
15 Haz�ran 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31867

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TIBBÎ İŞLEM VE UYGULAMALARI

NEDENİYLE SORUŞTURULMASINA VE İDARECE ÖDENEN
TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİNE DAİR USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 53 üncü

maddes�nde yer alan soruşturma usulüne tab� olanlar dışındak� sağlık meslek mensupları hakkında sağlık mesleğ�n�n
�crası kapsamında yaptıkları muayene, teşh�s ve tedav�ye �l�şk�n tıbbî �şlem ve uygulamalar neden�yle yapılacak
soruşturmalara ve kamu kurum ve kuruluşları �le Devlet ün�vers�teler�nde görev yapan sağlık meslek mensuplarının,
söz konusu �şlem ve uygulamaları neden�yle �dare tarafından ödenen tazm�natın, görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket
etmek suret�yle görev�n� kötüye kullandığı kes�nleşm�ş ceza mahkemes� kararı �le tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l�s�ne
rücu ed�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le Meslek� Sorumluluk Kurulunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; Meslek� Sorumluluk Kurulu, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları �le

Devlet ve vakıf ün�vers�teler�nde görev yapan hek�m ve d�ş hek�mler� �le d�ğer sağlık meslek mensuplarının,
soruşturma ve rücu sürec�ndek� �ş ve �şlemler�n� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n soruşturmaya �l�şk�n hükümler�;
a) Yükseköğret�m Kanununun 53 üncü maddes�nde yer alan soruşturma usulüne tab� olanlar,
b) Bu fıkranın (a) bend� dışında kalan hek�m ve d�ş hek�mler� �le d�ğer sağlık meslek mensuplarının sağlık

mesleğ�n�n �crası kapsamında yaptıkları muayene, teşh�s ve tedav�ye �l�şk�n tıbbî �şlem ve uygulamalar har�c�ndek�
f��ller�nden doğan soruşturmalar,

hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanunu �le 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 508 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Başkan ve başkan yardımcısı: İl sağlık müdürlüğü bünyes�nde �ht�yaca göre halk sağlığı, kamu hastaneler�,

�laç ve tıbb� c�haz, sağlık ve ac�l sağlık h�zmetler� �le personel ve destek h�zmetler�n� yürütmek üzere yönet�c�
poz�syonunda �st�hdam ed�len personel�,

c) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
ç) İdare: Mesleğ�n� �cra eden sağlık meslek mensubu çalıştıran bütün kamu �dareler�n�,
d) İnceleme: Kurulda görüşülecek rücu dosyalarına �l�şk�n olarak �lg�l� �dareler tarafından yaptırılan

�ncelemey�,
e) Kanun: 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununu,
f) Kurul: Meslek� Sorumluluk Kurulunu,
g) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
ğ) Ön �nceleme: Haklarında bu Yönetmel�ğ�n soruşturmaya �l�şk�n hükümler� uygulanan sağlık meslek

mensuplarının tıbbî �şlem ve uygulamaları neden�yle Kurul tarafından yapılan veya yaptırılan �ncelemey�,
h) Sağlık meslek mensubu: Hek�m, d�ş hek�m� ve eczacı �le 22/5/2014 tar�hl� ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları �le Sağlık H�zmetler�nde Çalışan D�ğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev
Tanımlarına Da�r Yönetmel�kte sayılan d�ğer sağlık meslek mensuplarını,

ı) Tıbbî �şlem ve uygulama: Sağlık meslek mensupları tarafından sağlık mesleğ�n�n �crası kapsamında yapılan
muayene, teşh�s ve tedav�ye �l�şk�n �şlem ve uygulamaları,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Meslek� Sorumluluk Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 5- (1) Kurul, Sağlık Bakanı tarafından bel�rlenen;



a) Bakan yardımcısı,
b) Sağlık H�zmetler�, Kamu Hastaneler�, Hukuk H�zmetler�, Yönet�m H�zmetler� genel müdürler� veya

yardımcıları,
c) Profesör veya doçent unvanlı b�r� dâh�lî, d�ğer� cerrah� branştan �k� hek�m,
olmak üzere yed� üyeden oluşur.
(2) Kurulun başkanı Bakan yardımcısıdır. B�r�nc� fıkranın (c) bend� uyarınca bel�rlenen üyeler�n görev süres�

�k� yıldır. Süres� sona eren üyeler yen�den seç�leb�l�r.
(3) Kurul, ayda en az b�r kez, en az dört üyen�n katılımıyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla

karar alır. Çek�mser oy kullanılamaz.
(4) Görüşülmekte olan veya Kurula gelmes� muhtemel güncel konular hakkında görüş ve düşünceler toplantı

dışında açıklanamaz. Toplantının ve oylamanın g�zl�l�ğ� muhafaza ed�l�r.
(5) Kurul gündem� Başkan tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü süreler d�kkate alınarak bel�rlen�r.

