
 

 

KANUN BİLMEMEK MAZERET 

DEĞİLDİR  

 

 (TCK mad.4 ) 



Temel Tanımlar ve Kavramlar 

 Hukuk: toplumu düzenleyen ve devletin 
yaptırım gücünü belirleyen kurallar (yasalar) 
bütünü. 

 Etik: "ahlak felsefesi" olarak anılır.Etik ile 
ahlak arasındaki en temel fark, ahlakın 
toplumsal değerlere dayanırken etiğin 
evrensel insani değerlere dayanmasıdır 

 Deontoloji (deontos-logos), bir mesleği icra 
edenlerin kendi aralarında uymaları gereken 
sosyal kurallar. 
 



     Sağlık Hukuku, sağlık personelinde sorumluluk 
bilincini öne çıkararak sağlık hizmetin varlığı, 
sunumu, hasta ve sağlık çalışanı hakları ile kişinin 
temel haklarını birlikte ele alan bir tıp ve hukuk 
karma bilimidir. Sağlık hukuku, çevre sağlığı ve gıda 
hukuku, hastanelerin hukuki yapısı, sağlık sigortası, 
sağlık harcamaları, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve 
yönetimi vb birçok alanları içerir.  

 
Tıp Hukuku, sağlık hukuku içinde geniş bir alt 
başlıktır. Kapsamı sağlık hukukundan daha dardır. 
Sağlık personelinin hakları ve yükümlülükleri, hasta 
hakları, hatalı tıbbi uygulamalar,  ilaç hukuku, tıbbi 
malzeme hukuku  gibi konuları içerir.  

 



Mevzuat 
  
    Yazılı hukuk kurallarıdır 
 Anayasa’daki ilgili hükümlere aykırı olmamak 

kaydıyla çıkarılan KANUNLAR ile  
 bu kanunlara aykırı olmamak üzere yürürlüğe 

konan  
    tüzük  
 yönetmelik  
 yönerge  
 genelge  
    KHK  
 diğer yazılı metinlerden oluşur.  
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 Tüzük: Yasalarca belirlenen işlerin nasıl yapılacağını gösterir, bakanlar 
kurulunca çıkarılır ve cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girer 

 

  Yönetmelik: Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını 
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk 
kurallarıdır.  

 

 Yönerge: Çok belirgin bir konuda yetkili amirin, uygulamanın nasıl yapılacağını 
göstermek için yaptığı düzenlemedir. Bir işin adım adım nasıl yapılacağını 
gösteren yasal metindir. 

 

 Genelge:Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir 
konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yasal 
metinlerdir 

 

 KHK: Meclisin konu, süre ve gayeyi belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği veya 
doğrudan doğruya Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak hükümetin 
çıkardığı kanun gücüne sahip bir kararname 

 

 



 Her mesleğin kendine özgü görevleri, yetki, 
sorumluluk, yükümlülüklerini belirleyen yasal 
düzenlemelerin olması gerekir. 

 Sağlık çalışanları kendine ve diğerlerine 
sağlayacağı yararlardan ötürü temel hukuk 
kavramları, meslekle ilgili yasaları bilmekten 
sorumludur. 

 Bu aynı zamanda hemşireye bakım standartlarını 
yükseltecek, hukuki kuralları belirleyebilme 
niteliğini de kazandıracaktır. 

 



 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 
/1928 Tabiplik mesleğinin yürütülmesine ilişkin esasları düzenler. Yasanın 2. bölümü diş 
tabipleri ve dişçiler, 3. bölümü ise ebeler hakkındadır.  

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930 

 HEMŞİRELİK KANUNU 6283 / 1954 

 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1983 

 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359/ 1987  

 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 224 / 1961 

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU  6023/1963 

 HUSUSİ HASTANELER KANUNU  1933, Tüzük 1983, Yönetmelik, 2002 

 Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun 2238/ 1979  

        ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ   Resmi Gazete:01.02.2012  

 Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun   2003/5013  

 TTB Meslek Etiği Kuralları Yönetmeliği 1999 
 TTB Soruşturma ve Sorgulama Yönetmeliği  2004 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  
 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) 2005 

 5947 Sayılı “tam gün” çalışma yasası, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında  KHK, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 
650 Sayılı KHK (tamgün değişiklik) 

