
 
 

HEKİM SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 
YARGITAY KARARLARI 

 
 
 1- Sorumluluğun ölçüsü: 
 
  Doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru 
olarak kabul edilmelidir. 
  Vekil işgörürken yöneldiği  sonucun elde edilmemesinden değil de, bu sonuca ulaşmak 
için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak 
işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. (BK. m.390/II). Vekil, işçi gibi özenle davranmak 
zorunda olup hafif kusurundan bile sorumludur. (BK.m.32/1) O nedenle doktorun meslek alanı 
içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. 
Doktorlar, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre 
herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Doktor, tıbbi çalışmalarda 
bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek, hastanın durumuna değer vermek, tıp biliminin 
kurallarını gözetip uygulamak, tedaviyi her türlü ihtiyat tedbirlerini alarak yapmak zorundadır. Doktor, 
ufak bir tereddüt gösteren durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu 
arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken, 
hastanın özelliklerini gözönünde tutmalı, onu gereksiz risk altına sokmamalı, en emin yolu tercih 
etmelidir.  13.HD.04.03.1994,  E.1994/8557  K.1994/2138) 
 
  Doktorlar, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki (teknik) değil, genel hayat 
tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Ameliyat 
sırasında 2 metre uzunluğunda  gazlı bezin hastanın vücudunda unutması, doktorun sorumlu 
olmasını gerektirir ağır bir ihmaldir.Bu açık olgu karşısında, doktorun objektif ağır kusurunun 
varlığı kabul edilmeli, bilirkişi incelemesine gerek duyulmamalıdır. 
  Kusur, sorumluluğun subjektif şartıdır. BK. kusuru kasıt ve ihmal olmak üzere ikiye 
ayırmıştır. (BK.m.41) İhmalde, bir kimse hukuka aykırı bir sonucun meydana gelmesini istememiştir; 
buna rağmen böyle bir sonucun meydana gelmesi, onun gereken dikkati sarfetmemesi veya tedbiri 
almaması yüzünden vuku bulmuştur. İhmalin de, hafif ve ağır olmak üzere iki derecesi vardır. 
Anlayışlı, normal  ve dikkatli her insanın aynı durum ve şartlar altında apaçık bulacağı en ilkel dikkat 
ve tedbirlerin ve özen görevinin yerine getirilmemesi durumunda ihmal ağırdır. Bu ayrım özellikle 
tazminatın kapsamı ve türünü tayin ederken önem kazanır. Şu yönü önemle vurgulamakta yarar vardır; 
doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul 
edilmelidir. 
     Doktorlar, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki (teknik) değil, genel hayat 
tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktorun 
davranışlarında kusur kendisinden beklenilen gerekli özeni (dikkat ve ihtimam) ve sadakat 
borcunu eksik veya hiç yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkar. Kusurun saptanmasında 
objektif ölçü esas alınır. Diğer bir ifade ile ölçü, objektif olarak mesleğin gereklerini bilmek ve 
uygulamaktır. 
  Davalı operatör doktorun, davacının vücudunda ameliyat esnasında 2 metre uzunluğunda 
gazlı bezi unutması, bizatihi sorumlu olmasını gerektirir ağır bir ihmaldir. Esasen tıp dalında unutma 
hoş görülmesi, müsamaha ile karşılanması mümkün olmayan kusurlu davranıştır. Sırf bu niteliği 
itibarıyla, olayın bir  uzman önünde incelettirilmesine de ihtiyaç yoktur. Çünkü; bir operatörün 
ameliyat sırasında mesleki değil, meslek dışı dikkatinin bile böyle bir olaya asla meydan vermemesi 
asıldır. Bu açık duruma rağmen, Yüksek Sağlık Şurasının olayın en normal dikkat ve özen 
zorunluluğunu bir yana iterek gazlı bezin ameliyat sahasında unutulmasının nadide de olsa mümkün 
olaylardan kabul etmesi yetersiz olup, ayrıca sorunun niteliğini kavramaktan da uzaktır. Bu görüş, 
Usulün 275 ve ardından gelen maddeleri hükmünce mahkemeyi bağlamayacaktır. Kaldı ki; maddi 
olgu şeklinde ortaya çıkmış ve çekişmesiz durumların bilirkişi aracılığı ile tekrar incelenmesine de 
gerek yoktur. Öyleyse, gazlı bezin vücutta unutulduğu çekişmesiz olduğuna göre bu açık olgu 
karşısında, doktorun objektif ağır kusurunun varlığı kabul edilmeli, doktorun kusurlu olup 
olmadığının bilirkişiye incelettirilmesine ihtiyaç duyulmamalıdır.  
  13.HD.14.03.1983,  E.1983/7237  K.1983/1783  
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  Doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları sorumluluğun 
unsuru olarak kabul edilmelidir.  
  Doktorlar hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine 
göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktor ufak bir tereddüt gösteren 
durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler 
almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın özelliklerini 
gözününde tutmalı ve onu gereksiz risk altına sokmamalı, en emin yolu tercih etmelidir. Gerçekte de 
mesleki bir iş gören ve doktor olan vekilden, ona güvenen müvekkil titiz bir ihtimam ve dikkat 
göstermesini beklemekte haklıdır. Titiz bir özen göstermeyen vekil BK.394/1 uyarınca vekaleti gereği 
gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Olayımızda davacı nefes almakta zorlandığı için KBB uzmanı olan 
davalı doktora muayene olup, davalının önerisi ile ameliyat olduğu, ameliyat sırasında  doktorun 
burun içinde kırılan iğne ucunu tüm uğraşmalarına rağmen bulamayıp çıkaramadığını ve haliyle 
ameliyata son verdiği, durumdan davacı hastayı da haberdar etmediği, uzun süre davacının kırık iğne 
ucu burnunda kaldığı ve davacının  rahatsızlık duyup davalıya başvurduğunda çekilen film sonucu 
durumu öğrendiği ve bilahare başka doktor tarafından ameliyatla iğne ucunun davacı burnunda 
çıkarıldığı taraflar arasında çekişmesizdir. Ameliyat sırasında kırılan iğne ucunu, tüm aramalara 
rağmen bulamadığını ve zorunlu olarak ameliyata son verdiğini davalının davacıya ameliyat sonrası 
bildirmesi gerekirdi. Davacı da uzun süre vücudundaki kırık iğne ucu ile gezmek durumunda 
kalmazdı. Şu durum karşısında orta seviyede tedbirli bir doktorun aynı hal ve şartlar altında 
göstereceği ihtimam ve özenin, davalıya gösterilmediği açık olup, ihmal ve kusurun kabulü 
zorunludur.  
  13.HD.06.11.2000,  E.2000/8590  K.2000/9569    
 