Kuruldak� görüşmeler gündemdek� sıraya göre yapılır. Aynı konuyu �çeren veya benzerl�k gösteren gündem
maddeler�n�n b�rleşt�r�lerek görüşülmes�ne veya gündemdek� maddeler�n sırasının değ�şt�r�lmes�ne Başkan tarafından
karar ver�leb�l�r.

(6) Kararlar ve varsa karşı oylar, gerekçeler� �le b�rl�kte yazılarak �mzalanır.
(7) Kurul toplantılarında ele alınacak tekn�k ve uzmanlık gerekt�ren konular hakkında danışma görev� yapmak,

görüş ve öner�ler�n� sunmak üzere en az üç k�ş�den oluşan �ht�sas kom�syonları kurulab�l�r. İht�sas kom�syonu üyeler�
Genel Müdürlükçe tekl�f ed�len konunun uzmanı adaylar arasından Başkan tarafından seç�l�r. Kom�syon üyeler�
Kurulda oy kullanamazlar.

(8) Kurulun sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya h�zmetler�n� yürütmek
üzere yeterl� n�tel�k ve sayıda personel görevlend�r�l�r.

(9) Sağlık Bakanı gelen �ş�n n�tel�ğ� ve sayısına göre, başka b�r Bakan yardımcısının başkanlığında b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len unvan ve n�tel�kler� ha�z k�ş�lerden yen� kurullar oluşturab�l�r.

Kurulun görevler�
MADDE 6- (1) Kurulun görevler� şunlardır:
a) Soruşturma �zn� ver�lmes�ne da�r görevler;
1) Yükseköğret�m Kanununun 53 üncü maddes�nde yer alan soruşturma usulüne tab� olanlar dışındak� sağlık

meslek mensupları hakkında tıbbî �şlem ve uygulamaları neden�yle ön �nceleme yapmak veya yaptırmak,
2) Ön �nceleme raporundak� bulgulara göre gerek gördüğünde yen�den �nceleme yapmak veya yaptırmak,
3) Soruşturma �zn� ver�l�p ver�lmemes�ne karar vermek,
4) Soruşturma �zn�ne �l�şk�n kararın yetk�l� merc�e �nt�kal ett�r�lmes�n� tem�n etmek.
b) Rücuya da�r görevler;
1) İdare aleyh�ne tazm�nata hükmeden mahkeme kararının, sağlık meslek mensubunun görev�n�n gerekler�ne

aykırı hareket etmek suret�yle görev�n� kötüye kullandığını tesp�t eden kes�nleşm�ş ceza mahkemes� kararının,
�nceleme raporu �le �lg�l� d�ğer evrakın raporla b�rl�kte eks�ks�z olarak sekretarya tarafından Kurula sunulmasını
sağlamak,

2) İdarece yapılan ödemeye, sağlık meslek mensubunun görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmek suret�yle
görev�n� kötüye kullanmasının sebeb�yet verd�ğ�n�n kes�nleşm�ş ceza mahkemes� kararı �le tesp�t ed�ld�ğ� hallerde;

�) Gerekt�ğ�nde �lg�l� sağlık meslek mensubunu, zarar gören veya hak sah�b�n� veya kanunî tems�lc�ler�n� ve
varsa s�gorta ş�rket�n�n tems�lc�s�n� d�nlemek,

��) İdarî yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hang� m�ktarının sağlık meslek mensubunun kes�nleşm�ş ceza
mahkemes� kararına konu f��l�nden kaynaklandığını gerek�rse uzman b�l�rk�ş�ye tesp�t ett�rmek,

���) Sağlık meslek mensubunun tazm�nata konu olaydak� kusur oranına göre rücu ed�l�p ed�lmeyeceğ�ne,
ed�lecek �se m�ktarına görev�n kötüye kullanıldığını tesp�t eden ceza mahkemes� kararının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren
b�r yıl �ç�nde gerekçel� olarak karar vermek ve ver�len kararın usulüne uygun olarak �lg�l� �darelere, sağlık meslek
mensubuna ve varsa s�gorta ş�rket�ne b�ld�r�lmes�n� sağlamak,

3) Rücu ed�lmes�ne karar ver�len dosyaları �lg�l� �dareye göndermek.
c) İht�yaç hal�nde tekn�k ve uzmanlık gerekt�ren konularda görüşüne başvurmak üzere �ht�sas kom�syonları

oluşturmak veya kanunlarda b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vereb�leceğ� öngörülen kurumlar �le kanunen b�l�msel ve tekn�k görüş
b�ld�rmeye yetk�l� olan kurum ve kuruluşlardan görüş almak.

