektir, 

bilirubin 3.-5. günde pik yapar, glukoz düşüktür, fizyolojik hipertiroidi ilk 

yıl içinde düzelir. 10 yaşında erişkin protein değerlerine ulaşılır; bebekte 
yüksek olan ALP aktivitesi çocukluk döneminde azalıp puberte öncesinde 

yükselir 
 

 Cinsiyet : Puberteye kadar fazla fark yoktur. Albumin, kalsiyum, 

hemoglobin, demir, kolesterol, LDL-kolesterol kadında daha düşüktür 
 

 Irk : Siyah ırkta total protein,CK,LDH aktivitesi,pubertede ALP 

aktivitesi daha yüksek, glukoz toleransı ise düşüktür. 
 

2- Çevre Faktörleri 

 Yükseklik            : Hb ve Hct yüksek rakımda yaşayanlarda daha yüksektir 
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 Vücut sıcaklığı : Ani olarak sıcağa maruz kalmak plazma hacminin 
artmasına, aşırı terleme hemokonsantrasyona sebep olur 

 

 Yaşanılan yer: Suyun sert olduğu yerlerde kolesterol, trigliserid, 

magnezyum düzeyleri yüksektir; trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 

karboksihemoglobin düzeyleri yüksektir   
 

3- Uzun süreli siklik değişiklikler 

 Mevsimler : Kışın protein,üre,kolesterol düzeyleri; yazın iskelet kasından 

kaynaklanan enzimlerin aktiviteleri artar 
 

 Menstrüel siklüs : Kolesterol ve trigliserid düzeyleri östrojen 

sekresyonunun maksimum olduğu siklus ortasında en yüksektir. Total 

protein,albumin,kalsiyum ovulasyonda azalır sonra tekrar yükselir; 

fibrinojen menstrüasyonda  çok azalır 
 

4- Altta Yatan Medikal Durumlar 

 Obezite : Kolesterol,trigliserid,LDL-kolesterol artmış, HDL-kol. 

azalmıştır; insülin düzeyi artmış glukoz toleransı bozulmuştur 
 

 Gebelik : Kan hacmi çok artar, hemodilüsyon nedeni ile protein 

konsantrasyonu azalır;kolesterol ve trigliserid artar; ESR x5 artar 
 

 Stres : Katekolaminler,kortizol,TSH,aldosteron artar 

 Ateş : Hiperglisemi,aldosteron,ADH sekresyonu 

 Şok ve travma : Kortizol,katekolaminler,GH,glukagon,insülin artar 

 Transfüzyon ve infüzyonlar : Verilen tam kan veya plazma miktarına 

göre protein konsantrasyonu; LDH aktivitesi artar 
 

 ÖRNEK ALINMASI 

 “Bir testin sonucu alınan örneğin uygunluğu ölçüsünde güvenilirdir” 

 Test sonuçlarının kalitesi, hastanın hazırlanmasına gösterilen önemle 

direkt ilişkilidir. Yapılacak testin özelliğine göre örnek almak, hastanın kimlik 

bilgilerinin ilgili tüpler üzerine doğru olarak etiketlemek ve hastayı, yapılacak 

işlemler hakkında bilgilendirilmek, örnek alan kişinin temel sorumlulukları 

arasındadır. 
 

 Uygun kan alma tekniği, uygun tüp / iğne seçimi ve uygun örnek bir testin 

sonucunun güvenilirliğini direkt olarak etkiler. 
 

 Eldiven kullanımı ; Universal önlemler çerçevesinde, kan alımı sırasında 

eldiven kullanılması zorunlu kılınmıştır. Eldiven kullanmanın amacı; kan alma 

sırasında kesi veya yaralanma sonucu vücuda girebilecek patojen ajanlar arasında 

bir bariyer oluştumaktır. Eldiven kullanmamanın hiçbir geçerli nedeni olamaz. 
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 Turnikeler ; Turnike kullanımının amacı, venöz kan akımını yavaşlatmak 
için direnç oluşturmaktır. Kan akımı yavaşlayınca damar belirgin hale gelir ve 

kolaylıkla palpe edilebilir. Turnike hastanın kolunda 1 dakikadan uzun süre sıkılı 

halde bırakılmamalıdır. Turnikenin uzun süre uygunlaması hemokonsantrasyona ve 

staza (bu nedenle yüksek Potasyum düzeyine) neden olabilir. Turnike iğnenin 

gireceği noktanın 7,5-10 cm yukarısına uygulanmalıdır. 

 Hastadan alınan kan örnekleri ; Laboratuarlarda en sık kullanılan 

biyolojik materyal kan örneğidir. Kan örneği, yapılacak analize göre üç farklı 

şekilde bulunabilir: 
 

Tam kan (total kan): Tam Kan; santrifüj edilerek plazması ayrılmamış, 

antikoagülan içeren kandır.  
 

 Tam kan (total kan): Tam Kan; santrifüj edilerek plazması ayrılmamış, 

antikoagülan içeren kandır. 
 

  Serum: Pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) 

ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Pıhtılaşma faktörlerini içermez. 
 

 Plazma: Pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar 

(eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. 

Tüm pıhtılaşma faktörlerini içerir. 

 Analizler için kan örnekler ven, arter veya kapillerden alınabilir.  
 

 Venöz kan, genel olarak tercih edilen kandır ve vene girilerek 

(flebotomi). 
 

 Arteriyel kan, kan gazları analizi için alınır. 
 

 Kapiller kan, periferik yayma (formül lökosit) yapmak için ve 

çocuklardan bazı analizler için alınır. 

 

 Kan örnekleri “vacutainer” adı verilen vakumlu tüplerle elde edilir. Bu 
tüpler, önceden belirlenen hacimlerde kan almayı sağlayan tek kullanımlık kapalı 

sistemlerdir. Tüplerin içeriğindeki anikoagülanlara göre renk-kod olarak 

tanımlanmışlardır. 
 

         
   
 

 İstenilen örnek ve yapılacak teste göre katıksız veya uygun antikoagülan 

içeren tüp seçilerek kan örneği alınmalıdır.  
 

 Serum tüpleri katkısız veya jel içeren tüpler olabilir. Vakumlu jelli serum 

tüplerinin alt kısmında korumalı jel bulunmaktadır. Bu maddelerin belirli ağırlığı 

kan hücreleri ve serumun arasında bulunmaktadır. Santrifuj sürecinde, engelleyici 

jel yukarıya, seruma doğru hareket eder- pıhtı jel bariyerin altında kalır böylece 

serum hücrelerden ayırt edilmiş olur. 
 

 Vakumlu sistemlerde kullanılan antikoagülanlar 
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 EDTA (hematolojide hücre sayımı ve morfolojisi, K2EDTA ve 
K3EDTA): EDTA kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece pıhtılaşmayı 

bloke eder. 
 

 Sodyum sitrat (koagülasyon, 0.105 M veya 0.129 M, kan/antikoagülan: 

9/1) : kalsiyum iyonlarını bağlayarak pıhtılaşmayı bloke eder. 
 

 Sodyum sitrat (sedimentasyon, 4/1) 

 Heparin: Heparin, trombin ve tromboplastini inaktive ederek 

koagülasyon sürecini durduran doğal bir antikoagülandır. 
 

 Sodyum florür (glukoz ölçümü): glikolizin önlenmesi için kullanılır.  

 (2-fosfogliseratı fosfoenolpirüvata dönüştüren enolaz enziminin    

       inhibitörü) 
 

KAPAK Antikoagülan Kullanım yeri 

 Kırmızı 

 

 Yok  Serum 

 Sarı (SST) 

 

 Jel  Serum 

 Gri 

 

10 mg K-oksalat +12.5 mg NaF   Glikoz, laktik asit 

 Mor 

 

 K-EDTA Hematoloji, amonyak 

 Mavi 

 

 % 3.8 Na sitrat (1:9)  Pıhtılaşma testleri 

 
Yeşil 

 Heparin   Plazma 

 Sarı 

 

 Asit sitrat dekstroz  HLA tiplendirilmesi 

 Siyah 

 

 % 3.8 Na sitrat (1:3)   Sedimantasyon 

 

 Vakumlu tüplere örnek alımı belli bir sıra ile yapılmalıdır :  

7) Kan kültürü 
8) Katkısız tam kan  (serum eldesi) 

9) Pıhtılaşma tetkikleri için antikoagülanlı tam kan  (sitrat) 

        Heparinli kan örneği 
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10) Hematolojik tetkikler için antikoagülanlı tam kan  (EDTA) 

11) Glikolitik inhibitör içeren tüp  (Glukoz/Laktat analizi – Fluorür) 

 Örnek Red Kriterleri : 

a. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı 

yapıldığı hasta bilgileri ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olması 
 

b. Örnek tüplerinde barkod olmaması  

c. Örneklerin uygun tüplere alınmamış olması 

d. Gelen örneklerin uygun koşullarda getirilmemiş olması (özellikle kan gazı, 

amonyak vb tayini için, hemen gelmesi veya soğuk zincirle getirilmesi 

gereken örnekler) 
 

e. Örneklerin hemolizli olması 

5. Lipemik örnekler LİS’ in açıklama kısmında belirtilir  

6. Gelen örneğin yetersiz olması  

7. Antikoagülanlı tüpte gelen örneğin pıhtı içermesi  

 

 İDRAR ÖRNEĞİ 

 Labortavarlarda ikinci sıklıkla kullanılan örnek idrar örneğidir. 

 İdrar örneklerinin alınması ve laboratuvara ulaştırılmasında; idrar toplama 

yöntemi, idrar kapları ve saklama koşulları gibi değişkenler, analiz sonuçlarını 

etkileyerek tanı ve tedavi kararlarında yönlendirici oldukları için çok önemlidir.  
  

 Örnek çeşitleri   

 Rastgele (random) idrar örneği  
 

 İdrar, tam analizi ve mikroskobik incelemeler için uygun örnek çeşididir. 

Günün uygun olan herhangi bir saatinde alınmış idrardır ve rutin araştırmalar 

amacı ile kullanılır. 
  

 Sabah idrarı  

 Sabah toplanan ilk idrar örneğidir. Yatmadan önce mesane boşaltılır, 

yataktan kalkınca yapılan ilk idrar, uygun örnek kabında toplanır.  
  

 Orta akım idrarı 

 İdrarda bakteri kültürü için önerilen toplama şeklidir. Üregenital 

bölgeninuygun şekilde temizlendikten sonra idrar örneği alınır. 
  

