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Madalyonun İ ki Yüzü: 
Doç. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu

“Gün geçmiyor ki gazete ve televizyonlarda bir doktor hakkında dava haberi olmasın. Ne yazık ki bu 
haberlerdeki algı hep doktorun haksızlığı yönünde oluyor. Bir hekim olarak bu beni inanılmaz üzüyor. 
Bu algıyı değiştirecek, hekimin de haklı olabileceğini anlatacak birilerine ihtiyaç var.” Bu sözler Doç. 
Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu’na ait. Hekimlik mesleğinin yanı sıra hukuk ile ilgili çalışmalar yapan ve hukuk 
fakültesini bitirmek üzere olan Dr. Yüzbaşıoğlu, tıp ile hukuku ortak paydada birleştiriyor.  
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Madalyonun İ ki Yüzü: 
Doç. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu

Kısaca kendinizden, eğitiminizden bahseder 
misiniz?

1965 yılında Kastamonu’da doğdum. İlkokulu 
orada tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi 
İstanbul’da bitirdim. Çocukluk döneminde hep 
pilot olmayı hayal ederdim. Bu yüzden Kuleli 
Askeri Lisesi’nde okudum. Kuleli’de Hava Harp 
Okulu’na gitmek isteyenler çok sıkı bir sağlık 
kontrolünden geçirilirdi. Ancak o dönem tespit 
edilen 0,25 diyoptrilik miyopim nedeni ile Hava 
Harp Okulu’na gidemedim. Kadere bakın ki o 
miyopi benim göz doktoru olmamda rol oyna-
dı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitir-
dim. İhtisasım da Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden...

Hukuk fakültesine girmeye nasıl karar verdi-
niz? Neden hukuku seçtiniz?

Benim hukuk kökenim çok eski. Liseden sonra 
ilk önce hukuk fakültesine girdim. Birinci sınıfı 
bitirirken tekrar üniversite sınavına girmiştim. 
Aslında bunda ailemin çok etkisi oldu. Biz iki 
kardeşiz. Ağabeyim de hukukçu. O dönemde 
hukuk fakültesini yeni bitirmişti ve İstanbul Hu-
kuk Fakültesi’nde asistandı. Ailem bir oğulları 
hukukçu diğeri de doktor olsun istiyordu. Ancak 
ben tıp fakültesine gitmeye çok zor karar ver-
dim. Kayıtların son günü, son dakikalarda tıp 
fakültesine kayıt yaptırdım. 

Bütün belgelerim çantamda, İstanbul Hukuk 
Fakültesi’nin bahçesinde on beş gün oturdum. 
En son gün hukuk fakültesinden kaydımı sildirip, 
lise diplomamı alarak tıp fakültesine gitmeye ka-
rar verdim. Tıp fakültesi, ihtisas, akademisyen-
lik derken 2009’da çıkan afla hukuk fakültesine 
dönmeye karar verdim. Şimdi son sınıftayım. 
Eşim de hukukçu. Hem onun hem benim ailem-
de hukukçular çoğunlukta zaten.

Hayatımın her döneminde, bir yerde bir haksızlık 
varsa, beni ilgilendirmese dahi o haksızlığa karşı 
bir tepki koyma eğilimim hep olmuştur. Özellikle 
son yıllarda doktorların karşılaştıkları çok ciddi 
haksızlıklar beni hukuk eğitimi alma yönünde 
motive etti.

Yıllar sonra öğrencilik hayatına dönmek nasıl?

Yıllar sonra öğrenciliğe dönmek gerçekten çok 
güzel. Gerçi ben derslere çok devam edemiyo-
rum ama yine de üniversitede öğrenci tarafın-
da olmak, hoca tarafında olmaktan daha keyifli 
bence. Zorlukları da var tabi ki. İstanbul zor ve 
yorucu bir şehir. Mesleğimiz deseniz yine öyle. 
Sekiz yaşında bir kızım var, adı Eylül. Onunla va-
kit geçirmeyi çok sevdiğim ve önemsediğim için 
hukuk çalışmalarını da ancak o yattıktan sonra 
sürdürebiliyorum. Ancak zaman zaman, özellik-
le de sınav dönemlerinde aileme ayırabildiğim 
vakit azalıyor. Gerek kızımın, gerek eşimin bu 

konuda özveride bulunmaları gerekiyor. Eşim 
hukukçu olduğu için özverinin yanı sıra sınavla-
ra çalışırken bana ciddi anlamda katkısı oluyor. 
Evde gerektiğinde danışabileceğim deneyimli bir 
hukukçunun bulunması benim için elbette büyük 
bir avantaj.  Her ikisinin de anlayışı ve desteği 
olmasa her şey çok daha zor olurdu. 

