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Soru 1. Endokrin Cerrahisi ile ilgilenen bir Cerrah 
olarak, ülkemizde bu tür hasta yaklaşımı 
olduğuna inanıyormusunuz ?

A) Evet

B) Hayır



Soru 2. Bu tür Hasta yaklaşımının hukuki bir 
sürece neden olacağına inanıyormusunuz?

A) Evet

B) Hayır



Tiroid Cerrahisi ile ilgili yaşanan 
Medikolegal Sorunları biliyormuyuz?



Tiroid Cerrahisi ile ilgili yaşanan 
Medikolegal Sorunları biliyormuyuz?

Bildiğimiz Sorunlar 



Tiroid Cerrahisinde  bildiğimiz 
Medikolegal konular …..

A)      Rekkürent Laringeal Sinir (RLN) hasarı en sık görülen dava edilme nedenidir.

a) Yaklaşık % 2 oranında görülür.
b) Tiroid cerrahisi nedeni ile dava edilen olguların % 60’ ı RLN hasarıdır.(Kern,1993)

B) Ameliyat öncesinde hastanın aydınlatılması sırasında söylenecek olan istenmeyen durumlar (enfeksiyon, 
kanama, hipokalsemi, RLN sinir hasarı, vb) mutlaka çok açık bir şekilde hastaya anlatılmalıdır.

a) Aydınlatma mutlaka ameliyattan belli bir süre önce yapılmalıdır. Yargıtay bu süreyi «makul» bir süre 
olarak değerlendirmiştir.

b) Aydınlatma mutlaka ameliyatı yapacak cerrah veya eşdeğer kıdemdeki bir meslektaşı tarafından 
yapılmalıdır.

c) Aydınlatma hastayı ameliyattan korkutacak şekilde olmamak ile birlikte görülebilecek tüm istenmeyen 
durumları (komplikasyonları) içermelidir.

d) Aydınlatma için hastaya makul bir süre ayrılmalıdır.

C) Hastanın bu anlatımdan sonra ameliyat için izni alınmalıdır.

a) Bu izin (onam) mutlaka yazılı alınmalıdır.
b) Aydınlatma ile onam arasında bir düşünme zamanı verilmelidir.
c) Hastane yatış işlemleri sırasında kullanılan onam formları hukuken geçersizdir.
d) Aydınlatma yapılmadan alınan izin, hukuken geçersizdir.



Tiroid Cerrahisinde  bildiğimiz 
Medikolegal konular …..

D) Ameliyat sırasında ve sonrasında RLN için bilinmesi  gerekenler;

1) Ameliyat öncesi ses kısıklığı olan hastanın mutlaka vokal kordları direkt 
laringoskop ile muayene edilmeli ve kayda geçirilmeli,

2) RLN her zaman gözlemlenmesi ve korunması,
3) Ameliyat notuna, sinirin gözlemlendiğinin, korunduğunun ve işlem sonunda 

hasarsız olduğunun not edilmesi,
4) Ameliyat sırasında RLN moniterizasyonu, standart bir prosedür olarak kabul 

edilmemektedir. 
5) …………

E) Ameliyat sonrasında istenmeyen bir durum ortaya çıktığı zaman  
hastaya gösterilecek ilgi fazla olmalıdır.

1)    Geçer teyze geçer !!!

F) Meydana gelen komplikasyonların tedavisinde ilgi eksikliğinin 
olmaması gereklidir.



Tiroid Cerrahisi ile ilgili yaşanan 
Medikolegal Sorunları biliyormuyuz?

Bilmediğimiz Sorunlar….



Tiroid Cerrahisinde bilmediğimiz 
Medikolegal konular …..

A. Tiroid cerrahisi sonucunda «istenmeyen bir durum» sonucunda dava edilen cerrah 
sayısı,

??????

A. Tiroid cerrahisi sonucunda dava edilen bu cerrahların, dava edildikleri mahkemeler,
1) Ceza Mahkemesi,

2) Hukuk Mahkemesi (Tazminat)

3) Ticaret Mahkemeleri

4) İdari Yargı

C.  Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılamalarda, suçlanılan kanun maddesi,

1) Taksirli Adam yaralama 

2) Bilinçli Taksir nedeni ile Adam yaralama 

3) Olası kast nedeni ile Adam Yaralama 

4) Duyu ve organlarına zarar verme 

5) Meslekte acemilik 

6) Görevini layığı ile yerine getirmemek 



Tiroid Cerrahisinde bilmediğimiz 
Medikolegal konular …..