 Hastanın hazırlanması; 
 

 Önce eller yıkanır .  

 Ürogenital bölge ıslak temizlik kağıdı ile temizlenir  

 İdrarın ilk kısmı tuvalete yapılır.  
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 İdrar yapılmaya başladıktan sonra, idrar kabına dışarıdan bulaş olmayacak 
şekilde, orta akım idrarı toplanır.  

 İdrarın kalanı tuvalete yapılır.  
  

 Pediyatrik idrar örnekleri  

 Pediyatrik idrar örnekleri, kız ve erkek çocuklar için farklı olarak üretilmiş 

yumuşak, özel plastik torbaların genital bölgeye yapıştırılması ile toplanır. 
  

24 saatlik idrar toplanması 

 Sabah uyandıktan sonraki ilk idrar atılarak mesane boşaltılır. 

 Bundan sonraki yapılacak tüm idrarlar 24 saat süresince idrarın tamamı 

idrar toplama kabı içinde olacak biçimde idrar kabında toplanır. Bu süre 

içinde toplama kabı serin bir yerde saklanır. 

 Ertesi sabah uyandıktan sonraki ilk idrar da toplama kabına alınarak en 

kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. 
  

        Önemli Bilgiler  
 İdrar örnekleri kuru ve temiz idrar toplama kaplarına toplanmalıdır.  

 İdrar tam analizi için sabah ilk idrarı, tercih edilir  

 Tam idrar analizi, idrar taze iken yapılır.  

 Örnek en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Oda ısısında bekletilen 

idrarlar bozulmaya başladığından kimyasal ve mikroskobik inceleme 

sonuçları hatalı olabilir.  

 Hemen gönderilemeyen örnekler mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. 

 İdrar, tam analizi için en az 12 ml idrar gereklidir. 5 ml den az olan 

idrarlarda çalışma yapılması yanılgıya neden olabilir.  

 Yenidoğanlarda ve bebeklerde 2 ml idrar ile çalışılabilir.  
 

             İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde Klinik Biyokimya Laboratuvar İşleyişi 
 

 Hastalar için gerekli test girişleri Hastane İşletim Sisteminde (HİS- 

otomasyon) ilgili laboratuvar seçilerek hekimler tarafında  yapılır. Test seçimi 

tamamlandıktan sonra hastalar poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma birimine 

yönlendirilir. Test onayları laboratuvar kayıt biriminde yapılır. Acil biriminde ve 

Servislerde test girişleri için aynı işlemler yapılır ve hastalardan alınan test 

materyalleri laboratuvara gönderilir. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra 

işaretlenen testler Laboratuvar İşletim Sistemi (LİS) tarafından görülür hale gelir. 
 

 Polikliniklerden yapılan test isteklerinin LİS’e kaydı yapıldıktan sonra 

hastalar kayıt/kan alma biriminde yönlendirilir. Kan örneği için testlere göre uygun 

örnek tüpü seçimi yapılır, seçilen tüplere barkod etiketler yapıştırılır ve kan alma 
işlemi gerçekleştirilir. İdrar testleri için hastalara barkod etiketi yapıştırılmış idrar 

kabı verilip tuvalete yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar 

birimine getirirler. Kan alma işlemi tamamlanan hastalara sonuçların ne zaman 

çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir. 
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 Servisler ve Acil’de hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test 
istekleri HİS’e girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek 

kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. Kan alma işlemi hemşireler tarafından 

gerçekleştirilir Alınan örnekler personelle ilgili laboratuvar birimine gönderilir. 
 

 Örnekler laboratuvara gelince, LİS’den yapılan test isteklerine bakılarak 

örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, kontaminasyon, vb. kontrolü 

yapılır. Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için 

olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. 

Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar çalışılmaz. Hastadan tekrar kan 

alınması için kan alma birimi, acil veya servisleri bilgilendirilir. Ayrıca LİS 

ortamında hasta sonuç sayfasına numune red sebebi belirtilir. 
 

 Analiz 

 İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya laboratuarları otomasyon 

sistemleri ile analizlerini gerçekleştirmektedir. Analiz öncesi tüm cihazlarda  önce 

cihazların kontrolü ve “internal kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar 

kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar 

“geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve cihaz ile ilgili iyileştirme 

prosedürleri gerçekleştirilir. Örneklerle çalışmalar tamamladığında analizlerin 

sonuçları otomatik olarak LİS’e gönderilir. LİS’de hastaların tüm sonuçları 

toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun 
olmayan testler, sebebi araştırılarak yeniden çalışılır veya hastadan yeni örnek 

istenir. Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları 

bekletilmeden onaylanır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 
 

 

 

 

İletişim : 

 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
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2. Prof.Dr. Derya AYDIN 

3. Yük.Hem. Hatice KAYMAKÇI 

4. Y.Hem. Aslı ÖZDEMİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
AMAÇ:  

 

İstanbul Tıp Fakültesi’nin çeşitli kliniklerinde tıpta uzmanlık öğrencisi 

olarak göreve başlayacak hekimlerin uzmanlık eğitimleri süresince hastane 

infeksiyonlarının önlenmesine katkıda bulunmak için duyarlılıklarının artmasıdır. 

 

10- Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü 

mailto:itfhikk@istanbul.edu.tr
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ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
 

         Eğitimin sonunda katılımcılar, 

f. İstanbul Tıp Fakültesi’nin hastane infeksiyonlarıyla ilgili öncelikli 

sorunlarından en az üç tanesini sayabilmeli 

g. İnfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan hekimler ve sağlık kuruluşlarına 

ilişkin yükümlülükleri söyleyebilmeli 

h. Çoğul dirençli mikroorganizmaların hastane içinde yayılımının  önlenmesi 

için temel beş önlemi sayabilmeli 

i. Hijyenik el yıkama adımlarını uygulayabilmeli  
j. Hızlı ve susuz el antisepsisini doğru uygulayabilmeli  

k. Doğru eldiven kullanım kurallarını uygulayabilmeli  

l. Kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunma önlemlerini uygulayabilmeli  

m. Atık yönetim kurallarını uygulayabilmeli   

n. Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi’yle hangi durumlarda ve nasıl iletişim 

kurulacağını bilmelidir. 

 

 

 

 

Tanım:  
 Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında 

inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu 

olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlara denir. 

 

Önemi: 

1-Öldürücüdür. 

2-Pahalıdır. 

3-Önlenebilir. 

 

Nedenler: 
 

A-Değiştirilemeyen nedenler (hastaya ait) : 

1- Yaş 

2- Altta yatan hastalıklar (bağışıklık yetmezliği, yanıklar, malnütrisyon, 
travmalar, diyabet, primer infeksiyon varlığı...)   

3- Hastanın uzun süreli antibiyotik kullanmış olması 

 

B-Değiştirilebilir nedenler (hastaneye / çalışanlara ait) : 

1- Cerrahi ve medikal asepsi tekniklerine uyumsuzluk 

*El hijyeni 

*Eldiven kullanımı 

*İzolasyon önlemleri 

*Dezenfeksiyon  

HASTANE İNFEKSİYONLARI  
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*Sterilizasyon 
*Atık yönetimi 

2- Kontrolsüz antibiyotik kullanımı 

3- İnvazif girişimler 

4- Hastanede kalış süresinin uzunluğu 

 

EL HİJYENİ 

 

Amaç: 

             Sağlık personelinin elleri aracılığıyla hastadan hastaya mikroorganizmaların  

yayılmasını / bulaşmasını engellemektir. 
 

1) Hijyenik el yıkama 

2) Hızlı ve susuz el antisepsisi 

3) Cerrahi el yıkama 
 

 Hijyenik el yıkama  

 

Antiseptik çözeltilerle elleri yıkayarak ellerdeki geçici floranın 

uzaklaştırılması ve mikroorganizmaların öldürülmesidir. Hijyenik el yıkamada 

başlıca % 4’lük klorheksidin veya % 7.5 – 10’luk povidon iyot çözeltileri 

kullanılır. 

  

Ne zaman uygulanır? 
 

4) Hasta ile doğrudan temastan önce ve sonra 

5) İnvazif işlemlerden önce 

6) Yaralara, idrar sondalarına ve diğer tıbbi gereçlere 

dokunmadan önce ve sonra 

7) Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra 

8) Servise girdikten sonra ve terk etmeden önce 

 

Hijyenik el yıkama adımları: 
 

1- Ellerde yüzük, saat ve bilezik olmamalıdır. İnce alyans varsa, elleri 

yıkarken oynatılarak yeri değiştirilir. Giysi kolları bileği açıkta bırakacak 

şekilde olmalıdır. 

2- Musluk açılır, eller ıslatılır. 

3- Avuç içine 3-5 ml el antiseptiği alınır, köpürtülür. 

4- El ayaları, el sırtları ve parmak araları bileklere kadar,en az on beş saniye 

kuvvetlice ovuşturulur. Tırnak çevreleri ve parmak uçları ovalanarak 

temizlenir. Kuvözdeki bebekle ilgilenilecekse kollar dirseğe kadar 

yıkanmalıdır. Bu işlemler sırasında giysilere ve diğer deri yüzeylerine 

sıçrama olmaması için dikkatli davranılmalıdır.   
5- Akan su altında eller durulanır. 

6- Tek kullanımlık kağıt havlu ile eller kurulanır. 
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7- Çevirmeli musluk kullanılıyorsa, aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır. 
8- Kağıt havlu, kapağı ayak ile açılarak pedallı kağıt atıkların olduğu çöp 

kutusuna atılır.  

 

 Hızlı ve susuz el antisepsisi: 
 

 Alkol içeren antiseptiklerle ovalayarak ellerdeki geçici floranın 

uzaklaştırılması ve mikroorganizmaların öldürülmesidir. Hızlı ve susuz el 

antisepsisi, ellerde gözle görülür bir kirlenme olmayan her durumda uygulanabilir. 

Ellerde gözle görülür bir kirlenme varsa yıkanmalıdır. 

 

Hızlı ve susuz el antisepsisi adımları: 
 

1- Hızlı etkili alkol içeren çözeltiden 3-5 ml avuç içine alınır. 

2- 0,5-1 dakika arasında her iki el aynı el yıkama tekniğindeki gibi kuruyana 

dek ovuşturulur. 

3- Bu işlem sırasında, antiseptik maddenin ellerin her tarafı ve parmak 

araları ile teması sağlanır. 