Sabahtan öğretim üyesi olarak çalıştığım fakül-
temde ders verip ya da sınav yapıp hemen son-
rasında öğrenci olarak okuduğum fakültemde 
sınava girdiğim günler oluyor. Tabi bu anlatması 
çok kolay olmayan paradoks bir duygu.     
 
Bu kararınız akademik kariyer ile devam ede-
cek mi?

Hukukta şu anda bir akademik kariyer düşünmü-
yorum açıkçası. Hukuk da tıp kadar emek veril-
mesi gereken, sürekli güncel kalmanın zorunlu 
olduğu, çok dinamik bir dal. Akademisyenlik dü-
şünmesem de sağlık hukuku alanında çalışma-
larımı devam ettirmek istiyorum ama zaman ne 
gösterir bilinmez. Bazen koşullar insanı bir yerle-
re yönlendiriyor ve sürüklüyor.

Oftalmoloji ile hukuku hangi eksende birleş-
tirmeyi düşünüyorsunuz?

Son dönemlerde gün geçmiyor ki gazete ve tele-
vizyonlarda bir doktor hakkında bir dava haberi 
olmasın. Bu yöndeki haberler giderek artıyor. Ne 
yazık ki bu haberlerdeki algı hep doktorun hak-
sızlığı yönünde oluyor. Bir hekim olarak bu beni 
inanılmaz üzüyor. Bu algıyı değiştirecek, hekimin 
de haklı olabileceğini anlatacak birilerine ihtiyaç 
var. Son birkaç yıldır hukuk fakültelerinin düzen-
lediği sağlık hukuku sempozyumları ya da ser-
tifika programları çok yaygın ve buna avukatlar 
inanılmaz rağbet gösteriyor. Bu sertifika prog-
ramlarından birisine ben de katıldım. Eğitimin 
sonunda hukukçuların bizleri anlaması adına 
çok katkım olduğunu düşünüyorum. Hekimlere 
bakışları pozitif yönde değişmişti.

Hukukla tıbbın karşı karşıya geldiği durumlarda 
ortak dil oluşturabilmek, hekimin söylediğini haki-
min, hakimin söylediğini hekimin anladığı bir ortak 
payda oluşturabilmek gayretiyle, özellikle tıp hu-
kuku alanındaki çalışmalarıma devam edeceğim.            
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Bir hekim ve bir hukukçunun bakış açılarında 
büyük farklılıklar oluyor mu?

Evet, bir hukukçunun olaya bakışı ile bir tıp men-
subunun olaya bakışı çok farklı olabiliyor. Bir göz 
hekimi bütün iyi niyeti, çok uzun yıllar alan eği-
timi, emeği, sadece kendisinin değil, ana – ba-
basının, eşi ve çocuklarının özverisiyle çalışıyor. 
Neden? Hastasına sağlık hizmeti verebilmek 
için… Elinde fako probuyla 4 mikronluk bir arka 
kapsülün üzerinde adeta dans ederken nasıl bir 
stres altında olduğunu, koroner damarlarının na-
sıl bir yük altına girdiğini ancak bu yükü taşıyan 
anlayabilir. Yüksek gayret ve özveriyle yapılan 
mesleğimizde, işler yolunda gitmediğinde dokto-
run adeta bir canavar olarak algılanması, ceza 
hukuku alanında taksirle de olsa adam yaralama 
ya da ölüm durumunda adam öldürme suçlama-
sıyla karşı karşıya gelmesi veya tazminat yükü 
ile karşılaşması bir hekim olarak insanın kabulle-
nemeyeceği bir şey.