ç) Sağlık meslek mensubunun, h�zmetten faydalananın ve ş�kâyetç� �le d�ğer �lg�l�ler�n mahrem�yet�n�n
korunması ve k�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n�n sağlanması konusunda 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n
Korunması Kanunu ve �lg�l� mevzuatının öngördüğü tedb�rler� almak.

d) Kurul kararlarının �lg�l�lere hang� kanun yolları ve merc�lere hang� süre �ç�nde başvurulab�leceğ� bel�rt�lerek
b�ld�r�lmes�n� tem�n etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma İzn�ne Da�r Usul ve Esaslar

Ön �nceleme



MADDE 7- (1) Ön �nceleme; Yükseköğret�m Kanununun 53 üncü maddes�nde yer alan soruşturma usulüne
tab� olanlar dışındak� sağlık meslek mensuplarının tıbbî �şlem ve uygulamaları neden�yle Kurul tarafından b�zzat
yapılan veya kamuda görevl� sağlık meslek mensupları hakkında 2/12/1999 tar�hl� ve 4483 sayılı Memurlar ve D�ğer
Kamu Görevl�ler�n�n Yargılanması Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len görevl�lere ya da
özel sağlık kurum ve kuruluşları �le vakıf ün�vers�teler�nde görev yapan sağlık meslek mensupları hakkında
müdürlüklerde görevl� başkan veya yardımcılarına yaptırılan �ncelemed�r.

Ön �nceleme usulü
MADDE 8- (1) Kurul, sağlık meslek mensuplarının Kanun kapsamına g�ren b�r suç �şled�ğ�n� öğrend�ğ�nde,

4483 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatının öngördüğü usule göre b�r ön �nceleme yapar veya yaptırır.
(2) Ön �nceleme sırasında ş�kâyet konusunun münhasıran Kanun kapsamındak� sağlık meslek mensuplarının

tıbbî �şlem ve uygulamalarına �l�şk�n olduğu tesp�t ed�l�r �se �nceleme tamamlanarak rapor düzenlen�r. İnceleme
sırasında f��l�n fa�l� veya konusu bakımından tefr�k ed�lmes� gerekt�ğ� anlaşılır �se Kanun kapsamında olan kısım tefr�k
ed�lerek buna �l�şk�n ön �nceleme ayrıca yürütülerek sonuçlandırılır.

(3) Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf ün�vers�teler�nde görev yapan sağlık meslek mensupları
bakımından müdürlüklerde görevl� başkan veya yardımcılarını ön �nceleme yapmak üzere görevlend�reb�l�r. Ön
�nceleme net�ces�nde hazırlanan raporun karar vermeye yeterl� olduğu değerlend�r�l�r �se Kurul tarafından soruşturma
�zn� konusunda gerekçel� olarak b�r karar ver�l�r. Kurul aydınlatılması gereken hususlar tesp�t ederse, b�zzat veya ön
�ncelemey� yapan aynı veya başka görevl�ler el�yle yen� b�r �nceleme yaptırab�l�r.

Soruşturma �zn�
MADDE 9- (1) Soruşturma �zn� Kurulun; Cumhur�yet başsavcılığının sağlık meslek mensubu hakkında

4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanunu hükümler�ne göre soruşturma yapab�lmes�ne �z�n
vermes�d�r.

(2) Kurul, soruşturma �zn� konusundak� kararını suçun Kurul tarafından öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren ön
�nceleme dâh�l en geç altmış gün �ç�nde ver�r. Bu süre, zorunlu hallerde otuz günü geçmemek üzere b�r defa
uzatılab�l�r. Süren�n son günü b�r tat�l gününe rastlarsa süre, tat�l gününü �zleyen çalışma gününün b�t�m�ne kadar uzar.

(3) Kurulca, her halde �k�nc� fıkrada bel�rt�len süreler �ç�nde soruşturma �zn� ver�lmes� veya ver�lmemes�
konusunda gerekçel� olarak karar ver�lmes� zorunludur.