4- Ellere fazla miktarda antiseptik madde alınmışsa ve tüm adımlar 

yapıldığında eller kurumamışsa asla kağıt havlu ile fazlası alınmaz. 

Kuruyana kadar eller ovuşturulmaya devam edilir. 
 

 Cerrahi el yıkama: 
 

Ellerdeki geçici florayı uzaklaştırmak ve öldürmek, kalıcı florayı da azaltmak 

amacıyla uygulanan el yıkama işlemidir. Bu amaçla, hijyenik el yıkamada 
kullanılan antiseptik çözeltiler kullanılır. 
 

Ne zaman uygulanır? 
  

Bütün cerrahi işlemlerden önce uygulanır. 

 

ELDİVEN GİYME 

 Amaç:  

 Personelden hastaya, hastadan personele veya bir hastadan diğer bir 

hastaya mikroorganizmaların bulaşma riskini azaltmaktır. Kirli eldivenler ile temiz 
kabul edilen yüzeylere dokunulmamalıdır.  
 

 1- Steril eldiven : Steril eldiven sadece steril dokulara ve steril araç-

gereçlere   dokunulacağında giyilmelidir. 

 

      Kurala uygun olarak steril eldiven giyme adımları: 
 

1- Steril eldiven giyilmeden önce hijyenik el yıkama uygulanmalıdır. 
2- Steril eldiven paketi, içindeki steril eldivenlerin dış yüzeyine temas 

edilmeyecek şekilde açılmalıdır. 

3- Üzerinde R işareti olan eldiven sağ ele, L işareti olan eldiven sol ele 

giyilmelidir. 
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4- Sağ el ile sol eldivenin kıvrılmış olan kısmından tutulup, sol elin 
parmakları içeriye doğru kaydırılır. Eldivenin kıvrık olan kenarından 

tutup çekerek eli yerleştirmeli, bu sırada   eldivenin dış yüzeyine temas 

edilmemelidir. Aynı işlem diğer el için de uygulanır. 

5- Daha sonra eldivenli elin parmaklarını öbür eldivenin kıvrılmış olan 

bilek kısmının altından kaydırmalı ve parmaklar içeri sokularak 

eldiven yukarı çekilmelidir. 

6- Eldivenler giyildikten sonra steril olmayan bölgelere ve nesnelere 

dokunulmamalıdır. 

7- Eldivenler çıkarıldıktan sonra mutlaka hijyenik el yıkama 

uygulanmalıdır. 
 

 2-Steril olmayan eldiven : Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar ve kontamine   

  cihazlarla temasta steril olmayan temiz eldivenler yeterlidir. 
 

 Giyilmeli 

 Kan ve infeksiyöz olabilecek materyal ile temas olasılığında 

 Bütünlüğü bozulmuş deri ile temas olasılığında 

 Kan alma ve damara girme gibi işlemler  sırasında 
 

 Değiştirilmeli 

 Bir hastadan diğerine geçerken 

 Bir hastanın vücudunun bir bölgesinden diğer bölgesine geçerken 

 

İZOLASYON    ÖNLEMLERİ 

 Amaç: 
 İnfekte ya da kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık 

personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek. 

 Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalara çevreden, personelden ve 

ziyaretçilerden mikroorganizma geçişini önlemektir. 

 
1- Standart Önlemler (kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunma önlemleri) 
 

Kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından bulaştırma riski taşıyan vücut sıvıları: 
 Kan    Genital sekresyonlar 
 Plevra sıvısı   Perikard sıvısı 
 Periton sıvısı    Beyin-omurilik (BOS) sıvısı 
 Sinoviya sıvısı                 Amnios sıvısı 
 

      Sağlık personeline bulaşma açısından en sık karşılaşılan yollar: 

   -  Hastalarda kullanılan iğnelerin ele batması 

   -  Kanla kontamine olmuş kesici aletlerle yaralanma 

   -  İnfekte kan ya da vücut sıvılarının mukozalara sıçraması 
 

      Uygulama: 

1 - Aşağıdaki işlemler  sırasında mutlaka eldiven giyilmeli, işlem bittikten veya     

      hasta  ile temastan sonra  eldivenler çıkarılmalı ve hemen eller yıkanmalıdır. 
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   - Hastanın kan ya da vücut sıvıları veya bunlarla kontamine olmuş yüzeylerle    
      temas riski varsa, 

   - Hastanın mukoza veya sağlam olmayan derisiyle temas riski varsa, 

   - Kan alma, damara girme  veya benzeri bir intravasküler işlem sırasında. 
 

2- Eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla   
     kontamine olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. 
 

3-  İğneler hiçbir zaman kılıfına  geçirilmemeli, delinmeye dayanıklı  iğne atık   

     kutularına   konulmalıdır. 
 

4-Yapılacak işlemde kan ve diğer vücut sıvılarının  sıçraması olasılığı varsa  maske  

     ve gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir.  
 

 2-Bulaşma Yoluna Dayalı Önlemler 
 

 Hava yolu önlemleri 

 Damlacık önlemleri 

 Temas önlemleri 
 

Temas Önlemleri 

Temas önlemleri alınmasını gerektiren durumlar : 

1- Dirençli bakteri infeksiyonları 

 MRSA ( metisiline dirençli Staphylococus aureus ) 

 VRE ( vankomisine dirençli enterokok ) 

 GSBL (Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz ) 

 Çoğul dirençli Pseudomanas aeruginosa 
 Enterobacter cloacae 

 

2-Enterik infeksiyonlar 

 Clostridium difficile 

 Escherichia coli 0157:H7 
 Hepatit A 

 Rotavirüs 

 Şigella 
 

3-Bebeklerin ve çocukların solunum yolu infeksiyonları 
 Respiratuar sinsityal virüs 

 

4-Viral Hemorojik Ateş 

5-Viral Hemorojik Konjunktivit 

Temas önlemlerinde yapılması gerekenler :  

 Tek kişilik oda 

 Hasta odasına girerken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi 

 Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın beklendiği durumlarda, 

hastada idrar veya gaita inkontinansı olması, kolostomi veya açık drenaj 
varlığında odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir 

önlük giyilmesi 

 Eldiven ve önlüğün odayı terk etmeden önce çıkarılması 
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 El antisepsisi 
 Eldiven ve önlük çıkarılıp el antisepsisi uygulandıktan sonra odadaki 

yüzeylerden hiç biriyle temas edilmemesi 

 Odalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi (steteskop, 

tansiyon aleti vb.) 

 Yüzeylerin günde iki kez dezenfeksiyonunun yapılması 

 

 

ATIK YÖNETİMİ 

 Amaç: 

 Atıkların uygun renkteki torbalarda toplanmasını sağlayarak, birbirleriyle 

karışmalarını, böylelikle oluşacak denetimsiz çevre kirliliğini ve 
mikroorganizmaların yayılmasını önlemektir.  

 

 Uygulama: 

1-Kırmızı atık torbasında tıbbi atıklar toplanır.  

Tıbbi atıklar: Hasta çıkartıları ile temas eden atıklar, pansuman atıkları, patolojik 

atıklar, iğne atık kutuları, iğnesi çıkarılmış enjektörler vb. 

İğneler, bistüri uçları asla doğrudan çöp kovasına atılmamalıdır. Mutlaka iğne atık 

kutusuna atılmalıdır. Kutu dolduğunda ağzı kapatılarak kırmızı atık torbasına atılır. 
 

2-Mavi atık torbalarında tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar ( kağıt, 
karton, mukavva, cam, metal ) atılmalıdır.Bu atıklar, kağıt ve cam atıklar olmak 

üzere iki ayrı çöp kovasında toplanmalıdır. Serum şişeleri atılırken serum setleri 

çıkartılmalıdır.   
 

3-Siyah atık torbalarında evsel atıklar toplanır. 

Evsel atıklar: Pet şişeler, plastik tabak ve bardaklar, yiyecek artıkları, çiçek vb. 
 

4-Radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre 

toplanıp uzaklaştırılır. 

 

Ek:  (HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜ) 
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HASTANE İNFEKSİYONU KONTROL KOMİTESİ( HİKK ) 

 

 Kuruluş Amacı: 

 Hastane infeksiyonlarını denetim altına almak üzere etkinliklerde 

bulunmak, hastaları ve hastane çalışanlarını infeksiyonlardan korumak, hastane 

infeksiyonlarının denetimine ilişkin bilgileri hastane çalışanlarına, Tıp Fakültesi 

öğrencilerine ve hastalara iletmek, infeksiyon denetimi açısından klinik performans 

ve kalite değerlendirmesinde bulunmak, malzeme ve ilaç (antibiyotik) alımı ve 
kullanımı politikalarına katkıda bulunmak ve yeni teknolojileri değerlendirmektir. 

1985 yılında kurulan HİKK, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığının yönetsel bir 

danışma ve uygulama organı olarak, 2005 yılında yayınlanan “Yataklı Tedavi 

Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ni esas alarak çalışmalarına devam 

etmektedir. 
 

Üyeleri: 
Başkan :  Prof.Dr.Haluk ERAKSOY  

Üyeler  :  Prof.Dr.Derya AYDIN Mikrobiyoloji Anabilim Dalı temsilcisi 

  Prof.Dr.Ahmet DİNÇÇAĞ Cerrahi Bölüm temsilcisi 

  Prof.Dr.Selma KARABEY Halk Sağlığı Anabilim Dalı temsilcisi 

  Prof.Dr.Ayper SOMER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
temsilcisi 

  Uzm.Dr. Ertuğrul HALICI İnfeksiyon kontrol hekimi 

  Yük. Hem. Hatice KAYMAKÇI İnfeksiyon kontrol hemşiresi 

  Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon kontrol hemşiresi 

  Uzm.Hem.Narin DİLBER İnfeksiyon kontrol hemşiresi 

  Prof.Dr.İlgin ÖZDEN Dekan yardımcısı 

  Prof.Dr. Şükrü ÖZTÜRK BaşhekimYardımcısı 

  Prof.Dr.Asuman ÇOBAN Yenidoğan Ünitesi temsilcisi 

  Prof.Dr.Figen ESEN Yoğun Bakım Ünitesi temsilcisi 

  Prof.Dr.Sevgi BEŞIŞIK Dahili Tıp Bilimleri Bölüm temsilcisi 

  Dr.Şehrinaz POLAT Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

  Prof.Dr.Yeşim ÜNLÜÇERÇİ Eczacılık Hizmetleri Sorumlusu 

  Ehsan PAPAKÇI Hastane Müdürü 
  

 Çalışma Şekli: 
1- Sürveyans: Hastane infeksiyonlarıyla ilgili düzenli veri toplanması, sonuçların ilgili 

birimlerle paylaşılması. 
2- Kliniklerde çalışan hekim ve hemşirelerin bildirdiği sorunlar üzerine kliniklerin gözlenmesi 

ve çözüm için öneriler sunulması. 
3- Laboratuvar sonuçlarına göre ilgili kliniklerin gözlenmesi ve çözüm için öneriler 

sunulması. 