 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife 
ve Talimatında Yapılan Değişiklikler   19 Temmuz 2011  

 Aile Hekimliği Pilot Uygulama 5258 / 2004 

 

 

 

 

 



Sağlık çalışanı  herhangi bir hata 

sonucu hastaya zarar vermişse 

kusurlu sayılır 
 

 Kusur sorumluluk getirir 

 Kusur yoksa sorumluluk ta yoktur 

 Kusursuz suç olmaz 

 Bağışlanabilir kusur söz konusu değildir 

 Zarar ile kusur sayılan eylem arasında 

illiyet (nedensellik) bağı olmalıdır 

 



SORUMLULUK : Uyulması gerekli hukuk (davranış) 

kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur 

KUSUR : Olması gereken davranışta gösterilen irade 

eksikliğidir 

Dikkatsizlik: bir tıbbi girişim sırasında 
yapılmaması gerekeni yapmaktır 

Tedbirsizlik: önlenebilir bir tehlikeyi önlemede 
yetersiz kalmak, geç kalmak, unutmaktır 

Meslekte acemilik - yetersizlik: meslek ve sanatın 
esaslarını ve optimal klasik bilgilerini bilmemek, 
temel beceriden yoksun olmaktır 

 Özen eksikliği: dikkatsizlik ve tedbirsizlik dışında 
evrensel tıp değerlerini uygulamamaktır 

Emir ve yönetmeliklere uymamak: kanun, tüzük 
ve yönetmelikler ile yetkili idari ve mülki amirin 
verdiği emirlere uymamaktır 

 



Suç  Çeşitleri 

Taksirli Suç : Kişi eyleminden doğacak sonucu bilmekte, bu 

sonucu istememekte, ancak gerekli önlemleri almamakta 

veya yetersiz kalmaktadır.  

Kasıtlı Suç : Kişi eyleminin sonuçlarını bilmekte buna rağmen 

bilerek ve planlayarak eylemini uygulamaktadır 

Bilinçli Taksir mad.22- (3) : kişinin öngördüğü neticeyi 

istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde 

bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte 

birden yarısına kadar artırılır  

Olası Kasıt mad.21-(2) : Kasıt, suçun kanunî tanımındaki 

unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin, 

suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini 

öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kasıt vardır 

 

 

 



TCK 

 TCK Madde 83:         Kasten adam öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi, 

 TCK Madde 85:         Taksirle öldürme 

 TCK Madde 88:         Kasten yaralamanın ihmali davranışla 
işlenmesi 

 TCK Madde 89:         Taksirle yaralama 

 TCK Madde 90:         İnsan üzerinde deney 

 TCK Madde 91:         Doku ve organ ticareti 

 TCK Madde 97:         Terk 

 TCK Madde 98:         Yardım veya bildirim yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi 

 TCK Madde 135:       Kişisel verilerin kaydedilmesi 

 TCK Madde 136:       Verileri hukuka aykırı olarak verme veya 
ele geçirme 

 



TCK 

 TCK Madde 137:       135 ve 136. maddelerdeki suçun 
nitelikli işlenmesi 

 TCK Madde 172:       Radyasyon yayma 

 TCK Madde 204:       Resmi belgede sahtecilik 

 TCK Madde 210:       Resmi belge hükmünde belgeler 

 TCK Madde 257:       Görevi kötüye kullanma 

 TCK Madde 260:       Kamu görevinin terki veya yapılmaması 

 TCK Madde 279:       Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 

 TCK Madde 280:       Sağlık mesleği mensuplarının suçu 
bildirmemesi 

 TCK Madde 281:       Suç delillerini yok etme, gizleme veya 
değiştirme 



                  TCK 

 mad 83- Kasten öldürmenin ihmali davranışla 
işlenmesi (1) kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai 
davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana 
gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi 
için,bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren 
yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması 
gerekir (3) belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme 
neden olan kişi hakkında,temel ceza 
olarak,ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 20-25 
yıl,müebbet hapis yerine 15-20 yıl, diğer hallerde ise 
10-15 yıl hapis cezasına hükmolunabileceği 
gibi,cezada indirim de yapılmayabilir. 

