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Amaç:

• “Dosya !” nedir ?

• Dosya kimlerden gelir ?

• Dosyayı kimler, neden inceler ?

• Dosya incelemesinde dikkat edilecek 
hususlar nelerdir ?

• Dosya incelemesi sonucunda oluşacak 
raporda dikkat edilecek hususlar nelerdir ?



“Dosya !” nedir?







“Dosya”

- Kişilerin sorumlu olduğu kurumlar

tarafından, 

- Kişinin sorumlu olduğu hususları

ihlal ettiği iddiası ile hazırlanan,

- Belge ve dökümanlar topluluğudur.



• SSK'ya fahiş fiyatla tıbbi malzeme alınması operasyonunda 
inanılmaz ilişkiler saptandı. Türkiye'nin en ünlü 
profesörlerinden, aynı zamanda ...... nedeniyle 
tutuklananlar arasında...

TOLGA ŞARDAN, TÜRKER KARAPINAR Ankara

SSK da düzenlelen Neşter Operasyonu'nda, yolsuzluklar 
Türkiye'nin en ünlü profesörlerine kadar uzandı. DGM, 
operasyonda, rüşvet ilişkileri saptanan...... Ve .....Medikal 
firmasının sahibi Mert Aygen'in tutuklanmasına karar verdi. 

DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ın yürüttüğü operasyonda, bir 
süredir doktorların malvarlıklarını araştıran savcılık, geçen 
cumartesi düğmeye bastı. Doktorların ve tıbbi malzeme satan 
firmaların malvarlıklarıyla banka hesapları konusunda Bankalar 
Yeminli Murakıpları'na bir rapor hazırlatan Aldan, rapor 
doğrultusunda ........ gözaltına alınması talimatını verdi. 



• Soruşturma ile ilgili evrak ve 

dökümanlar;

– Olay ile ilgili savcılık iddiası,

– Olaya karışan kişilerin beyanları,

– Yapılan soruşturmanın veya 

duruşmanın evrakları,

– Daha önce var olan mahkeme 

evrakları ve kararları,

– Daha önce istenilen bilirkişi 

evrakları,

– Olay ile ilgili tüm delil özelliği 

taşıyan evraklar,

• Hasta dosyaları,hemşire ve 

doktor gözlem notları, 

reçeteler, günlük takip 

çizelgeleri, günlük tedavi

cetveli, ameliyat notları, 

anestezi notları, vb.



“Dosya” kimlerden gelir ?



SORUMLULUKLARIMIZ

Mesleki sorumluluk

İdari sorumluluk

Hukuki sorumluluk

Cezai Sorumluluk



Hekimin Sorumlulukları

Mesleki sorumluluk

Türk Tabipler Birliği

İdari sorumluluk

İlgili Kurum

Hukuki sorumluluk

Hukuk Mahkemesi        Cezai Sorumluluk

Ceza Mahkemesi

Tabip Odaları 

Onur Kurulları

İlgili Kurumun 

Atayacağı

soruşturmacı Mahkemenin atayacağı hekim / hekimler,

Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi,

Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları,

Yüksek Sağlık Şurası



HAKLI VEYA HAKSIZ 
“HEKİM HATASI” SUÇLAMASI

Mesleki sorumluluk
Türk Tabipler Birliği

İdari sorumluluk
İlgili Kurum

Hukuki sorumluluk
Hukuk Mahkemesi

Cezai Sorumluluk
Savcılık ve Ceza Mahkemeleri

• Her Sorumluluk sahası özeldir. 
• Bir sorumluluğun göz ardı edilmesi diğer sorumluluklarında göz ardı edilmesini 

gerektirmez.
• Bilirkişi kararları yalnızca “karar vereni” yönlendiricidir. Bağlayıcı tarafı 

yoktur. 
• Mahkeme ve Ceza mahkemelerine yapılan bilirkişilik, ücreti karşılığında yapılan 

bir kamu görevidir.



Dosyayı kimler, neden inceler ?
Bilirkişi kimdir?



Dosyayı kimler inceler ?Bilirkişi kimdir?

1-Yasal zorunlu

• Yasal statüsünden dolayı resmi bilirkişilik 
görevi yapan kurumlarda çalışan kişiler.

• Adli Tıp Kurumu.

• Yüksek Sağlık Şurası (Ceza).

• Üniversiteler – Adli Tıp Anabilim dalları, ilgili 
anabilim dalları.

2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi: Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile 

yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp 

olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.





Dosyayı kimler inceler ?Bilirkişi kimdir?

2- Yasal zorunlu değil ancak istekli.

• İl Adli Yargı Adalet Komisyonuna bilirkişi 
olmak üzere başvuran kişi veya kurumlar.