Oysa bir hukukçu için durum çok farklı olabili-
yor. Vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, en te-
mel insan hakkıdır. Her ne suretle olursa olsun 
insanın vücut bütünlüğünün korunması ve sür-
dürülmesi sağlanmak durumunda. Hukuk bunu 
güvence altına alıyor. Peki o zaman ne olacak? 
Tedavi için bile olsa hastaya dokunulamayacak 
mı? İşte bu noktada hukuk diyor ki ancak belirli 
koşulların varlığında dokunabilirsin. O koşullar 
da şunlar şunlardır diyor. Hekim olarak, hukukun 
bize sağlamış olduğu imkanların ve sınırlamış 
olduğu davranışların neler olduğunu bilmemiz 
gerekiyor.

Tam gün yasası ile ilgili güncellemeler nere-
deyse tüm doktorları telaşa soktu. Sizin yo-
rumlarınızı alabilir miyiz? 

Keşke gerçek anlamda tam gün olabilse ve uygu-

lanabilse. Bunun için sizin öğretim üyenizin hiçbir 
maddi sorunu olmasa. Bu insanlar hayatını belirli 
standartlarda sürdürebilse. Üniversiteden çıkıp 
muayenehaneye yetişip o şekilde ancak belli öl-
çüde standartları yakalamak zorunda kalmasa. 
Siz kongreleri takip edeceksiniz, literatür takip 
edeceksiniz, bilimsel araştırma yapacaksınız. 
Bunları hep cebinizden karşılayacaksınız. Üni-
versitelerin bütçeleri belli. Öğretim üyesine ne 
kadar ödeme yapabiliyor? Öğretim üyesi kendi 
parasını kendisi kazanıyor ama siz ona kazanma 
diyorsunuz ki bu arada kendiniz de bir şey ver-
miyorsunuz. Nasıl olacak? İnsanda motivasyon 
olur mu? Bu, insanın doğasına, bütün iktisadi 
teorilere aykırı. Yaptığın performans kadar ücret 
alacaksın ama belli bir miktarı geçmeyecek. Ger-
çekçi olmak lazım, bu şekilde ne bilim olur ne de 
gerçek anlamda sağlık hizmeti sunulur. Herke-
sin yaptığı işle bir ekonomik doygunluğa ulaşma 
şansı var ama siz bu şansı doktorlara vermiyor-

sunuz. Bir nevi onları cezalandırıyorsunuz. Mu-
ayenehaneleri kötüye kullanan yok mu, elbette 
var ama bu bütün muayenehane sahibi hekimler 
kötü niyetli anlamına gelmez. Aslolan bu kötüye 
kullananları ayıklamak olmalı. 

Son yapılan SUT değişikliklerini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

SUT’ta her şeyin bedeli belirtilmiş. Bakanlık ma-
liyet çıkarmış ama bir şeyi hiç hesaba katmamış. 
Hekim ücreti diye bir şey yok. Örneğin arabanı-
zı bakıma götürüyorsunuz yapılan her işlem için 
belirli oranlarda işçilik ödüyorsunuz ama bizim 
SUT için bir hekim ücreti tanımlanmamış. Tamam 
maliyetleri aşağıya çekmeye çalışıyorsunuz ama 
bu, hekimin emeğini yok sayarak olmamalı. Bir de 
mesela katarakt için bir fiyat belirliyorsunuz. Farkı 
da sınırlıyorsunuz. O zaman kurumlar daha ucuz 
maliyetler için kaliteden ödün vermek durumunda 
kalıyor ama oluşan komplikasyondan hekimi so-
rumlu tutuyorsunuz. Adalet bunun neresinde? 