  Tıbbi hatadan kaynaklanan davada, davacının kusuru yoksa, tazminattan indirim 
yapılamaz. Davalı  hastane yönetimi, istihdam eden sıfatıyla sorumludur.   
  Tıbbi hatadan kaynaklanan davada, bilgisine başvurulan Adli Tıp Kurumu, ameliyatı yapan 
doktora 1/8 kusur izafe etmiş, kalan 7/8 kusurun kime ait olduğunu bildirmemiştir. Mahkemece bu 
kusur oranı gözetilerek maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir. Davalı istihdam eden durumunda 
olup kendi hastanesinde çalışan doktorun kusurundan Bk. 55 maddesine göre sorumludur. Bilirkişi 
raporunda davacıya atfedilen kusur bulunmadığı sürece zararın tamamının davacı davalıdan 
isteyebilir. Bu nedenle kusur nedeniyle indirim yapılması usul ve yasaya aykırıdır.   
  13.HD.04.02.2003,  E.2002/12276  K.2003/1077 
 
  Özen borcunu yerine getirmeyen doktorun ve hastanenin zararın tümünden sorumlu 
tutulmaları gerekir.   
  Dava, doktorun yanlış teşhis ve tedavi sonucu ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle tazminat 
talebine ilişkindir. Somut olayda, hükme esas alınan Adli Tıp Genel Kurulunun 29.1.2004 tarihli 
raporunda, davalı doğum ve kadın hastalıkları uzmanı Dr. A.'nın, davacının annesi olan S.'nin doğum 
sonrası takibinde özensiz ve dikkatsiz davrandığı, kontrolleri sırasında başlamış olan 
enfeksiyona yönelik bir tedaviye başlamadığı, bu nedenle olayda 2/8 oranında kusurlu bulunduğu 
açıklanmıştır. Raporda her ne kadar davalı hastanenin kusuru bulunmadığı belirtilmiş ise de davalı 
hastane, çalıştırdığı personelin seçiminde gerekli özeni göstermediğinden doktor ile aynı oranda 
kusurlu olduğu kabul edilmelidir.Dosya içindeki raporlarda davacının bir kusurundan söz 
edilmemektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekalet aktinden 
kaynaklandığına, davalıların her türlü özen gösterme borcu olup, en hafif kusurundan bile 
sorumlu bulunduğuna göre, zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, maddi zarar 
hesabında kusur oranına göre indirim yapılmış olması usul ve yasaya aykırıdır.  
  13.HD.08.07.2005,  E. 2005/3645   K. 2005/11796 
 
  Doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru 
olarak kabul edilmelidir. 
  Dava, davalı doktorların vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık 
olgusuna dayanmaktadır.  (BK.386,390) Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden  
değil de, bu sonuca ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin 
sorumluluğu işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. (BK.390/II) Vekil, işçi gibi özenle 
davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur.  (BK.321/1) O nedenle doktorun 
meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. 
Doktor, hastasının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese 
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yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek, tıbbi çalışmalarda bulunurken bazı mesleki şartları 
yerine getirmek, hastanın durumuna değer vermek, tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak, 
tedaviyi her türlü ihtiyati tedbirleri alarak yapmak zorundadır. Doktor, ufak bir tereddüt gösteren 
durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve koruyucu tedbirler almakla 
yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken, hastanın özelliklerini göz önünde 
tutmalı, onu gereksiz risk altına sokmamalı, en emin yolu tercih etmelidir. Müvekkil durumundaki 
hasta, doktor olan vekilden titiz, dikkatli ve özenli davranmasını beklemekte haklıdır. Özen 
göstermeyen bir vekil, BK 394/1 uyarınca vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır.   
  13.HD.12.06.2006,  E.2006/6704  K.2006/9459  (Kazancı Yazılım)    
 
  Vekil konumunda olan doktorun meslek alanı içerisinde olan bütün kusurları, hafif 
bile olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir.  
  Doktor, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, tıbbi açıdan 
zamanında somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz bir biçimde almak,  uygun tedavi yöntemini 
belirleyip uygulamak zorundadır. Hasta, tedavisini üstlenen doktordan mesleğin gerektirdiği ihtimam 
ve dikkati göstermesini, beden ve ruh sağlığı ile ilgili tehlikelerden kendisini bilgilendirmesini 
beklemek hakkına sahiptir.  
  13.HD.19.10.2006,  E.2006/10057  K.2006/13842  (YKD. 2007/7-1308) 
 
 2- En hafif kusurdan tam sorumluluk: 
 
  Hekim ve sağlık personeli “yüksek özen borcu” nedeniyle “en hafif kusur”larından 
dahi “tam sorumlu”durlar. Tazminata hükmedilirken kusur oranlarına bakılmaz. Tazminattan  
indirim, yalnızca hastanın ihmal ve hatası  saptanmışsa söz konusu olabilir. 
 
  Yüksek özen borcu nedeniyle, hekimin ve sağlık personelinin “en hafif kusur” 
durumunda dahi  “tam kusur” esasına göre sorumlu tutulacaklarına ve tazminattan kusura 
göre indirim yapılmayacağına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler:  
    
  Doktor en hafif kusurundan bile tam kusurlu olup, zararın tamamından sorumlu 
tutulmalıdır. 
  Hastane ve çalıştırdığı elemanın tedavi sırasındaki kusurları sebebiyle oluşan zararın 
giderilmesi vekâlet sözleşmesine dayandırılır. Vekilin sorumluluğu işçinin sorumluluğuna ilişkin 
kurallara bağlı olup, işçi gibi özenle davranmak yükümlülüğü bulunan vekil en hafif kusurundan bile 
sorumludur. Vekil, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın 
durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri 
eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeksizin belirleyip uygulamak zorundadır. 
Gerçekten  müvekkil (hasta), mesleki bir iş gören vekilden (hekimden), tedavinin bütün aşamalarında 
titiz bir özen göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeri göstermeyen vekil, vekâlet 
görevini gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. 
  Hal böyle olunca, en hafif kusurundan bile sorumlu olan vekilin zararın tamamından 
sorumlu tutulması gerekir. Bu nedenle maddi zarar hesabında kusur oranına göre indirim yapılmış 
olması usul ve yasaya aykırıdır.   
   13.HD.06.07.2006, E.2006/5518  K.2006/11185  (İBD. 2007/2-840) 
 