A. Başvuru kabul şartları :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmamak,

3. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip 

olmak,

4. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen 

suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,

yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya

Sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak,

6. …………. il sınırları içerisinde oturmak veya mesleki faaliyet icra etmek,

7. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

8. Halen faaliyetine devam ediyor olmak,

9. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda çalışılan kurum ve

kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.





Ankara Adli Yargı Komisyonu Bilirkişi Listesinde 
Bulunan Doktorlar







Dosyayı kimler inceler ?Bilirkişi kimdir?

3- Yasal zorunlu değil, istekli değil,  

• İl Adli Yargı Adalet Komisyonunun oluşturduğu 
bilirkişi listesinde ismi bulunmamak ile beraber 
hakim veya savcı tarafından bilgisine güvenilen 
kişi veya kurumlar.

• Ulaşılması kolaydır,
• Şahsi tanıdıklık,
• Güvenilirdir,
• Uzmandır,
• …….
• …….



Dosyayı neden incelemek isterler ?

1. Görevidir ( Resmi – Gayri resmi), 

2. Kendi uzmanlık sahasında bu konuda bilen 

kişi – yetkili kişi – aranan kişi olmak için,

3. Para kazanmak için,

4. Mesleki olarak “denetleyen konumunda 

bulunmak” isteğini tatmin etmek için.



Dosya incelemesinde dikkat 

edilecek hususlar nelerdir ?



Dosyanın ön incelenmesinde;



1. Dosyanın gönderildiği sorumluluk 

sahasını bilmek,

SORUMLULUKLARIMIZ

Mesleki sorumluluk

İdari sorumluluk

Hukuki sorumluluk
Cezai Sorumluluk



1. Dosyanın gönderildiği sorumluluk 

sahasını bilmek,

2. Sorumluluk sahası ile ilgili kanun, 

yönetmelik, tüzük vb. hususlarda bilgi 

sahibi olmak,



1. Dosyanın gönderildiği sorumluluk 

sahasını bilmek,

2. Sorumluluk sahası ile ilgili kanun, 

yönetmelik, tüzük vb. hususlarda bilgi 

sahibi olmak,

3. Bilirkişiden isteneni tam olarak anlamak,

• Gerekir ise savcı, hakim ile yüz yüze 

görüşülerek bilgi alınabilir.



1. Dosyanın gönderildiği sorumluluk 

sahasını bilmek,

2. Sorumluluk sahası ile ilgili kanun, 

yönetmelik, tüzük vb. hususlarda bilgi 

sahibi olmak,

3. Bilirkişiden isteneni tam olarak anlamak,

4. Bilirkişi için dosya kendi uzmanlık alanı 

içerisinde değil ise bu hususu belirterek 

bilirkişilikten ayrılmalı,



Dosyanın incelenmesinde;



Tedaviden Dolayı Sorumluluğundan 
Bahsedebilmek İçin Gerekli Olan Şartlar;

1.Bir zararın meydana gelmiş olması,

2.Eylemin hekimin sorumluluklarının dışına 
çıkarak uygulaması yani suç teşkil 
etmesi,

3.Zarar ile Kusur sayılan eylem arasında 
illiyet bağı ( uygun nedensellik)
bulunması gerekir. 

4.Cerrahın kusurunun bulunması,



Tedaviden doğan sorumluluğun değerlendirilmesinde  

bilirkişinin güçlük çektiği noktalar;

1. Zararın değerlendirilmesi;

Gerçekten bir zarar var mı?

Ortaya çıkan zarar hekimin tedavisinden mi yoksa kişide varolan bir 
nedenden mi kaynaklandı? 

2. İlliyetin değerlendirilmesi;

Zarar ile hekimin tedavisi (eylemi) arasında ilişkinin kurulması, 

İlliyet aslında komplikasyon – malpraktis ayrımının yapıldığı aşamadır.

Özellikle ölüm olgularında otopsinin uygulanmadığı vakalarda illiyet 
kurulması zordur..

3. Kusurun değerlendirilmesi
Kusur sorumluluğu,

Kusursuzluk sorumluluğu,

Çalıştıranın sorumluluğu,



SONUÇ
Bilirkişi; 

Kanun, Yönetmelik ve tüzükleri çok iyi 
bilinmeli,

Kendi uzmanlık dalı içerisindeki vakalar 
hakkında görüş bildirmeli,

Güncel yenilikleri takip etmeli,
Görüşleri yalnızca bilimsel kurallar sınırında 

olmalı,
Kendisinden istenen hususları tam olarak 

cevaplamalıdır.
.......
.......
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