     



                      TCK 
 mad.85 taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 

yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır  
(ERTELEME) 

 mad.89-(1) taksirle başkasının vücuduna acı veren veya 
sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden  

     olan kişi 3 ay-1 yıl hapis cezası veya adli para cezası,  

   (2) duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli 
zayıflaması, kemik kırılması, sürekli konuşma 
zorluğu,yüzünde sabit iz, prematüre doğuma neden 
olmuşsa,  ceza yarısı oranında arttırılır,  

    (3) iyileşmesi olanaksız bir hastalık veya bitkisel 
hayata,duyu ve organ fonksiyon kaybına,konuşma ve 
çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına,düşüğe,yüzün 
sürekli değişimine neden olmuşsa ceza bir kat arttırılır. 

 

Bu maddeler doğrudan malpraktis ile ilgilidirler 



                TCK 

 mad.53- kişi,kasten işlemiş olduğu suçtan 

dolayı hapis cezasına mahkumiyet sonucu (1/e) 
bir kamu kurumunun veya kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabii bir 
mesleği kendi sorumluluğu altında serbest meslek 
erbabı olarak icra etmekten yoksun bırakılır 
(SüRESiZ) 

 (6) meslekten men (3 ay-3 yıl) Belli bir meslek 
veya sanatın gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli 
suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç 
yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya 
sanatın icrasının yasaklanmasına karar 
verilebilir (geçici) 
 

 



  90. maddesinde çocuklar üzerinde hiçbir 

surette bilimsel deney yapılamayacağı, 

insan üzerinde yapılan rızaya dayalı 

bilimsel deneylerin ise cezai sorumluluğu 

gerektirmemesi için çok sıkı bazı kurallara 

uyulması gerektiği belirtilmiş ve bununla 

ilgili çeşitli hapis cezaları öngörülmüştür. 



 91. maddesinde hukuken geçerli rızaya 

dayalı olmaksızın kişiden organ ve doku 

alınması suç kabul edilmiş, organ veya 

dokunun satın alınması, satılması, 

satılmasına aracılık edilmesi de suç kabul 

edilmiştir. 



 97. Maddesinde koruma, gözetim, yardım veya 
bildirim yükümlülüğünün ihlali kapsamında 
düzenlenen, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini 
idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle 
koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan 
bir kimseyi kendi haline terk etmek hapisle 
cezalandırılmıştır. Sağlık çalışanlarının yaşı veya 
hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek 
durumda olan hastalara karşı koruma ve gözetim 
yükümlüğünü yerine getirirken bunları kendi 
halinde bırakmaması gerekmektedir. 

 



 98. maddesinde yardım veya bildirim 
yükümlüğünün yerine getirilmemesi suçu 
düzenlenmiştir. Burada yaşı, hastalığı veya 
yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir 
nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan 
kimselere yardım etmeyen ya da durumu ilgili 
makamlara bildirmeyenlere karşı hapis veya adli 
para cezası düzenlenmiştir. Özellikle sağlık 
çalışanlarının çalıştıkları sağlık birimi dışında 
herhangi bir nedenle bu durumla karşılaştıkları 
takdirde yardım etmeleri veya durumu ilgililere 
bildirmeleri gerekmektedir.  



 137. maddesinde, TCK 135 ve 136. maddelerinde 
tanımlanan kişisel verilerin kayda alınması, ele 
geçirilmesi, verileri hukuka aykırı olarak bir 
başkasına verme veya ele geçirme halinde, bu 
suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin 
verdiği yetkiyi kötüye kullanılmak suretiyle veya 
belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 
yararlanmak sureti ile işlenmesi halinde verilecek 
cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. Bu 
durumda sağlık çalışanlarının hastaları ile ilgili daha 
dikkatli ve özenli olmaları onların kişisel verilerini 
iyi muhafaza etmeleri gerekmektedir. 

 



 260. maddesinde kamu görevinin terki veya 
yapılmaması suçu düzenlenmiştir. Bu maddede 
sendikal eylem ve etkinlik kapsamında kamu 
görevlileri sendikalarının aldığı kararla kamu 
görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili 
olarak hizmeti aksatmayacak şekilde geçici ve kısa 
süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde 
verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza 
verilmeyeceği de düzenlenmiştir. Maddenin 1. 
fıkrası sendikal haklarla ilgili uluslar arası mevzuata 
aykırı olmasına rağmen, maddenin 2. fıkrası ile 
ceza verilmeyeceği hakimin takdirine bırakılarak 
kısmen iyileştirme yapılmıştır. 