  Doktor en hafif kusurdan dahi tam sorumludur. 
  Doktor vekâlet kuralları çerçevesinde verdiği hizmeti yaparken bir işçi gibi özen göstermek 
zorundadır. Bu nedenle en hafif kusurundan dahi sorumludur.  
  13.HD.28.11.2005,  E.2005/11159  K.2005/17474 (İBD. 2006/2-850) 
 
  Hekim, kusuru oranında değil, zararın tamamından sorumludur.  
  Davalı sağlık hizmetleri ile hasta arasındaki hukuki ilişki vekâlet ilişkisi olup, vekil görevini 
yaparken en hafif kusurunun bulunması durumunda dahi meydana gelen zarardan kusuru 
oranında değil, tamamiyle kusurludur.”  
  13.HD. 26.10.2004,  E.2004/6493  K.2004/15431  (YKD. 2005/5-723) 
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  Tıbbi alanda hizmet veren doktor vekâlet sözleşmesine göre sorumludur.  
  Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de, bu sonuca ulaşmak için 
yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumlu olup, bu sorumluluk işçinin sorumluluğuna ilişkin 
kurallara bağlıdır. Buna göre, vekil, işçi gibi özenle davranmakla yükümlü olup, hafif kusurunda 
dahi sorumludur. Doktor da, hastanın zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat 
deneylerine göre herkese yüklenebilecek olan dikkat ve özeni göstermek zorundadır.  
           13.HD.06.03.2003, E. 2002/13959  K.2003/2380 (İBD.2006/2-840)   
 
  Doktor en hafif kusurundan dahi tam sorumludur. 
  Taraflar arasındaki ilişki vekâlet akdidir. Vekil, vekâlet görevine konu iş görürken yöneldiği 
sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı 
işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından doğan zararlardan sorumludur. Vekil, 
işçi gibi özenli davranmak zorunda olup (BK.390/2), hafif kusurundan dahi sorumludur. 
(BK.321/1) O nedenle vekil konumunda olan ve davacıyı tedavi eden doktorun bilim ve teknolojinin 
getirdiği bütün imkânları kullanmak suretiyle özen borcunu yerine getirmesi gerekir.  
  13.HD.15.10.2002,  E.2002/7925  K.2002/10687  (İBD.2004/2-316 
 
  Doktorun ve hastanenin her türlü özen gösterme borcu olup, en hafif kusurlarından 
bile sorumlu bulunduklarına göre “zararın tamamından” sorumlu tutulmaları gerekir 
  Dava, doktorun yanlış teşhis ve tedavi sonucu ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle tazminat 
istemine ilişkindir. Somut olayda, hükme esas alınan Adli Tıp Genel Kurulu’nun 29.01.2004 tarihli 
raporunda, davalı doğum ve kadın hastalıkları uzmanı Dr.A’nın, davacının annesi olan S’nin doğum 
sonrası takibinde özensiz ve dikkatsiz davrandığı, kontrolleri sırasında başlamış olan enfeksiyona 
yönelik bir tedaviye başlamadığı, bu nedenle olayda 2/8 oranında kusurlu bulunduğu açıklanmıştır. 
Raporda her ne kadar davalı hastanenin kusurlu bulunmadığı belirtilmiş ise de, davalı hastane, 
çalıştırdığı personelin seçiminde gerekli özeni göstermediğinden doktor ile aynı oranda kusurlu olduğu 
kabul edilmelidir. Dosya içindeki raporlarda davacının bir kusurundan söz edilmemektedir. 
  Tüm bu açıklamalar ışığında, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekâlet aktinden 
kaynaklandığına, davalıların her türlü özen gösterme borcu olup, en hafif kusurundan bile sorumlu 
bulunduğuna göre, zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, maddi zarar hesabında 
kusur oranına göre indirim yapılmış olması usul ve yasaya aykırıdır. 
  13.HD. 08.07.2005,  E.2005/3645  K.2005/11796  (Kazancı Yazılım)       
 
  Doktor, hafif dahi olsa, bütün kusurlarından sorumludur.  
  Doktor, hastasının zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın 
durumunu tıbbi açıdan zamanında saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz bir 
biçimde almak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak zorundadır. 
  13.HD.10.10.2006,  E.2006/10068  2006/13288  (YKD.2007/9-1701) 
 
