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MALPRAKTİS Mİ KOMPLİKASYON MU?

Malpraktis günümüzde gelişmekte olan tıp hukukunun ilgilendiği önemli kavramlardandır. Malpraktis kavramı, 17. 
yüzyılda  ortaya çıkmış olup kelime anlamı olarak ‘kötü uygulama’ anlamına gelmektedir. Malpraktis, 21. yüzyılda da 
sıklıkla doktorlar ve hukukçular tarafından tartışma konusu olmaktadır. Günümüzde insanlar tıp bilimine sağlık sorunları 
dışında estetik nedenlerle de sık sık başvurmaktadır. Bu nedenle doktorların sorumluluğunun sınırlarını çizen malpraktis 
kavramının tıp bilimi ve hukuki açıdan önemi artmaktadır. Malpraktisin tanımı ve sonucunda doktorun sorumluluğun 
sınırları tartışmaların odak noktasıdır.

Malpraktis, doktorların veya hastane görevlilerinin tedavi esnasında yaptığı hatalı teşhiste bulunması veya tedavi 
yöntemleri uygulamasıdır. Meydana gelen zararlar sonucunda doktorun hukuki sorumluluğu doğmaktadır. Danıştay 15. 
Dairesi de malpraktisi tanımlarken “...hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve 
beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması…” ifadelerini kullanmıştır. Yapılan araştırmalara göre doktorların 
malpraktis riski yüzde 20’lere kadar çıkabilmektedir. Malpraktis sonucunda doktorların tazminat ödeme oranı ise 
yüzde 1 ile 5 arasındadır. Özellikle cerrahi dallarda çalışan doktorlar, sıklıkla malpraktis riski ile karşı karşıyadır. Tıp 
hukukunda önemli noktalardan biri malpraktis ve komplikasyon farkını ortaya koymaktır. Hastanın ölümü veya zarar 
görmesi sonucunda iki ihtimal bulunmaktadır. İlk ihtimal zararın doktorun kusursuz sorumluluğunu doğuran malpraktis 
sonucunda meydana gelmesi; ikinci ihtimal ise hastada bir komplikasyon meydana gelmesidir. Komplikasyon olması 
halinde doktorun sorumluluğu bulunmamaktadır. Danıştay 15. Daire komplikasyonu “...Komplikasyon ise, tıbbi girişim 
sırasında öngörülmeyen, öngörülse bile önlenemeyen durum, istenmeyen sonuçtur; ancak bunun bilgi ve beceri 
eksikliği sonucu olmaması gerekir….” şeklinde ifade etmiştir. Hastanın geçirdiği operasyonlar sırasında komplikasyonun 
meydana gelmesi oldukça olasıdır. Bu durumda mahkemeler ve uzmanlar tarafından zararın kaynağı özenli biçimde 
ortaya konmalıdır.

Ülkemizde doktora karşı şiddetin boyutu dikkate alındığında, malpraktis ve komplikasyon ayrımının iyi yapılması ve 
hastaların zararlarının karşılanması ve doktorların sorumluluğunun açık şekilde belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. 
Bahsedilen bu sınırların çizilmemesi sonucunda hastaların mağdur olabilme riski, büyük bir eksiklik olarak Türk Hukuku’nda 
kendini göstermektedir. Bu riskin sonucu olarak hastalar nezdinde hastanelere olan güven azalmakla beraber doktorlara 
karşı hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin önüne geçmek giderek zorlaşmaktadır. Bu durumun önüne geçmek 
için malpraktis kavramı ve doktorların sorumluluğu konusunda hastalar ve yakınları bilgilendirilmeli, ek olarak meydana 
gelen zararlar giderilmelidir. Özetle, tıp hukukunun gelişmeleri yakından takip edilmeli ve hastanelerde meydana gelen 
olası zararlar sonucunda öncelikle hukuki yollara başvurulmalıdır.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin 
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Cemre Güldal
cemre.guldal@gokce.av.tr

Ahmet Kağan Başkaya
ahmet.baskaya@gokce.av.tr 

Editörler:

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