 172. maddesinde radyasyon yayılmasına veya 
atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine 
bir laboratuar veya tesisin işletilmesi 
sırasında gerekli dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi 
hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası 
verileceği öngörülmektedir. Bu durumda 
ruhsatsız radyasyonla çalışan sağlık tesislerini 
işletenlerin başkalarının hayatına, sağlığına 
veya mal varlığına zarar vermeleri halinde bu 
suç işlenmiş olacaktır 



 180. maddesinde, görevini yaptığı sırada 

bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili 

makamlara bildirmeyen veya bu hususta 

gecikme gösteren sağlık mesleği 

mensubunun 1 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı öngörülmüştür 



               TCK 

mad 210- (2)   gerçeğe aykırı belge düzenleyen 
tabip,.....ve  diğer sağlık mensubu , 3 aydan 1 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen 
belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması yada 
kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç 
doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede 
sahtecilik   (mad 204) hükümlerine göre cezaya 
hükmolunur  (3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası). 



neden malpraktis 

tıbbi bilgi yetersizliği 

beceri  sorunu (yetenek, deneyim ) 

karar verebilme yeteneğinde eksiklik 

kendini yenilememe ve değerlendirmeme 

çevreyle iletişimde başarısızlık 

karakter (sorumluluk duygusu,vicdan) 

altyapı  ve fiziki koşulların yetersizliği 

nitelikli insan gücü yetişmemesi 

ekipman/araç-gereç durumu 

hukuki işleyişteki nitelik, zaman ve saydamlık 
konusunda pratik olumsuzluklar 

 



 

 koruyucu faktörler  

  

 

 

Düzgün kayıt tutulması ve saklanması 

Sadece rıza alınması yeterli değildir, bilgilendirilmesi de 
gereklidir  (Aydınlatılmış Onam) 

Tıpta benimsenmiş klasik bilgilere sahip olmak ve buna 
uygun davranmak  (eğitim) 

Tüm ekip ile işbirliği içinde çalışmak 

Olası komplikasyon veya olumsuzluğun üstesinden 
gelinemiyorsa konsültasyon veya ileri merkeze sevk 
mekanizmasını kullanmak 

Hasta haklarına saygı göstermek,  

İletişimde başarılı olmak 

Bilinmesi gerekeni bilmemek sorumluluk getirdiğinden 
mevzuatı, yasaları asgari ölçüde bilmek  

 





 Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak 

amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet 

memurlarına yüklediği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine 

getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, 

yasakladığı işleri yapanlara “durumun niteliğine ve ağırlık 

derecesine göre” Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinde 

sıralanan disiplin cezalarından birisi verilecektir. Bu maddede 

öngörülen disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil 

ve haller sayılmıştır. 

A) Disiplin Cezalarının Türleri 

   

1. Önleyici disiplin cezaları (Uyarma, kınama) 

2. Ceza mahiyetindeki disiplin cezaları (Aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma) 

3. Yasaklama ve çıkarma mahiyetindeki disiplin cezaları (Devlet memurluğundan çıkarma) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin cezaları, İdare Hukuku 

prensiplerine göre aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir. 



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

 Uyarma, DMK'nun 125/A maddesinde düzenlenmiş olup "memura 

görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 

bildirilmesi" şeklinde tarif edilmiştir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller ise 

şunlardır: 

U Y A R M A  

a-  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca 

belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin 

korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. 

b- Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev 

mahallini terk etmek.  

Suçun unsuru, göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak 

ve görev mahallini terk etmektir.  

c- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

U Y A R M A  

d- Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.  

 Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları 

yasaktır. Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen 

amirler atlanarak yapılır.  

 Memur dilekçesinde cevap vermek veya şikayet etmek maksadıyla amirine hakaret 

edici, suçlayıcı ifadeler kullanmamalıdır. Memur, bir hakkını kullanırken başkasının kişilik haklarına 

saldırıda bulunmamalıdır. Memur amirini şikayet ederken objektif bir şekilde, duygularını işe 

katmadan meramını (maksadını) anlatmalıdır. Memur, savunma hakkını kullanıyorsa dahi yine 

saygılı bir dil kullanmalı ve mütecaviz bir ifadeden kaçınmalıdır.  