  Doktor ile hasta arasındaki ilişki vekalet sözleşmesine dayalı bir ilişki olup vekilin 
müvekkiline karşı görevini ifa ederken bu görevi dikkat, özen ve sadakatle yerine getirme 
zorunluluğu vardır. Vekil, en ufak kusurundan dahi sorumludur.  
  Uyuşmazlık doktor hata ve kusuruna dayalı olarak meydana geldiği iddia olunan ölüm olayı 
nedeniyle tazminat isteğine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, kusur oranına ilişkin olarak Yüksek 
Sağlık Şurasından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinden, Adli Tıp kurumu Genel Kurulundan rapor 
ve ek rapor alındıktan sonra Yüksek Sağlık Şurası raporu ve Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Dairesince 
Adli Tıp Genel Kulunca bildirilen görüş, Ankara Tabipler Odasının ve Türk Tabipler Birliği Yüksek 
Onur Kurulunun bir kısım davalılar hakkında verdikleri idari cezalar esas alınmak suretiyle 
davalılardan B. Tedavi Hizmetleri A.Ş., H.A., L.S., T.O. ve O.N.Ş.'ün sorumlulukları cihetine gidilmiş 
ise de öncelikle belirtmek gerekir ki idari yönden yapılan disiplin soruşturması sonucu verilen 
yaptırımların hukuk hakimini bağlayıcılığı yönünde herhangi bir yasal düzenleme yoktur. O nedenle 
kesinleştiği dahi dosya kapsamından anlaşılamayan bu idari kararlara dayanılarak bir kısım davalıların 
sorumlulukları cihetine gidilmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Kaldı ki mahkeme kararında 
gerekçe olarak gösterilen disiplin cezalarının bir kısmının davaya konu olayla herhangi bir ilgisi de 
bulunmaktadır.  
  Yüksek Sağlık Şurası Raporunda davacıların murislerinin hastaneye ilk getirildiğinde bu 
hastayı muayene eden davalılardan Dr. H.A.'nın 2/8 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiş, bundan 
sonra alınan gerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinin  ve gerekse Adli Tıp Kurumu Genel 
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Kurulunun  raporu ve ek raporlarında hiç bir davalıya izafe edilebilecek kusurun bulunmadığı 
belirtilmiş olmasına rağmen Adli Tıp Kurumu Raporlarında davacıların murislerin ilk hastaneye 
getirildiği tarih itibariyle teşhisin doğru olarak konulması halinde tedavinin mümkün olup olmayacağı, 
hastanın kurtarılıp kurtarılamayacağı konusunda yeterli açıklık bulunmamaktadır.  
  Yeri gelmişken hemen açıklamak gerekir ki doktor ile hasta arasındaki ilişki vekalet 
sözleşmesine dayalı bir ilişki olup vekilin müvekkiline karşı görevini ifa ederken bu görevi dikkat, 
özen ve sadakatle yerine getirme zorunluluğu vardır. O nedenle vekilin sorumluluğu işçinin 
sorumluluğu ile eşdeğerde tutulmuş ve vekilin en ufak kusurundan dahi sorumlu olacağı kabul 
edilmiştir. Hal böyle olunca yukarıda açıklanan eksiklikler konusunda ve yine yukarıda vekilin 
sorumluluğuna ilişkin ilke ve esaslar da gözönünde bulundurulmak suretiyle mahkemece, üniversite 
kürsüsünden birisi, kulak burun boğaz uzmanı olmak üzere üç kişiden mütevellit bilirkişi kurulundan 
kusura ilişkin olarak taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli açıklamalı rapor alınmalı, 
sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu hususlar gözetilmeden yüksek Sağlık Şurası Raporu ile Adli 
Tıp Kurumu raporları arasındaki çelişkiler giderilmeden bir kısım idari kararlarda esas alınmak 
suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.  
  13.HD.27.12.2005,  E 2005/13615  K 2005/19261 
 
  Doktorun meslek alanı içinde olan, hafif de olsa, bütün kusurlarından sorumlu olduğu 
kabul edilmelidir. 
  Vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur. Bu 
yüzden, doktorun meslek alanı içinde olan, hafif de olsa, bütün kusurlarından sorumlu olduğu kabul 
edilmelidir. Doktorlar, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat 
tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktor, ufak bir 
tereddüt gösteren durumlarda, bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada 
koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken, hastanın 
özelliklerini gözönünde tutmak, onu gereksiz risk altına sokmamak ve en emin yolu tercih etmek 
zorundadır.  
  13.HD.25.04.2002, E.2002/2589   K.2002/4560 
  
  Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. 
(BK. 321/1 md.) O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, 
sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir.  
  Dava, davacının tedavisini üstlenen davalı hastane ve personeli olan doktorların tedavi 
sırasındaki kusurları nedeniyle oluşan zararın giderilmesine ilişkindir. Davanın temeli vekillik 
sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayanmaktadır. Vekil vekalet görevine konu işi görürken 
yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği 
çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı 
sorumludur. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. O 
nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak 
kabul edilmelidir. Müvekkil ( hasta ), mesleki bir iş gören doktor olan vekilden, tedavinin bütün 
aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni 
göstermeyen vekil, BK'nun 394/1 maddesi hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibi ifa etmemiş 
sayılmalıdır.  
               Ayrıca hakim HUMK'nun 286/1. maddesi hükmüne göre, bilirkişilerin vardığı sonuçla bağlı 
olmayıp, delilleri kendisi değerlendirip, somut olayın özelliklerini ve dosyadaki diğer verileri esas 
alarak, kusurun mevcut olup olmadığını kendisi takdir edip belirlemelidir.                             
            Uyuşmazlığa uygulanması gereken bu hukuki kuralların ışığında, somut olaya baktığımız da, 
ameliyat sırasında tutulması gereken kayıtların tutulmaması, ameliyatla ilgili raporun 7-8 ay sonra 
tutulması, çocuk olan hastanın yaşı ve kilosu ile genel anestezi altında olduğu ve verilen ilaçların 
birbirini etkileyip hastaya daha fazla tesir edebileceği hususları nazara alınmadığı, dolayısı ile 
ameliyat sırasında doktorların gerekli dikkat, özen ve ciddiyeti göstermedikleri sabit olduğundan 
olayda davalı hastane ve doktorların kusurlu olduklarının kabulü zorunludur. Bu açıklamalar ışığında 
doktorların kusurlu olmadıkları yolundaki rapor sonuçlarına itibar edilmeyerek, davalıların kusurlu 
olduklarının kabulü ile, davacıların maddi tazminata ilişkin talepleri açıklatılıp, delilleri sorulup, 
gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp belirlenip, talep doğrultusunda maddi tazminata ve uygun 
bir manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, mahkemece aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.  
  13.HD. 07.02.2005,  E.2004/12088   K. 2005/1728 

www.Taz
mina

tH
uk

uk
u.c

om



 6 
 
  Vekil (Doktor) işini yaparken bir işçi gibi özen göstermek zorundadır. 
(BK.386,390,321)  Bu nedenle en hafif kusurundan dahi sorumludur. 
  Davaya ait ameliyat dosyası getirtilmeden, dosya tevdi edilmeden bir müzekkere üzerine 
alınan rapor yetersiz olup hükme dayanak yapılamaz.Öncelikle davacıya ait ameliyat dosyası getirtilip, 
konusunda uzman bilirkişilerden oluşturulacak bilirkişi kurulundan veya Adli Tıp Kurumundan, 
ameliyatta safra kesesi çıkartılırken keseyi ana safra yoluna bağlayan kanalın bir kısmının 
bırakılmasının bütün ameliyatlarda uyulması gerekip, gerekmediğinin, normalden küçük olan safra 
kesesi lümen içerisinde taşlar oluştuğu belirtildiğine göre ameliyatta safra kesesinin alınıp 
alınmadığının, safra kesesi alınmasına rağmen kalan kısımda hastanın bünyesine göre 4-5 yıl içinde 
yeniden taş oluşmasının mümkün olup olmadığının, davacının ameliyat sonrası şikayetleri ile ilgili 
tedavi olduğuna dair belgesi olmadığı da değerlendirmede irdelenerek tıbbın gerek ve kurallarına göre 
olayda doktor hatası olup olmadığını gösteren nedenlerini açıklayıcı, taraf, hakim ve Yargıtay 
denetimine elverişli rapor alınmalı; oluşacak uygun sonuç çerçevesinde manevi tazminatın 
koşullarının oluşup oluşmamasına göre bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususlar 
gözetilmeksizin eksik araştırma ve incelemeye yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.  
  13.HD. 09.04.2003,  E. 2003/711   K. 2003/4255 
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