D) Hukuk Mahkemelerinde (Tazminat) veya Ticaret Mahkemelerinde yapılan 
yargılamalarda belirlenen Tazminat oranları,

a) Manevi Tazminatın belirlenmesinde en önemli husus “mağdurun zenginleşmesine” olanak 

tanınmamasıdır.

E) Bilirkişilik  sistemi,

1) Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi

2) Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları

3) Üniversite Genel Cerrahi Anabilim Dalları

4) İl Adli Yargı Komisyonlarına kayıtlı cerrah

5) Mahkemenin atayacağı cerrah

6) Uzman mütalaası



Tiroid Cerrahisinde bilmediğimiz 
Medikolegal konular …..

F) Tiroid cerrahisinde bilirkişilerin komplikasyon – malpraktis ayrımının nasıl yapacağı,
Tiroid cerrahisinde sık görülen istenmeyen bazı sonuçların komplikasyon mu yoksa ihmal mi (malpraktis mi)? 
256 Genel Cerrahi Uzmanına ulaşıldı (80 Endokrin Cerrahi Derneğinin web sayfasından anketi doldurdu, 176 

Genel Cerrahi uzmanı ve araştırma görevlisi ile bire bir anket dolduruldu.)



Sonuç:

1. Aynı cerrahi işlem yapılması ve aynı istenmeyen sonuç 

gelişmesine rağmen, ameliyat olma nedeni basitleştikçe (bening) 

ihmal (malpraktis) olarak tanımlanma durumu artmaktadır.

2. Ortaya çıkan istenmeyen sonuç dramatikleştikçe, malpraktis

deme oranı artmaktadır.



Tiroid Cerrahisinde bilmediğimiz 
Medikolegal konular …..

G) Verilecek cezalar karşısında yaptırdığımız Sigorta’ nın bizi koruyup korumadığı,

a) Sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik getirilen Zorunlu Sigorta sağlık 
hizmetinin kalitesini ne kadar etkiledi?

b) Dava sayısının ( özellikle tazminat) artmasına neden oldu mu? 

c) Doktorlara maddi bir yük getiriyor mu?

d) Tazminat davalarında şu ana kadar ödenen vaka var mı?



A) Ülkemizdeki yapılan tiroit ameliyat sayısı,

B) Tiroit cerrahisi sonucunda «istenmeyen bir durum» sonucunda dava edilen cerrah sayısı

C) Tiroit cerrahisi sonucunda dava edilen bu cerrahların, dava edildikleri mahkemeler,
1) Ceza Mahkemesi,

2) Hukuk Mahkemesi (Tazminat)

3) Ticaret Mahkemeleri

4) İdari Yargı

D) Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılamalarda, suçlanılan kanun maddesi,

1) Taksirli Adam yaralama (TCK 

2) Bilinçli Taksir nedeni ile Adam yaralama (TCK

3) Olası kast nedeni ile Adam Yaralama (TCK

4) Duyu ve organlarına zarar verme (TCK

E) Hukuk Mahkemelerinde (Tazminat) veya Ticaret Mahkemelerinde yapılan yargılamalarda, 
belirlenen Tazminat oranları,

F) Bilirkişilik  sistemi,

G) Tiroit cerrahisinde komplikasyon – malpraktis ayrımının nasıl yapılacağı,

H) Verilecek cezalar karşısında yaptırdığımız Sigorta’ nın bizi koruyup korumadığı,

I) ………………….



Sonuç

• Bilmediğimiz konularda şüpheli yaklaşmakta 
haklıyız.

Ancak;

• Bildiğimiz konularda ne kadar doğru yapıyoruz ?



• Teşekkürlerimle

Prof.Dr.Ali Rıza Tümer

Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı

Tıbbi Bilirkişlik Derneği Başkanı

• İletişim: tumeralir@hotmail.com