4- Hastane infeksiyonu bakımından yüksek riskli bölümlerin rutin izlemi. 
5- Tüm çalışanlar (hekim, hemşire, hizmetli, vd) için eğitim programları düzenlenmesi 
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                     Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç: 

 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık 

hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına 

almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip 

yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli 

mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma 

şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

 Kapsam: 

 Madde 2 — Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait 

bütün yataklı tedavi kurumlarını ve bu yataklı tedavi kurumlarında görev yapan 

personeli kapsar.  

 Dayanak 

 Madde 3 — Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanununun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 

tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar: 

 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
 Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

 Yataklı Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak üzere, gözlem, muayene, 

teşhis ve tedavi hizmetleri veren ve bu Yönetmelik kapsamında olan kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumlarını, 

 Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden sorumlu dekanlığı veya 

başhekimliği, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise başhekimliği, 

 Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden sorumlu dekan veya 

başhekimi, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise başhekimi,  

 Hastane Enfeksiyonu: Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili 

olarak gelişen tüm enfeksiyonları, 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yataklı tedavi kurumlarında, bu Yönetmelik 
kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi, 

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği veya Anabilim Dalı 

Temsilcisi: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanından, 

üniversite hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği uzmanı, 

eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da görevlendireceği uzmanı, 

diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, başhekim tarafından görevlendirilecek uzmanı, 

 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temsilcisi: Mikrobiyoloji 

ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanından, üniversite hastanelerinde bünyesinde 

rutin mikrobiyoloji laboratuvarı bulunduran mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji 

anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği uzmanı veya merkezi laboratuvar 

bulunan üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvarın mikrobiyoloji sorumlusunu; 

eğitim hastanelerinde mikrobiyoloji laboratuvarından sorumlu şef veya koordinatör 
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şef ya da yerine görevlendireceği uzmanı; diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, 

başhekim tarafından görevlendirilecek mikrobiyoloji laboratuvarından sorumlu olan 
uzmanı, 

 Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol 

komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının 

oluşturulmasında ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları ve klinik 

mikrobiyoloji uzmanını,  

 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon 

kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının uygulanmasında görev alan hemşireyi,  

 Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 

kliniği veya anabilim dalı temsilcisi, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarı temsilcisi, enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol 
hemşirelerinden oluşan ekibi, 

 Eczane: Yataklı tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun olarak kurulan 

eczaneyi, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teşkili, Çalışma Şekli, 

Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Faaliyet Alanları 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin teşkili : 

 Madde 5 — Enfeksiyon kontrol komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 a) Yöneticinin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı veya dekan 

yardımcısı, 

 b) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı 

temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı, çocuk 
enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı yoksa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık 

dalından, üniversite hastanelerinde anabilim dalı veya bilim dalı başkanı ya da yerine 

görevlendireceği bir uzman, eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya 

da yerine görevlendireceği bir uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici 

tarafından görevlendirilecek bir uzman, 

 c) Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı; üniversite 

hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman, eğitim 

hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir 

uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir 

uzman, 

 d) Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı; üniversite 

hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman, eğitim 
hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir 

uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir 

uzman, 

 e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi, 

 f) Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü, 

 g) Enfeksiyon kontrol hekimi, 
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 h) Enfeksiyon kontrol hemşiresi, 

 ı) Eczane sorumlusu, 
 i) Hastane müdürü, 

 (b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler aynı kişi tarafından 

yürütülebilir.Yataklı tedavi kurumunun şartlarına ve karşılaştığı problemlere göre, 

enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri doğrultusunda, yönetim tarafından, diğer 

klinik şefleri veya anabilim dalı başkanları, ünite sorumluları ve idari birim 

temsilcileri de enfeksiyon kontrol komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili 

bölümlerin görüşü de alınmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonları konusunda 

eğitim almış olan personel arasından seçilir. 

 Bütün yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması 

zorunludur. İki yüzden az yatağı olan yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon 

hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı yoksa, tam gün çalışmak üzere enfeksiyon 
kontrol hemşiresi görevlendirilmesi kaydıyla, diğer mevcut üyelerden oluşan bir 

enfeksiyon kontrol komitesi teşkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimliği için aynı il 

sınırları içinde bulunan bir yataklı tedavi kurumunda görevli enfeksiyon kontrol 

hekiminden danışmanlık hizmeti alınır. 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyan bir 

uzman doktor en fazla iki farklı yataklı tedavi kurumunda enfeksiyon kontrol 

hekimliği hizmeti verebilir.  

 Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar, teknik donanım, araç-

gereç, sarf malzemeleri ve personel gibi ihtiyaçları, yataklı tedavi kurumunun 

imkanları ölçüsünde, Yönetim tarafından karşılanır.  
 

 Çalışma şekli : 

 Madde 6 — Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar 
organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç defa toplanır.  

 Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. 

Enfeksiyon kontrol komitesi başkanlığını, enfeksiyon hastalıkları ve klinik 

mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastalıkları ve 

klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisinin katılamadığı toplantılarda 

başkanlık görevini komitede görevli başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı 

yürütür. 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından 

hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek üzere toplanır. 

Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplantıdan en az iki 

gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, 
başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın 

uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü 

toplantılara katılamayacak olan üyeler, başkana yazılı mazeret bildirmekle 

yükümlüdür.  

 Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf 

olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve 

toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini 

yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar. 
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 Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalışma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi 

tarafından hazırlanır ve Komite’de görüşüldükten sonra Yönetim’e sunulur. 
 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları : 

 Madde 7 — Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır: 

 a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve 

şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime 

ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, 

 b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi 

kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale 

getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,  

 c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları 
uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve 

uygulamaları denetlemek, 

 d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans 

programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, 

 e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve 

bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler 

koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık 

çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, 

 f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, 

enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili 

komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi 
kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş 

bildirmek, 

 g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir 

enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon 

tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, 

ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda 

karar almak, 

 h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini 

dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek 

ve yönlendirmek,  

 ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve 

dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun 
kullanımını denetlemek, 

 i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç 

paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere 

Yönetime bildirmek,  

 j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme 

sonuçlarını Yönetime sunmak,  

 k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri 

konusunda karar almak ve Yönetime iletmek 
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 Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü 

durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.  
  

             Faaliyet alanları  

 Madde 8 — Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır: 

 a) Sürveyans ve kayıt,  

 b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, 

 c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,  

 d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, 

 e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek 

hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü. 
 

 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları  

 Madde 9 — Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere 

Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli 

için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer 

sorumludur. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Kontrol 

Hemşiresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

 Enfeksiyon kontrol ekibi  

 Madde 10 — Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır: 

 a) Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm 

önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunmak, 

 b) Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, 

koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi 

programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte 

bulunmak, 

 c) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini 

kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izlemek, 

yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek,  
 d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek, 

 e) İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, 

çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, 

 f) Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve enfeksiyon kontrol komitesine 

sunmak, 

 g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını 

yürütmek. 
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            Enfeksiyon kontrol hekimi 

 Madde 11 — Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik 

mikrobiyoloji uzmanlarından, tercihen hastane enfeksiyonları ve epidemiyolojisi 

konusunda ulusal veya uluslararası sertifikaya sahip olanlar arasından seçilir. Yataklı 

tedavi kurumunun bulunduğu belediye sınırları içerisinde enfeksiyon hastalıkları ve 

klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmaması halinde, enfeksiyon kontrol hekimliği 

görevini dahili branşlardan bir uzman doktor tercihen iç hastalıkları uzmanı veya 

çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yürütür. 

 Yatak sayısı binden fazla olan yataklı tedavi kurumlarında, birden fazla 

enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir. Bu durumda, enfeksiyon kontrol 

hekimlerinin görev dağılımı, enfeksiyon kontrol komitesince yapılır. 
 

 Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri 

 Madde 12 — Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri şunlardır: 

 a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek 

çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol 

hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek, 

 b) Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmetiçi 

eğitim programını denetlemek, 

 c) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda 

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek, 

 d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını 

yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve 

enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak, 
 e) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev 

almak, 

 f) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya 

ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,  

 g) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol 

tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını 

sağlamak. 
 

 Enfeksiyon kontrol hemşiresi  

 Madde 13 — Başhemşirelik tarafından, tercihen yüksek okul mezunu, 

bilgisayar kullanmayı bilen ve Bakanlık tarafından onaylanmış enfeksiyon kontrol 
hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilir ve enfeksiyon kontrol 

komitesine bağlı olarak çalışır. Her iki yüz elli yatak için bir enfeksiyon kontrol 

hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur. 

 Bakanlıkça sertifikalandırılan enfeksiyon kontrol hemşireleri, enfeksiyon 

kontrol komitesince aksi yönde bir teklif getirilmediği sürece, en az beş yıl süre ile bu 

görevi yürütür. Yönetim tarafından, yerine aynı nitelikleri haiz bir hemşire 

görevlendirilmeden, bu görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon kontrol hemşirelerine, 

nöbet hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir görev 

verilemez. 



 125 

 

 Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevleri 

 Madde 14 — Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevleri şunlardır: 

 a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve 

klinik mikrobiyoloji laboratuvarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik 

ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle 

koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan 

yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

 b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, 

 c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan 

enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek, 

 d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve 
sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak, 

 e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, 

çalışmaları değerlendirmek, 

 f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere 

iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve 

değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak, 

 g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev 

almak, 

 h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını 

izlemek, 

 ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü 
konusunda eğitim vermektir. 
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11-  Kardiyopulmoner Resusıtasyon 

Temel Yaşam Desteği 
 

Prof. Dr. Kamil PEMBECİ 

İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı 

Bilinci kapalı ve solunumu olmayan hastalarda ilk ve acil yardım için 

yapılan işlemlerin tümüne KPR denir. 