Bir de şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmedi 
ama ben çok önemsiyorum. Belki hukukçu gözüy-
le baktığımdan bu kadar kaygılanıyorum. 663 sa-
yılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat 
ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararna-
me ile getirilen bir uzlaşma prosedürü var. “Sağlık 
mesleklerinin uygulanmasından zarara uğradığını 
iddia edenlerin maddi manevi tazminat başvuru-
ları bakanlık tarafından uzlaşma yolu ile halledilir” 
denmekte. Yani yapılan bir tedaviden ya da tıbbi 
müdahaleden maddi manevi zarara uğradığını id-
dia eden kişi ya da kişiler ile ilgili meslek mensubu 
yani hekim, Bakanlıkça uzlaşmaya davet ediliyor. 
Taraflar bakanlığın bu davetini kabul ederse taraf-
ların üzerinde anlaştığı bir uzlaştırıcı tayin edile-
rek uzlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Diyeceksiniz 
ki sorun bunun neresinde? Yasalarımız kusursuz 
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sorumluluk ya da istihdam edenin sorumluluğu 
diye kavramlar getirmiş. Yani istihdam eden ya da 
denetleyip organize eden olarak Bakanlık’ın has-
tanelerde olup biten her şeyde sorumluluğu var. 
Bu uzlaşma prosedürünün uygulamaya girmesi 
ile sağlık sisteminde hastanın uğrayabileceği her 
türlü maddi manevi zararla ilgili olarak hekim ve 
hasta karşı karşıya kalacak. Bakanlık ya da özel 
sektörde istihdam eden sorumluluktan sıyrılacak.

Doktorlarımız bu son durum içerisinde nasıl 
hareket etmeli? Önerileriniz nelerdir?

Hiç doğru bulmasam da hekimler uygulamada 
maalesef defansif tıbba doğru meyil edecek gibi 
görünüyor. İşte bu noktada kaygılarım daha da 
artıyor. Hekim olarak özlük haklarımın sekteye 
uğramasından ziyade, bir insan olarak iyi sağlık 
hizmeti alamamaktan, daha da önemlisi sağlıkta 
eğitimin kalitesinin düşmesi ile gelecekte çocuk-
larımızın iyi ve kaliteli sağlık hizmeti alamayacak 
olmasından endişeliyim. Ama bizler bütün iyi 
niyetimizi korumalı ve özellikle performans kay-
gısına düşmeden, her hastaya gerekli zamanı 
ayırmalı ve azami özeni göstermeliyiz. Hastalar, 
gerek hasta hakları yönetmeliğinde, gerekse 
TTB meslek etiği kurallarındabelirtildiği gibi sağ-
lık durumu, tedavi seçenekleri, bunların yan et-
kileri ve riskleri, önerilen tedaviyi kabul etmeme 
durumunda kendisini bekleyen muhtemel sonuç-
lar bakımından ayrıntılı olarak aydınlatılmalı. Bu 
aydınlatma, bütün bu bilgilerin yazdığı bir kağıdı 
hastanın eline verip imzalamasını istemek şek-
linde değil, hakikaten hastayı karşımıza oturtup 
onun anlayacağı biçimde anlatarak olmalı. Diye-
ceksiniz ki nereden bulacağız o kadar zamanı! 
İşte o zamanı her ne şekilde olursa olsun hasta-
ya ayırmak durumundayız.

Bir zamanlar gazetelerde okumuştuk; bizim birtakım 
ameliyatlarımızdan bahsedilirken “tırnak kesmek 
gibi” deyimi kullanılmıştı. Hala bu yanlışı maalesef 
bazı arkadaşlarımız televizyonlara çıkıp ya da ga-
zetelerde “Ameliyatlarımız da çok kolay, çok basit, 
yedi dakikada yapıyoruz” gibi talihsiz açıklamalarda 
bulunuyorlar. Elbette yedi dakikada biten ameliyat-
larımız oluyor ama işler yolunda gitmediğinde ya da 
komplikasyon geliştiğinde ve ameliyat yirmi dakika 
sürdüğünde hasta bunun hesabını soruyor. Biz de 
o zaman gereksiz kırılganlık gösteriyoruz. Oysa ba-
şından her türlü riskiyle birlikte anlatılmış olsa, hasta 
neleri yaşayabileceğini bilse, size hesap sormak ye-
rine komplikasyonların üstesinden gelebildiğiniz için 
teşekkür edecek belki de. İyi niyetli olarak, hastayı 
rahatlatmak adına da olsa söylenen “çok kolay, on 
dakikalık şey” gibi söylemler hem hastanın beklen-
tilerini aşırı derecede yükseltmekte hem de yaptığı-
mız işi değersizleştirmekte.