Müracaat ve Şikayet Dilekçelerinde Uyulması Gereken Hususlar:   



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

U Y A R M A  

e- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak  

  Kendisine soru soran vatandaşın yüzüne bile bakmadan gayrı ciddi bir şekilde sakız 

çiğnemeye devam eden bir memurun davranışı bu fıkra kapsamında değerlendirilmektedir.  

f- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak  

g- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak  

h- Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KINAMA  

 Kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesidir.  

a- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında ,görev 

mahallinde kurumlarca belirtilen usul ve esasların yerine getirilmesinde 

, görevle ilgili resmi belge , araç ve gereçlerin korunması , kullanılması 

ve bakımında kusurlu davranmak.  
b- Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur (kısıtlı) olan çocuklarının 

kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kuruma 

bildirmemek  

c- Görevi sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.  

d- Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 

nitelikte davranışlarda bulunmak..  

e- Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak 

f- Devlete ait resmi belge ,araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek 



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KINAMA  

g- İş arkadaşlarına ,maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü 

muamelede bulunmak  

h- İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak  

ı- Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve 

bu tür yazı yazmak,işaret,resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak  

j- Verilen emirlere itiraz etmek  

k- Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına 

neden olmak  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KINAMA  

l- Kurumların huzur ,sükun ve çalışma düzenini bozmak  

m- Yetkili olmadığı halde basına,haber ajanslarına veya radyo ve 

televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. (21.09.2004 tarih 

ve 25590 sayılı Resmi Gazete ile Kademe İlerlemesini Durdurma 

Cezası iken Kınama Cezasına eklenmiştir.  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

AYLIKTAN KESME  

 Aylıktan kesme, memurun brüt aylığının otuzda biri ile sekizde 

biri arasında kesinti yapılmasıdır.  

 a- Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında 

yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine 

getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını 

yapmamak, hor kullanmak  

 b- Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.  

 c- Devlete ait resmi belge,araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için 

kullanmak.  

 d- Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve 

yanlış beyanda bulunmak.  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

AYLIKTAN KESME  

e- Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek  

f- Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören 

ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı 

olmak  

g- İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek . 

h- Toplu müracaat ve şikayet etmek . 

i- Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak . 

j- Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI  

 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademedeki 

ilerlemesinin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır.  

a-  Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek . 

b-  Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek . 

c-  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar 

sağlamak. 

d-  Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya 

aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. 



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI  

e-  Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı tören ve 

benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak .. 

f-  Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.  

h-  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunmak.  

i-  Görevin yerine getirilmesinde dil,ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din 

ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda 

bulunmak  

j-  Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak 

k-  Açıklanması yasaklanan  bilgileri açıklamak.  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI  

l-  Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette 

bulunmak veya bunları tehdit etmek.  

m-  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep 

göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını 

ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu 

bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek.  

n-  Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak . 

o-  Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak  



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI 

 a- İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, 

boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu 

olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak. 

 b- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant 

ve benzerlerini basmak,çoğaltmak , dağıtmak veya bunların kurumların herhangi bir yerine asmak 

veya teşhir etmek. 

 c- Siyasi partiye girmek . 

 d- Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.  

e- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda Amirinin verdiği görev veya 

emirleri yapmamak. 



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI 

 f- Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak.  

 g- Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak.  

 h- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.   

 ı- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.  

 j- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve 

davranışlarda bulunmak. 

 k- 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykırı fiilleri 

işlemek.(Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimselerin cezalandırılacakları 

belirtilmiştir. Bu suçlardan herhangi birini işleyen memur hakkında md.125/E-k uyarınca Devlet 

memurluğundan çıkarma cezası uygulanacaktır.) 



A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri 

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI 

Öğrenim durumu nedeniyle yükselebilecekleri kadrolarının son kademesinde 

bulunan Devlet memurlarının kademe ilerlemesi durdurulması cezasının 

verilmesini gerektiren hallerde , brüt aylıklarının 1/4‘ü -1/2 ‘si kesilir ve 

tekerrüründe görevlerine son verilir. 



 Etik  

Ne olması gerekir 

Ne doğru, ne yanlış 

 İyi ya da kötü 

43 

 . 