Ani kalp durması ile karşı karşıya kalan bir hastanın yaşamı ancak yaşam 

zinciri olarak adlandırılan, olguların arka arkaya düzgün, yeterli ve hızlı bir şekilde 

uygulanması ile kurtarılabilir. 

Yaşam Zinciri’nin halkaları şunlardır. 

1. Halka: Erken Tanı ve Yardım Çağırma. 

2. Halka: Erken TYD. 

3. Halka: Erken Defibrilasyon. 

4. Halka: Erken İYD. 

 

Yaşam Zinciri 

Halka: Tanı ve Yardım Çağırma 
 

Hastaya doğru ilk yardım uygulayabilmenin temel şartı doğru tanı koymaktır. 

Bilinci kapalı bir hasta ile karşılaşan kurtarıcı da öncelikle hızlı ve zaman 

kaybetmeden, hastanın sesli ve ağrılı uyaranlarla bilinç düzeyi kontrol ederek işe 

başlar. Bilincinin kapalı olduğu saptanırsa ikinci adım olarak solunum durumu, 

göğüs hareketlerine bakarak (Bak), kulağını hastanın ağzına yaklaştırıp solunum 

sesini dinleyerek (Dinle) ve sıcaklığını hissederek (Hisset) saptanır. Hiç bir 

kurtarma girişimi uygulanmazsa serebral dolaşımın durmasından 10 saniye sonra 

bilinç ve solunum kaybolur, 40 saniye sonra pupillalar büyümeye başlar, 90 saniye 
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içinde en büyük halini alır(=midriyazis), 3- 5 dakika sonra ise geri dönüşümsüz 
beyin hasarı oluşmaya başlar. 

 

Hasta veya kazazedenin KPR a gereksinimi varsa, bunun hasta için gerekli en 

önemli saniyeler kaybedilmeden, mümkün olan en kısa sürede saptanması 

gereklidir. Çünkü travmatik olanlar dışındaki erişkin kalp durmalarında, en çok 

fibrilasyon şeklindeki kalp durması ile karşılaşılmaktadır ve kollaps ile 

defibrilasyon (Elektriksel şok ile fibrilasyonun tedavisi)  arasında geçen süre, 

sonucu iyileştiren tek faktördür. Ayrıca,  çocuklarda (Ergenliğe kadar) primer 

olarak en çok hava yolu ve solunum sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenlerle 

bilinci kapalı erişkinde tanı konduktan sonra ilk iş Acil Sağlık Servisi’ne 

(Türkiye’de 112) telefon ederek, mümkün olan en kısa sürede defibrilasyonu 
sağlamaktır.  İkinci iş hastaya hızlı bir şekilde gereken işlemleri(=TYD) 

uygulamaktır. Bunun aksine bilinci kapalı çocukta ilk iş 1 dakika kadar TYD 

uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde Acil Sağlık Servisi’ni haberdar etmektir. 

 

Bu kuralın istisnaları ise şunlardır: Boğulma-Suda boğulma, travmatik kalp 

durması, ilaç entoksikasyonlarında her yaş için önce 1 dakika KPR, sonra yardım 

çağırma iken, Kalp hastası olduğu bilinen ve aritmi riski yüksek çocuklarda gelişen 

kardiyak arrest olgularında ise öncelik „ haber verme“dedir. İki kurtarıcı var ise bir 

tanesi yardım çağırırken diğeri, ilk yardım uygular. Kurtarıcı kendisini ilk yardım 

için yetersiz görüyorsa, telefonda hastanın durumunu tarif ederek, uygulamak 

üzere gerekli talimatları da alabilir. 

 

1. Halka:  Temel Yaşam Desteği (TYD): 
 

Bilinci kapalı ve solunumu durmuş bir hasta ile karşılaşıldığı anda 

hastanın veya kazazedenin yanında bulunan kişi veya kişiler tarafından, acil tıbbi 

yardım gelene kadar ve kalp durmasının altında yatan neden geri döndürülene 

kadar, basit havayolu araçları dışında hiçbir araç-gereç kullanmadan, hastayı 

hayatta tutmak ve yaşamsal fonksiyonlarını,(solunum ve dolaşımı) yapay olarak 

devam ettirmek için uygulanması gereken tedbirlere TYD denir. 

 
TYD, tıp mensupları, dışında önceden bu işlemlerin öğrenildiği kurslardan 

geçen tıp dışı kişiler tarafından da uygulanmak zorundadır. Bilinci kapalı bir hasta 

veya kazazedeyle herkes, her yerde karşılaşabilir, bu nedenle herkesin TYD kursu 

alması idealdir. Tıp doktorlarının TYD’yi tıp dışı kişilere de öğretebilecek düzeyde 

bilmesi ve uygulayabilmesi gerekir. 2010 KPR kılavuzunda fikir birliğine varılan 

Erişkin TYD deki uygulama sırası (TYD Algoritması) aşağıdaki gibidir. 
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Şekil :     Temel Yaşam desteği Algoritması (2010) 
 

Kurtarıcı ve Kazazedenin Güvenliğini sağlayınız. 

Kazazedenin bilinç durumunu belirleyiniz. 

Omuzlarından tutup hafifçe sarsarak, yüksek sesle “Nasılsın?” diye sorunuz. 
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 Sözlü olarak veya hareketle yanıt alınıyorsa: 

* Başkaca bir tehlike söz konusu değilse, kazazedeyi bulduğunuz pozisyonda 

bırakınız. Durumunu saptayarak, gerekli ise yardım çağırınız. 

* Yardım çağırmaya başka birini gönderiniz, yalnız başına iseniz kendiniz  

* Kazazedenin durumunu düzenli aralıklarla, yeniden değerlendiriniz. 
  
Hiç yanıt vermiyorsa:  

* Yardım çağırınız.   

* Bulunduğu pozisyonda tam olarak değerlendiremiyorsanız, sırtüstü çevirip 

hava yolunu açınız 

* Bir elinizi kazazedenin alnına yerleştirerek başını nazikçe geriye doğru itiniz.  

* Kazazedenin ağzındaki görülebilen yabancı cisimleri, yerinden oynamış diş 

protezleri de dahil çıkarınız. Yerinde sağlam bir şekilde duran protezleri 

çıkarmayınız. 
* Diğer elinizin parmakları ile çeneyi kaldırarak hava yolunu 

açınız.             

 
 

 

Boyun travması düşündüğünüz kazazedenin başını geriye doğru itmeyiniz. 
 

Hava yolunu açık tutmaya devam ederken bak, dinle, hisset yöntemi ile 

normal solunum olup olmadığını belirleyiniz. 
 

* Göğüs hareketlerine bak 

* Yanağınızı ağzına yaklaştırarak solunum sesini dinle 
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* Hava akımı ve sıcaklığını yanağında hisset 

 

       Normal olarak solumayan ara sıra görülen agonal solunum (gasping ve zayıf 

solunum) çabalarını normal solunumdan ayırt ediniz. Ani kalp durmalarından sonra 

görülen bu çeşit solunumları normal solunum olarak kabul etmeyiniz.  

 
 

 Kazazede normal, spontan soluyorsa: 

*Stabil- yan (Recovery) pozisyonuna alınınız. 
*Yalnız başına iseniz kendiniz, yardımcı varsa o yardım çağırsın. 

*Solunumun devamlılığını kontrol ediniz. 

 
         

                                                             
Recovery Pozisyonu 

 

Stabil- Yan (Recovery) Pozisyon: Eğer kazazedenin bilinci kapalı, solunumu ve 

dolaşım belirtileri mevcut ise sırtüstü yatar pozisyonda dil kökünün geri düşmesi 

ve ağız içindeki sekresyon ve kanamaların yol açacağı solunum yolu tıkanmasını 

engellemek için Recovery Pozisyonu (=Stabil Yan Pozisyonu ) uygulanır. 
 

Recovery pozisyonunun değişik şekilleri vardır. Herkes kendi kabul ettiği 

pozisyonu önermekte ve savunmaktadır. Recovery pozisyonunun uygulanması 

sırasında,  her iki kolun periferik dolaşımlarının izlenmesi ve kol üzerindeki 
basının süresinin minimum olması için önlem alınmasını gerekir. Hasta recovery 

pozisyonunda 30 dakikadan fazla tutulmuşsa, diğer yanına çevrilmelidir. Ayrıca 

ağzın kenarından iyi bir drenaj sağlanmalı, solunumu engelleyebilecek herhangi bir 

toraks basısına yol açılmamalı, solunum yolu rahatça gözlenebilmelidir 
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Spontan solunumu yok, ara sıra agonal, gasping veya zayıf solunum çabasıvarsa: 

Birisi yardım çağırmaya gider. Yalnız iseniz yukarda bahsedilen 

öncelikleri göz önünde bulundurarak, kendiniz yardım çağırmaya gidiniz. 

Döndüğünüzde TYD’ye başlayınız. 
 

Kazazedeyi sırtüstü yatar duruma getiriniz 

Toraks kompresyonlarına (Eksternal Kalp Masajı) başlayınız:  Kalp 

masajının uygulanacağı nokta resimde görüldüğü gibi göğüs kafesinin tam ortası 

olarak kabul edilmiştir. 

 
 

                          
                                  Ellerin Pozisyonu 

Elinizin bu anda bulunduğu yer, sternumun alt yarısının ortası olacaktır. 

Önce bir elinizin ayasının topuğunu bu noktaya yerleştirin, sonra, diğer elinizi de 

bu elinizin üzerine koyunuz. 
 

İki elin parmaklarını kenetleyiniz ve basının kazazedenin kostaları 

(kaburga kemikleri) üzerine uygulanmadığından emin olmak için ellerinizi kaldırıp 

kontrol ediniz. Abdomenin(karnın) üst kısmına veya sternumun(Göğüs kemiği) alt 

ucuna bası uygulamamaya özen gösteriniz. 
 

Kazazedenin toraksı üzerinde dik olarak durunuz, dirseklerinizi 

bükmeden, yukarıdan aşağıya doğru, sternumun en az 5 cm çökmesini sağlayacak 

şekilde bası uygulayınız. 
 