Kararların b�ld�r�m�
MADDE 10- (1) Soruşturma �zn� ver�lmes�ne ya da ver�lmemes�ne da�r Kurul kararı; Cumhur�yet

başsavcılığına, hakkında ön �nceleme yapılan sağlık meslek mensubuna, ş�kâyet edene ve müdürlüğe gönder�l�r.
İt�raz
MADDE 11- (1) Soruşturma �zn� ver�lmes�ne da�r Kurul kararına karşı hakkında �nceleme yapılan sağlık

meslek mensubu, soruşturma �zn� ver�lmemes�ne da�r karara karşı Cumhur�yet başsavcılığı veya ş�kâyetç�, �şleme
koymama kararına karşı da ş�kâyetç� Ankara Bölge İdare Mahkemes�ne �t�raz edeb�l�r.

(2) İt�raz süres� Kurul kararının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on gündür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rücu Usul ve Esasları

Davanın �hbarı ve rücu
MADDE 12- (1) Tıbbî �şlem ve uygulama neden�yle tazm�nat ödenmes� taleb�yle aleyh�ne dava açılan �dare,

davayı sağlık meslek mensubuna; meslek� malî sorumluluk s�gortası bulunan sağlık meslek mensubu da s�gortacıya
�hbar eder.

(2) Rücu �stem�, kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet ün�vers�teler�nde görev yapan sağlık meslek
mensuplarının sağlık mesleğ�n�n �crası kapsamında yaptıkları muayene, teşh�s ve tedav�ye �l�şk�n tıbb� �şlem ve
uygulamalar sebeb�yle �dare aleyh�ne açılan davada mahkeme kararına göre �darece ödenen meblağın; ancak kasten
görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmek suret�yle görev�n� kötüye kullandığı kes�nleşm�ş ceza mahkemes� kararı �le
tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l� sağlık meslek mensubundan tazm�nata konu olaydak� kusur oranı gözet�lerek Kurul
tarafından bel�rlenen m�ktarının ödenmes�n�n �sten�lmes�d�r.

(3) Rücu �stem�, ceza mahkemes� kararının kes�nleşmes� sonucunda tesp�t ed�len sorumlu k�ş�ye yönelt�l�r.
İnceleme ve karar
MADDE 13- (1) İnceleme; mahkeme kararına göre �darece ödenen meblağın sağlık meslek mensubundan

rücuan tazm�n ed�l�p ed�lmeyeceğ� hususunda Kurul tarafından ver�lecek karara esas olmak üzere sağlık meslek
mensubunun görevl� olduğu �darece yaptırılan �ncelemed�r.

(2) İnceleme net�ces�nde tanz�m ed�len rapor, sağlık meslek mensubunun meslek� malî sorumluluk s�gortası
varsa, pol�çe ve ekler� �le had�sen�n s�gortacıya �hbar ed�ld�ğ�ne da�r belge ve kes�nleşm�ş ceza mahkemes� kararı �le
b�rl�kte rücu değerlend�rmes�ne esas olmak üzere, �ncelemen�n tamamlandığı tar�hten �t�baren yed� gün �ç�nde �dare
tarafından Kurula �nt�kal ett�r�l�r.

(3) Kurul sekretaryası evrakları şeklî bakımdan �nceleyerek varsa eks�kl�kler�n on gün �ç�nde tamamlanmasını
sağlar.



(4) İdare tarafından ödenen tazm�nattan dolayı rücu ed�l�p ed�lmeyeceğ�ne ve rücu m�ktarına, �lg�l�n�n
görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmek suret�yle görev�n� kötüye kullanıp kullanmadığı hususundak� kes�nleşm�ş
ceza mahkemes� kararı �le mahkûm�yet�ne karar ver�len sağlık meslek mensubunun tazm�nata konu olaydak� kusur
oranı gözet�lerek ceza mahkemes� kararının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren Kurul tarafından b�r yıl �ç�nde karar ver�l�r.

(5) Kurul tarafından ver�len kararın yed� gün �ç�nde �lg�l� �darelere �nt�kal� sağlanır.
(6) Kurulca rücu ed�lmes�ne karar ver�len m�ktar, �lg�l� �darelerce genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.
Sorumluluk
MADDE 14- (1) Kurul üyeler�, rücu konusunda verd�kler� kararları sebeb�yle görev�n�n gerekler�ne aykırı

hareket ett�kler�n�n kes�nleşm�ş b�r ceza mahkemes� kararıyla tesp�t ed�lmes� durumu dışında malî ve �darî yönden
sorumlu tutulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