Etik Karar Verme 
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Hasta yararına olması 

 için tüm seçenekleri  

açıklayan akılcı bir  

yaklaşımdır   



Etik İlkeler 

 
 zarar vermeme, 

 yararlılık,  

 bireye saygı,  

 adalet ve eşitlik, 

 mahremiyet ve gizlilik 
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Hemşirelikte Etik İkilemler 

 
 Personel ve zaman gibi kaynak yokluğu, 

 Mesleki hiyerarşinin olduğu çıkar çatışması,  

 Hastanın bütünlüğünü korumayla ilgili zorluklar,  
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 Hemşirelikte Sık Karşılaşılan  

Etik Problemler 

 En iyi tedavi ve bakım konusunda fikir çatışması

     

 Maddi sınırlamaları olan tedavi seçeneğİ 

 Hemşirelik sorumlulukları, yetkileri ve mevcut

 kaynakların yanlış düzenlenmesi  
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Etik Problemlerle Başetme 

 Etik problemler ve  ortaya çıkan stres 

organizasyonel problemleri yansıtıyorsa; 

bu sadece sağlık ekibinin üyeleri arasındaki 

iletişimi, eğitimi arttırma ve etik 

seminerler yapma meselesi değildir.  

 Organizasyon seviyesinde değişiklikler 

yapılmasını gerektirir 

48 



 Bu koşulları özetlersek; 

 1. Eylem, kendi içinde ahlaki açıdan iyi, olumlu ya da en 

azından tarafsız olmalıdır. 

 2. Eylemin olumlu etkisi, kötü, olumsuz bir etkiden 

kaynaklanmamalıdır. 

3. Daima iyi, olumlu yönler istenmelidir. 

 4. Önemi açısından olumlu etki, daima olumsuz etkiden 

önce gelmelidir. 

 



 Bir başkasının bakım sorumluluğunun 

üstlenilmesi, verilen bakımın kişi 

üzerindeki etkisi hemşirelik mesleğine 

ahlaki sorumluluklar yükler. Bakımın bu 

ahlaki boyutu ve duygusal etkileri 

hemşirelik mesleğinin temelini oluşturur. 



 bakım verilen kişiyi yürek gözü ile 

görebilmek, onu yüreğin sesi ile 

dinleyebilmek ve anlayabilmektir. 



Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, 

Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Hemşirelik Hizmetleri Aşağıdaki Hususları Kapsar:  
 
madde-5: Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, 
hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 
hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve 
tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre 
oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği 
yapma ve iletişimi sağlama rolleri, 
 
Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini 
kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum 
öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik 
ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı, 
 
Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü 
kaynaklarının, diğer kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk 
yönetimini 



Hemşirelerin Görev, Yetki Ve 

Sorumlulukları 

  
 

 

Madde-6: Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile  

karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci 

kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak 

planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. 

 

Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet 

sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili 

birime iletir. 

 

Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında 

yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar 

ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi 

istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri 

alır.  

 

 



Hemşirelerin Görev, Yetki Ve 

Sorumlulukları 

Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen 

 tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi 

 protokolleri doğrultusunda yerine getirir.  

Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini 

öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin 

uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi 

üzerine söz konusu işlemi uygular. 

Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen 

 durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli 

 önlemleri alır. 

Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü 

 ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü 

 durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan 

 ayrılamaz. 
 



Hemşirelerin Görev, Yetki Ve 

Sorumlulukları 

Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. 

      Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci 
hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir 

      ve katkıda bulunur. 

Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, 

 oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat 

 çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır. 

Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını 

 kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini 

 azami ölçüde göz önünde bulundurur. 

Tüm uygulamalarını kayıt altına alır. 
 



KURUMLARDA GEÇERLİ  ONAY, 

KAYIT VE YAZILI 

DÖKÜMANLAR 
 Bireyin yaşamını kurtarmak için olsa da 

her türlü girişim ve uygulamadan önce 

girişimin hasta tarafından onaylandığını 

gösteren izni, yazılı olarak almanın bir hak 

ve yasa gereğidir. Her saglık 

kurum/kuruluşunda kişinin sağlığı ile ilgili 

tutulan kayıtların ve evrakların tümü yasal 

niteliği olan yazılı belgelerdir. 