Sternum üzerine koyduğunuz eliniz ile sternumun temasını kesmeden 

göğüs eski halini alana kadar basıyı gevşetin, dakikada yaklaşık 100 frekanslık bir 

ritim içerisinde (1 saniyede iki defadan biraz daha az) kalp masajına devam ediniz. 
Yüksek sesle saymak yararlı olabilir. Kompresyon ve dekompresyon fazlarının 

sürelerinin eşit tutmaya çalışınız. Ara vermeden 30 kez bası uygulayınız. 30 

kompresyondan sonra başı geriye doğru itip, çeneyi öne doğru çekin ve 2 

etkili solunum yaptırın. Ağızdan-ağza yapay solunum uygulaması için 

kazazedenin alnında bulunan elinizin baş ve işaret parmakları ile burnun yumuşak 

kısmını sıkıştırarak kapatınız, ağzını hafifçe açınız, çeneyi öne doğru çekmeye 

devam ediniz. Derin bir soluk alarak akciğerlerinizi oksijenle doldurduktan sonra 

dudaklarınızı hastanın dudakları çevresine hava kaçağı olmayacak şekilde 
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yerleştiriniz. Normal solunumda olduğu gibi hastanın göğsü iki saniye müddetle 
şişecek şekilde havayı akciğerlere üfleyiniz. Bu arada bir gözle de göğüs kafesinin 

yükselmesini izleyiniz. Daha sonra solunum yolu açık kalmasını sağlayarak geri 

çekilin ve akciğerlerin pasif olarak boşalmasını ve göğüs kafesinin eski haline 

dönmesini izleyiniz. Bu işlemi (ağıdan-ağza solunum) 2 kez yaptırdıktan sonra, 

ellerinizi hemen gecikmeden göğüs kafesinin tam ortasına koyarak yeniden 30 

kompresyon daha uygulayınız. Kompresyon ve solunumlara 30:2 oranını 

sağlayacak şekilde devam ediniz. 
 

5 kez 30:2 siklusunu uyguladıktan sonra (yani 2 dakika sonra) dolaşım 

belirtilerini kontrol etmek  için arar veriniz. Bunun dışında sadece, hastanın hareket 
etmesi veya spontan bir soluk alması halinde dolaşım belirtilerini yeniden kontrol 

etmek için arar veriniz Başka bir nedenle resüsitasyona ara vermeyiniz. 

Kazazedeyi değerlendirmek için büyük arterlerin 
 

(Karotis ve Femoral) nabızlarına bakmaları önerilmeyen tıp dışı kişilerin 

kullanımı için oluşturulan dolaşım belirtileri (Solunum, Öksürük, Hareket) kontrol 

edilerek dolaşım durumu hakkında bilgi edinilir. Bunu yapmak için 10 saniyeden 

fazla zaman harcamayınız. 

 

TYD’ye ne zamana kadar devam etmeliyiz? 

 Yetişmiş tıbbi personel gelip vakayı üstlenene,  

 Kazazede düzelme belirtileri gösterene, 

 Ya da kurtarıcı yorgunluktan bitkin düşene kadar devam ediniz. 

 

 İki Kurtarıcı ile Resüsitasyon: Tek kurtarıcı ile uygulanan 

resüsitasyona göre daha az yorucudur. Şu noktalara dikkat edilmelidir. 
 

Yardım çağırmak öncelik taşır. Bir kurtarıcı yalnız başına TYD’ye 
başlarken, diğeri acil sisteme (telef. 112) haber vermenin yollarını arar. 

                               
Yapay solunum ve kalp masajı uyumunu sağlayınız 
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Kurtarıcıların, kazazedenin her iki yanında karşılıklı olarak durmaları 

önerilir. 
 

Otuz kompresyona iki ventilasyon oranı uygulanır. Otuz kompresyonluk 

her bir serinin sonunda, ventilasyondan sorumlu olan kurtarıcı, en az gecikme ile 

iki solunum yaptıracak durumda hazır olmalıdır. Kardiyak kompresyon 

uygulayanın yüksek sesle sayması yararlıdır. 
 

Başın geriye doğru itilmesi, çenenin öne doğru çekilmesi, tüm 

uygulamalar boyunca sürdürülmelidir. Kompresyonlara ara verilerek uygulanan 

ventilasyonların her birinin süresi, 2 saniye sürmeli ikinci solunumdan sonra kalp 

masajı uygulamasına hemen yeniden başlanmalıdır. 
   

Kardiyak kompresyonları uygulayan kurtarıcı daha çabuk yorulacağı için, 

kurtarıcılar yer değiştirmek isterlerse, bunu mümkün olduğu kadar çabuk ve 

yumuşak bir şekilde gerçekleştirmelidirler. 

 
 3.Halka: Erken Defibrilasyon  

  Otomatik Eksternal Defirilasyon (=OED)  

      Travmatik olanlar dışındaki erişkin kalp durmalarında, en çok 

fibrilasyon şeklindeki kalp durması ile karşılaşılmaktadır ve kollaps ile 

defibrilasyon arasında geçen süre, prognozu iyileştiren tek faktördür. 

Defibrilasyonun geciktiği her dakika hastanın yaşama şansı %10 azalmaktadır. On 

dakika sonra uygulanan ilk defibrilasyonun bir yararı kalmamaktadır. Bu 

nedenlerle halka açık, insanların kalabalık olduğu yerlerde ve her ilk yardıma giden 

ambulansta otomatik eksternal defibrilatör bulunmalıdır. OED uygulamasını, TYD 

kurslarına eklenen iki saatlik eğitimle tıp mensubu olmayanlar da yapabilmektedir. 

Bu nedenle OED uygulaması  
 

 TYD kapsamında değerlendirilmektedir. OED kullanımı için harekât 

planı şöyledir: 
 

 a- Hastayı TYD Kılavuzuna göre değerlendiriniz.         

 b- Havayollarını açarak solunumu kontrol ediniz. 

  c- Hastanın solunumu yoksa Acil Sistemi arayınız. 

 d- OED’ yi hemen uygulamak mümkün değilse, TYD algoritmasını  

                uygulamaya başlayınız 
 

 e- OED ulaşınca OED’ yi çalıştırınız; elektrotları hastaya yapıştırınız ve       

                 işitsel/görsel talimatları izleyiniz. Göğüs kompresyonlarına 5 

saniyeden   

                 fazla ara vermeyiniz. 
 

 g- Şok endikasyonu yoksa KPR’ ye 2 dakika devam edilir sonra tekrar   

                 ritim analizi yapılır.  
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  h- İleri Yaşam Desteği uygulaması koşulları oluşana ve başlayana kadar  
                otomatik eksternal defibrilatörden verilen talimatlara göre davranınız 

 

 

 

 
 ERC 2010 rehberinde pre-şok ve post-şok sırasındaki göğüs 

kompresyonlarına ara verildiği sürenin minimuma indirilmesi gerektiği ve 

defibrilatör şarj süresinde de kompresyonlara devam edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 OED uygulamasında göğüs kompresyonlarına ara verilme süresi 5 

saniyeden fazla olmamalıdır. 

 Uygulayıcıların güvenliği konusunda, pre-şok sırasındaki duraksamanın 

minimuma indirilmesi için hızlı güvenlik kontrolüne dikkat çekilmiştir. 

 Hastane dışında oluşmuş ve profesyonel sağlık mensupları tarafından şahit 

olunmuş arrestlerde defibrilasyon geciktirilmemeli fakat manüel 

defibrilatörü olan profesyonel sağlık personeli tarafından hastane dışında 
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gelişmiş fakat tanık olunmamış kardiyak arrestlerde, ritim analizi yapmadan 
rutin olarak şok uygulaması yapılmamalıdır. 

 Ard arda 3 şok uygulaması, eğer kardiyak kateterizasyon sırasında veya 

kardiyak cerrahi sonrası erken dönemde VT/VF oluşursa düşünülmelidir. 

Ayrıca önceden manüel defibrilatöre bağlı olan hastalarda, ard arda 3 şok 

uygulaması, yeni başlamış şahit olunan VT/VF kardiyak arrestlerde 

düşünülebilinir. 

 

 4. Halka: İleri Yaşam Desteği ( İYD)    

 Tıbbi yardım geldikten sonra, bu konuda eğitim görmüş tıp mensupları 

tarafından solunum yolunun açılması ve solunumun sağlanması için uygulanan 

ileri tekniklerle, spontan kalp ritminin geri döndürülmesi için gerekli defibrilasyon 

ve ilaç tedavilerini içerir. Kısaca şöyle sınıflandırabiliriz.    

 
1- Endotrakeal entübasyon, Ağız Yolu, Larinjeal maske, Kombi 

tüp, Krikotirotomi uygulamaları ile solunum yolunun 

güvenliğinin sağlanması 

 

2- Ambu-Maske, Vantilatör ile yapay solunum uygulaması 

 

3- EKG Monitörizasyonuna göre Ventrikül Fibrilasyonu, Asistoli 

veya Nabızsız Elektriksel Aktivite tedavi protokollerinin 

uygulanması 

 

4- Defibrilasyon 
 

5- Damar Yolu temini ve ilaç uygulaması  

 

 

 

 

BAŞVURU KAYNAKLARI: 

 2005 Intenational Consensus on CPR and ECC Science with Treatment 

Recommendations   ILCOR.  Resuscitation 2005; 67(2–3)203-247 

 

 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010.  Resuscitation 

2010; 81     1219- 1352  (www.erc.edu)  

 

 
 

http://www.erc.edu/
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KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON 

Erişkin İleri Yaşam Desteği ( EİYD) 

İleri Yaşam Desteği (İYD), TYD sırasında çağrılmış olan tıbbi yardım ile 

gelen bu konuda eğitim görmüş tıp mensupları tarafından solunum yolunun 

açılması ve solunumun sağlanması için uygulanan ileri teknikler yanında spontan 

kalp ritminin geri döndürülmesi için gerekli defibrilasyon ve ilaç tedavilerini, ilaç 
ve sıvı uygulayabilmek için damar yolu açılmasını içerir. Bunları kısaca şöyle 

sınıflandırabiliriz.   
 

a- Endotrakeal entübasyon (Altın Standart), Ağız Yolu, Larinjeal maske,  

Kombi tüp, Krikotirotomi uygulamaları ile solunum yolunun 

güvenliğinin sağlanması,   

 

b- Ambu-Maske veya ventilatör ile yapay solunum uygulaması,   

c- EKG Monitörizasyonuna göre Ventrikül Fibrilasyonu, Asistoli veya 

Nabızsız Elektriksel Aktivite tedavi protokollerinin uygulanması, 

defibrilasyon,   
 

d- Damar yolu temini ve ilaç uygulaması.  
 