Bir Picasso anektodu anlatmak istiyorum: Re-

simseverin biri Picasso’nun atölyesine gider ve 
bir resim sipariş eder. Ünlü ressam çabucak 
resmi tamamlar ve teslim eder. Fiyatını öğrenen 
resimsever hayretler içinde “Aman üstad siz ne 
yaptınız? Bu çok para! Siz bunu yarım saat için-
de tamamladınız.” dediğinde Picasso cevaplar, 
“Haklısınız hanımefendi, yarım saat ama otuz yıl 
artı yarım saat” der. Burada ben meslektaşlarıma 
özellikle yaptıkları işin ne kadar önemli ve büyük 
olduğunu asla unutmamalarını önereceğim.

Doktor-hasta ilişkilerinden kaynaklanan sı-
kıntılar nelerdir? Kısaca bilgi verir misiniz?

Gerek basın, gerek uygulanan sağlık politikala-
rı hekimlerle hastaları ne yazık ki karşı karşı-
ya getirdi. Hastanelerdeki duvarlarda hastaları 
bilgilendirmeye yönelik hasta hakları yazıyor. 
Hemen yanında da şikayet ve ihbar telefonla-
rı... Öyle bir algı yaratıldı ki hasta haklarının ko-
runması ve savunulması sanki hekimlere karşı 
yürütülüyor. Bu çok üzücü. Kadın hakları, baskı-
cı ve erkek egemen toplumlarda kadını erkeğe 
karşı korumak için, işçi hakları işverene karşı 
korunan ve gözetilen haklar... Ya hasta hakları? 
Dediğim gibi, hasta hakları da sağlık çalışanla-
rına karşı korunan haklar gibi bir algı var. Oysa 
hasta haklarının ilk ve temel savunucusu he-
kimler değil mi?

TOD’un hukuksal temeldeki çalışmalarına 
destek vereceksiniz. Planlarınızı paylaşır mı-
sınız?

TOD bu yıl hukuk komisyonu kurdu. Benden 
de bu komisyon için çalışmam istendi. Se-
verek ve onur duyarak kabul ettim. Derneğin 
avukatıyla birlikte TOD üyesi arkadaşlarımızın 
soru ve sorunlarını TOD’un web sayfasından 
yanıtlamaya çalışıyoruz. Bana göre TOD’un 
bu hizmeti çok önemli bir ihtiyaca cevap ve-
riyor.

Hukuka hayatımızın her anında ihtiyacımız olu-
yor. Tıp mesleğinin uygulanmasında da hukuk 
bilmek, hekimin haklarını ve sorumluluklarını 
ve bunların sınırlarını belirlemesi açısından 
büyük önem taşıyor. Sağlık hukuku çok spesi-
fik bir alan. Multi disipliner çalışma gerektiriyor. 
Hem ceza hukukunu hem özel hukuku hem de 
idare hukukunu içeriyor. Tıp mevzuatı da çok 
dağınık. Türk kodeksi hakkında kanun 1926 
tarihli. Tıp mesleğinin uygulanmasına ilişkin 
kanun olan, adını bile söylemekte zorlandı-
ğımız Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun ise 1928 tarihli. Sonrasın-
da ihtiyaç duydukça çıkartılmış onlarca kanun, 
tüzük ve yönetmelik var. Hukukçu kimliğimin 
tıp mesleğinin uygulanması yönünde bana 
sağladığı kazanımları değerli meslektaşlarımla 

paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Örne-
ğin endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili bir 
derleme yazım, TOD’da yayınlanmak üzere 
kabul edildi. Ayrıca hekimlerin yetki ve sorum-
lulukları, malpraktis – komplikasyon ayırımı, 
hekimlik mesleğinin uygulanması sırasında 
karşılaşılabilecek hukuki sorunlar ve bunlar-
dan korunma yolları konularında çalışmalarım 
devam ediyor.(1-2)

1. Hasta sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlem-

leri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi 

müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya 

çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri 

konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahip-

tir. (Hasta Hakları Yönetmeliği Mad.15/1)

2. Hekim, tanı, tedavi, başarı şansı, tedavi yöntemlerinin riskle-

ri, ilaçların yan etki ve kullanılışı, önerilen tedaviyi kabul etme-

mesi durumunda oluşacak sonuçlar, alternatif tedavi seçenek 

ve riskleri konularında aydınlatır. (TTB Meslek Etiği Kuralları 

Mad. 26)
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