Avrupa Resüsitasyon Komitesi (=ERC)’ nin 2010 yılında yayınladığı rehberde, 

Erişkinin İleri Yaşam Desteği (=EİYD) algoritması Şema 2’de gösterilmiştir.  

Solunum yolu açılmasında altın standart endotrakeal entübasyondur: Endotrakeal 

entübasyon konusunda deneyimsiz olanlar, Larenks maskesi (LMA) veya kombi 

tüpü alternatif olarak kullanabilirler. Hava yolu güvenli hale getirildikten sonra 
hasta % 100 oksijen ile bir balon-valf-maske sistemi veya otomatik ventilatör 

yardımı ile ventile edilir. 

 

 

                           
 

Endotrakeal Entübasyon Tüpleri                      Ağız Yolu Yerleştirilmesi 

Laringoskop Maske, Ambu Cihazı  
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                   Larenks Maskesi                                                     Kombi Tüp  

 

Damar yolu açılmasında en uygun yöntem santral venöz kateter 

uygulamasıdır. Ancak bu yöntem özel eğitim gerektirdiği için genellikle 

kullanılabilecek çabuk, güvenli ve kolay yöntem periferik venöz kateterizasyondur. 
Bu yolla verilen ilaçları takiben damar yolunun 10–20 ml izotonik NaCl solüsyonu 

ile yıkanması uygun olur. Venöz yol açılamamış ise ilaçların trakeal tüpten 

uygulanması artık önerilmemektedir. İntravenöz yolun sağlanamadığı durumlarda 

ilaçlar intraosseöz yoldan verilmelidir.  

 
EİYD Harekat Planı 

 

Prekordiyal Yumruk:  

Gerekli ise uygulanmalıdır.  Şahit olunmuş veya monitörize edilmiş 

arrestlerde, profesyonel sağlık mensubu tarafından, arresten sonraki 30 saniye 

içinde uygulanmalıdır. 

 

TYD Algoritması:  

Defibrilatör sağlanıncaya kadar TYD uygulanmalı; defibrilatör gelir gelmez, 

zaman kaybetmeden defibrile edilmelidir. Yukarda sözü edilen ileri yöntemlerle, 

araç, gereçlerle solunum yolu kontrol altına alınmalı ve tercihen %100 oksijenle ve 

pozitif basınçla inspirasyonu sağlanmalıdır. 
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Monitörizasyonla kardiyak ritmin belirlenmesi ve defibrilasyon:  

   Derhal KPR   30:2 
2 dak. 

Kesintileri azalt 
 

Derhal KPR   30:2 
2 dak. 

Kesintileri azalt 

DERHAL POST KARDIYAK  

      ARREST TEDAVİSİ 

 
-ABCDE yaklaşımı 

-Konrollü O2 ve ventilasyon 
-12 derivasyonlu EKG 
-Altta yatan sebebin tedavisi 
-Isı kontrolü/hipotermi ted. 

                   Bilinç kapalı? 

Nefes almıyor veya agonal solunum 

Resüsitasyon Ekibini           

              Çağır 

 Defibrilatör/monitör bağlananıncaya kadar 

       KPR 30:2  (En az kesinti ile uygula) 

  Ritim analizi 

Şok uygulanabilir  

       (VF/ nzVT) 
Şok uygulanmaz 

    (NEA/Asistol) 

Spontan dolaşım döndü 

1 Şok 
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 Tedavi strajesinin belirlenebilmesi için kardiyak arrest ritimlerinden hangisinin 
oluştuğunu saptamak önemlidir. Bu nedenle kardiyak ritim monitörize edilmeli, 

Venriküler Taşikardi (VT) varsa nabız alınıp alınamadığını bilmemiz gerekir. 

Çünkü Nabızsız VT(=nzVT) ile Ventriküler Fibrilasyon (=VF)’un tedavileri 

aynıdır. İki kardiyak arrest ritmi vardır. Şok uygulanabilen VF /nabızsız VT ve şok 

uygulanamayan non-VF / VT. 
 

Non-VF/VT ye dahil olan ritimler ise Asistoli ve Nabızsız Elektriksel 

Aktivitedir( NEA). NEA,  Electromechanical dissociation(= EMD) olarak da 

bilinir. Bu ritimde EKG de QRS’ li elektriksel aktivite saptanmasına rağmen 

kardiyak debi sıfırdır ve dokuların perfüzyonu sağlanamaz. Genellikle Şema 2’de 
görülen Geri Döndürülebilir Nedenler (GDN= 4 H ve 4 T) sonucu ortaya çıkar ve 

müdahale edilerek bu nedenler tedavi edilmez ise dakikalar içerisinde VF/nzVT 

veya asistoli ritimlerine dönebilir.  

 

       
                           Asistoli                                                                      VF/VT  
 

VF/nzVT tedavisi:   

Ventriküler fibrilasyonu, EKG’de dakikada 150’nin üzerinde, değişik 

büyüklük ve şekillerde (kaba veya ince fibrilasyon), düzensiz dalga ve elektriksel 

aktivite olarak görülür. Bu ritimde nabız alınamaz. VF/nzVT’nin tedavisi 

defibrilasyondur. Algoritmada görülen diğer tedbirler genel olarak aynıdır. 

KPR’de prognozu etkileyen tek faktörün defibrilasyon olduğu ileri sürülmektedir. 

Ventriküler fibrilasyonun başlaması ile defibrilasyon uygulanması arasındaki 

zaman ne kadar kısa ise hastanın yaşama dönme şansı o kadar yüksektir. 
Ventriküler fibrilasyonlu bir hastanın, defibrilasyon yapılamadan geçen her 

dakikada, yeniden yaşama dönebilme şansının,  yaklaşık olarak % 7–10 azaldığı 

gösterilmiştir. Defibrilasyon 5 dakika geciktiğinde,  sağ kalım şansı %50 azalır. Bu 

nedenle defibrilasyon, VF /nzVT fark edilir fark edilmez yapılmalıdır. ERC’ nin 

2010 yılı EİYD algoritmasında (Şema 2); Bifazik defibrilatörler için önerilen 

başlangıç enerjisi 150–200 J 'dür. İkinci ve sonraki şoklar için enerji 150–360 J 

olmalıdır. Monofazik defibrilatör kullanılırken ilk ve sonraki şoklar için önerilen 

enerji 360 J 'dür. Ve sadece tek şok uygulaması yapılmakta (en az 150 J bifazik 

veya 360 J monofazik)   ve şokun sonucu beklenmeden (VF’ un sonlanıp 
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sonlanmadığı, nabız veya diğer yaşamsal bulgular kontrol edilmeden) hemen 2 
dakika süreyle kesintisiz olarak KPR’ a (30/2 oranı)  devam edilir. Bu 2 dakika 

sonunda yeniden ritim analizi yapılır. Bu ritim analizleri sonucuna göre İYD’ ye 

aşağıdaki gibi devam edilir. 
 

1.  Ritim analizi: VF ise:1.şok+hemen 2 dk. KPR (30: 2) 

2.  Ritim analizi: VF ise: 2.şok ve hemen 2 dk. KPR 

3.  Ritim analizi: VF ise:  3.şok+ Adrenalin (1mg i.v)  ve Amiodaron  (2 dk. 
KPR   sırasında)  

2. Ritim analizi: VF ise:  4.şok + 2dk. KPR uygulanır daha sonra ritim ne 

olursa olsun spontan dolaşım dönene kadar her 3–5 dakikada 1 mg iv 

adrenalin uygulanır. 
 

KPR esnasında ritm görülse bile nabız kontrolü için 2 dakikalık KPR zamanı 

tamamlanmadan önce ara verilmez. Sadece yaşam belirtileri görülürse ara 

verilebilir. 
 

Ritm olduğu halde nabız yok veya şüpheli ise KPR’ye devam edilir.  

Spontan Dolaşım dönmüş ise post- resüsitasyon bakımı uygulanır. 

Ritmin asistoli mi yoksa ince VF mu olduğu şüpheli ise defibrilasyon 

yapılmamalıdır; onun yerine KPR’ye devam edilir. 
 

Defibrilasyon uygulamak için öncelikle hastaya hiç kimsenin temas 

etmemesi sağlanmalı ve pedallar şekilde görüldüğü gibi yerleştirilerek şoklar 

uygulanmalıdır. Bu arada EİYD algoritmasında belirtilen Geriye Döndürülebilir 

Nedenleri saptayarak tedavilerinin sağlanması, elektrotların ve pedalların yerlerinin 

ve temaslarının kontrol edilmesi, hava yolunun açıklığının yukarda anlatılan ileri 

tekniklerle sağlanması ve kontrol edilmesi, ilave oksijen verilmesi, ilaç ve sıvı 

tedavileri için uygun bir damar yolu sağlanması işlemleri düşünülür ve uygulanır. 

Kalp masajı kesintileri mümkün olan en az süreye indirilmelidir. 
 

        
             Defibrilatör ve Pedallar                                     Pedal Yerleşimi 

Endotrakeal entübasyon uygulanan olgularda, ventilasyona kardiyak 

kompresyonlara ara verilmeden,  dakikada ortalama 12 olacak şekilde devam 

edilmelidir. 
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Damar yolu açıldıktan sonra Adrenalin 1 mg i.v. uygulanır. Venöz yol 

açılmadan adrenalin uygulamak gerektiği zaman interosseöz yol kullanılabilir. 

ERC 2010 Kılavuzunda endotrakeal tüpten ilaç uygulanması artık 

önerilmemektedir.  
 

Ritim Non-VF/VT’ ye dönmüş ise algoritmanın sağ tarafı izlenir.  

 

Non VF/VT- asistoli,  NEA tedavisi:   

Bunlar şok uygulanmayan ritimlerdir. Bu nedenle hastada bu ritim 

saptandıktan sonra 2 dakika süreyle TYD uygulanır. Hemen KPR 30:2 başlanır. 

Damar yolu açılır açılmaz adrenalin 1 mg iv verilir. Ayrıca elektrotları kontrol 

edilir. Kesintisiz KPR yapabilmek için endotrakeal entübasyon düşünülmelidir. 2 

dak. KPR’den sonra ritim tekrar kontrol edilir. 
 

Ritm, nabız veya dolaşım belirtileri tekrar değerlendirilerek saptanan 

ritme göre tedaviye devam edilir.  ERC 2010 Kılavuzunda atropin kullanımı artık 

önerilmemektedir. 
 

  Ritim varsa nabız aranır. Nabız yok veya şüpheli ise KPR’ye devam 

edilir; nabız varsa resüsitasyon sonrası tedaviye geçilir. 

KPR esnasında Yaşam Belirtileri görülürse ritm ve nabzı kontrol edilerek 

yukarıdaki gibi davranılır. Asistolide p dalgası görülürse pace maker kullanımı 

düşünülebilir. 
 

Ritm VF/VT’ ye dönerse, tedavi de şok uygulayacak şekilde değiştirilir. 

Diğer ilaç kullanımları ve uygulamalar da ek olarak düşünülmelidir. 

 

İlaçlar ve uygulamaları:  

Adrenalin:  VF/VT’ de: Üçüncü şok sonrası uygulanan 2 dakikalık 

KPR’nin başında 1 mg i.v adrenalin. VF/VT inatçı olarak devam ediyorsa her 3–5 

dakikada bir adrenalin tekrar edilir. 
 

NEA / Asistoli’ de: Damar yolu erişimi sağlanır sağlanmaz 1mg i.v 
adrenalin verilir, spontan dolaşım geri gelinceye kadar her 3–5 dakikada bir 

tekrarlanır. 
 

Antiaritmikler: Şoklara cevap alınamayan VF/nzVT’ lerde, ince 

fibrilasyonun,  kaba fibrilasyon şekline döndürülerek, daha kolay cevap verir 

duruma getirilmesi için antiaritmik ilaçları kullanmak gerekebilir. Ancak herhangi 

bir antiaritmik ilacın kullanımını kesin önerebilmek için yeterli delil mevcut 

değildir. Amiodaron ilk şoklara cevap alınamayan VF/nzVT’ de tercih edilen ilk 

ilaçtır. Üçüncü şok sonrası uygulanan 2 dakikalık KPR’nin son bölümünde IV 
bolus olarak 300 mg amiodaron(= Cordaron amp.) verin. Tekrarlayan veya dirençli 

VF/VT için 150 mg'lık bir doz daha verilebilir; ardından 900 mg 24 saat içinde 

infüzyon şeklinde devam edilebilir. Amiodaron yok ise, alternatif olarak lidokain 
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(Aritmal amp.) 1 mg/kg dozunda uygulanabilir. Ancak önceden amiodaron 
verilmiş ise lidokain verilmez. İlk saat içinde 3 mg/kg 'lık total lidokain dozu 

aşılmamalıdır. 
 

Tampon Solüsyonlar:  Dolaşım durması sonucu ortaya çıkabilecek,  

metabolik asidozun (oksi-hemoglobin dissosiyasyon eğrisini sağa kaydırması 

sonucu, hemoglobin dokulara daha kolay oksijen verir) olumlu yönleri de 

düşünülerek, pH 7,1’e kadar tolere edilebilir. pH’ nın 7,1’in altına düşmesi 

durumunda, %8,4’lük sodyum bikarbonat solüsyonundan 50 ml venöz yoldan 

verilebilir. Kan gazı analizi yapma olanağı bulunmayan durumlarda ise sodyum 

bikarbonat solüsyonunu arresten 20- 25 dakika sonra verilebilir. Daha erken ve 
yüksek dozda sodyum bikarbonat verilerek iyatrojenik metabolik alkaloz 

oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu durumda CO2 üretimi artmakta, bu da 

hücre içi asidozu artırmaktadır. Fazladan üretilen CO2’nin atılımı için daha çok 

ventilasyon gerekir. Bikarbonatın ayrıca iskemik miyokarda inotrop (-) etkisi 

vardır. İçeriğindeki yüksek orandaki sodyum ile osmolaritede artışa yol 

açmaktadır. 
 

Vazopressin:  İnatçı VF/nzVT’de, adrenaline alternatif olarak 40 ünite 

(tek doz) Vasopressin verilmesi, önerilmiştir, ancak bu ajanın kesin olarak tavsiye 
edilmesi için daha fazla delile gereksinim vardır.  

 

Magnezyum: Potasyum kaybettiren diüretiklerden kullanan ve 

hipomagnezemiden şüphelenilen hastalarda gelişen refrakter VF’ da (8mmol) 

magnezyum verilmesi önerilmektedir. (Türkiye’de: MgSO4 %15:  10ml / 12,4 

mmol /ampul) 
 

Pace Maker Kullanımı:  Aşırı bradiaritmik hastalarda önemli olabilir. 
Ancak P dalgasının görüldüğü trifasiküler bloklar dışındaki asistolide kullanım 

değeri henüz saptanamamıştır. 

 

Geri döndürülebilir nedenleri düşünün/tedavi edin:  

 KPR’ den olumlu bir sonuç alabilmek için Geri Döndürülebilir 

Nedenler(GDN)’in ortaya çıkması engellenmeli, eğer mevcut ise mutlaka tedavi 

edilmelidir. Bunlar kardiyak arrestli olgularda potansiyel neden olabildikleri gibi, 

tedavi edilmemeleri halinde KPR’a cevabı zorlaştırırlar. GDN şunlardır: Hipoksi, 

Hipovolemi, Hiper/Hipopotasemi, Hipotermi (4H), Tansiyon pnömotoraks, 

Tamponad, Toksik/terapötik bozukluklar, Tromboemboli (4T)  
 

Kardiyak arrest nedeninin şüpheli veya tanısı konmuş pulmoner emboliye 

bağlı olduğu düşünülüyor ise trombolitik tedavi kullanımını düşünülür. Standart 

resüsitasyona yanıt vermeyen ve arrest nedeni olarak akut tromboz şüphesi olan 

erişkinlerde de tromboliz düşünülmelidir. Devam eden KPR, tromboliz için 

kontrendikasyon oluşturmaz. KPR sırasında trombolitik ajanlar verildiğinde KPR 

uygulamasına 60–90 dakika süre ile devam edilmelidir. 
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Spontan kalp ritmi dönerse, hastanın bilinç durumu ile ilgili olarak üç 
durumla karşılaşılır. Birincisi, bilinç açılabilir. İkincisi, bilinç önce açılır, sonra 

beyinde ortaya çıkabilecek reperfüzyon hasarı nedeniyle tekrara kapanabilir. 

Üçüncü durum ise bilinç hiç açılmaz ve hasta komanın değişik dönemlerinde 

kalabilir. 
 

KPR uygulanan hasta her üç durumda da Uzun Süreli Yaşam Desteği için 

Yoğun - Bakım’a alınmalıdır. 
 

Bilinci kapalı ama spontan dolaşımı olan, hastane-dışı, VF-kökenli, 

erişkin, kardiyak arrest geçirmiş hastaları 12–24 saat süre ile 32–34 0C’ye kadar 

soğutulmalıdır. 
 

Bilinci kapalı ama spontan dolaşımı mevcut, hastane dışı, şok 

uygulamasını gerektirmeyen bir ritm kökenli, kardiyak arrest geçirmiş erişkin 

hastalarda veya hastane-içi kardiyak arrestli erişkin hastalarda ise hafif hipotermi 

yararlı olabilir 
 

Tüm TYD+ İYD çabaları sonucunda, spontan kalp ritmi dönmez ise İYD’ 

nin sonlandırılmasına aşağıdaki parametreler gözden geçirilerek, klinisyen 

tarafından karar verilir. Bu parametreler, arrest süresi, KPR’a başlayana kadar 

geçen süre, defibrilasyona kadar geçen süre, eşlik eden hastalıklar, arrest öncesi 

ritimdir. Her türlü çabaya rağmen 30 dakika süreyle kalp ritmi hiç yoksa İYD’ nin 

sonlandırılabilir. 
 

Ek olarak erişkinin ileri yaşam desteği ile ilgili olarak ERC 2010 
Kılavuzunda vurgulanan değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 

 Erişkin yaşam desteğine bağlı herhangi bir müdahale sebebiyle yüksek 

kalitede yapılan göğüs kompresyonlarının kesinti süresinin en aza 

indirilmesi önemle vurgulanmıştır. 
 

 Ard arda 3 şok uygulaması, eğer kardiyak kateterizasyon sırasında veya 

kardiyak cerrahi sonrası erken dönemde VT/VF oluşursa düşünülmelidir. 

Ayrıca önceden manuel defibrilatöre bağlı olan hastalarda, ard arda 3 şok 

uygulaması, yeni başlamış şahit olunan VT/VF kardiyak arrestlerde 

düşünülebilinir 

 Hastane içi kardiyak arrestlerin önlemesinde Erken Uyarı Skorlama 

Sistemi(EUS) nin kullanılmasının önemi vurgulanmıştır. 
 

  Manuel defibrilatörü olan profesyonel sağlık personeli tarafından hastane 

dışında gelişmiş fakat tanık olunmamış kardiyak arrestlerde, 

defibrilasyondan önce, iki dakika CPR uygulanma önerisi ortadan 

kalkmıştır. 
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  Trakeal tüpten ilaç uygulanması artık önerilmemektedir. İntravenöz yol 

sağlanamadığı durumlarda ilaçlar intraossöz yoldan verilmelidir. 
 

  VF/VT kardiyak arrest tedavisinde, 3 şok sonrasında göğüs 

kompresyonlarına tekrar başlandığında her 3–5 dk aralıkla 1mg adrenaline 

verilir. Ayrıca 3 şok sonrasında 300mg amiodaron verilir. 
 

 Asistoli ve nabızsız elektrik aktivitede atropinin rutin kullanımı artık 

önerilmemektedir. 
 

 Yüksek kalitede göğüs kompresyonu sağlamayan durumlarda erken 

trakeal entübasyona verilen önem azalmıştır 
 

 Trakeal tüpün yerleşiminin doğrulanması, CPR kalitesinin 

değerlendirilmesi ve spontan dolaşımın döndüğünün gösterilmesi açısında 

kapnograf kullanımının önemi vurgulanmıştır. 
 

 İYD sırasında USG nin rolünün önemi kabul edildi. 

 Spontan dolaşımın geri dönüşü sonrasındaki hiperokseminin zararları 

tanındı, pulse oksimetre veya arteryal kan gazı ölçümlerinde SatO2 % 94–

98 sağlanacak şekilde inspire edilen oksijen titre edilmelidir. 
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