 Kayıtlar; 

 Yasal etkinliği,  

 İzlenen tedavi ve bakımı gösterdiği gibi, 

Gerektiğinde davalı/davacı için yazılı, kalıcı 

delil niteliği de taşır 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

Yoğun bakım hemşiresi,  

karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri 

     olan hastaların tanılamasını yapmak,  

hastaları sürekli izlemek,  

kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi 

     girişimleri uygulamak,  

hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak,  

koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici 

     girişimleri uygulamaktan  

sorumlu hemşiredir. 

 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

 
Görev, yetki ve sorumluluklar 

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

1.Hemşirelik bakımı 

a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin 

         alınmasını sağlar. 

b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve  

        skalaları uygular ve değerlendirir. 

c)     Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif      

        monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip 
ile iletişim kurar 

ç)     Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak  

        uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 

d)    Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, 
değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir. 

e)    Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, 
aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik 
uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. 

 

 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

f) Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek 
gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması 
halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 

g) Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular. 

ğ) Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte 
gerekli planlamayı yapar ve uygular. 

h) Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı 
olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon 
verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar. 

ı) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve 
kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası 
sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve 
kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular. 

 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

i) Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular. 

j) İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, 

bakımını bilir ve uygular. 

k)Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve 

parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik 

bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan 

cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar. 

l) Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal 

problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar. 

 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 

a) Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri 
değerlendirir, kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir. 

b) Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve 
bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur. 

c) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanı ve tedavi girişimlerine katılır; 
bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem 
sonrasında hastayı izler. 

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; 
laboratuvara gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 

d) Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve 
olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine 
bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen 
verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, 
hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde 
ilgililere rapor eder. 

 



Yoğun Bakım Hemşiresi 

e) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 

f) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil   
girişimleri bilir. 

g) Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır. 

ğ) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı 
yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri 
yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp 
masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim 
yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise 
temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum 
desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları 
rapor eder. 

h) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş 
olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin 
uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir. 

 



 

HAKLARIMIZ 

 

 

 



 

1- Güvenlik Hakkı: 
Devlet memurlarının görevlerini belli bir güvenlik 

ortamında yerine getirmeleri, hem memurlar açısından, 
hem kamu hizmeti yönünden gereklidir. Memurluk bir 
meslek olarak tanındığına göre, bu mesleğe girenlere, 
belli koşullar altında meslek güvenliğinin sağlanması 
doğaldır. Devlet memurları kanunu bunu açıkça 
belirtmiştir: yasalarda belirtilen durumlar dışında, 
“devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık 
ve başka hakları elinden alınamaz” (m.18) Bundan 
başka devlet memurlarına memurlukla ilgili tüm 
kuralların kendilerine uygulanmasını isteme hakkı da 
tanınmıştır. Bu da memur güvenliğinin bir 
parçasıdır.(Md.17) 

 



 

2- Hizmet Hakkı  
Memurlar için devlet hizmetinde çalışmak hem ödev, hem haktır. Memurların 
çalışma hakkı, kendi sınıfı içinde, kazanılmış hak derecesiyle herhangi bir 
görevde çalışabilmesidir. Memurlar, belli bir görevde çalışma hakkına sahip 
değillerdir. Memurun göreceği hizmeti, hizmet yerini, hizmetin gereklerine göre 
yönetim belirler. (m.76) 

Devlet Memurları Kanunu, hiç bir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki 
derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılmayacağı ilkesini 
benimsemiştir. (DMK 45.Md.) Böyle olmakla birlikte, yasa, yönetime, memurları 
meslekleri ile ilgili sınıftan, genel yönetim sınıfına, ya da genel yönetim sınıfından 
meslekleri ile ilgili sınıfa geçirebilme yetkisini de tanımıştır. (m.71) Bundan başka 
yönetim, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık derecesi ile 
memurları en az bulundukları kadro derecesine eşit, kurumun merkez, ya da 
taşradaki kadrolarına naklen atayabilir.Buna karşılık bazı kamu görevlilerinin 
belli bir görevde bulunma hakları vardır. Bu, ayrık bir durumdur; hizmetin 
niteliğinden çıkmaktadır. Bunlar daha çok Devlet Memurları Kanununun dışında 
kalan, Danıştay üyeliği, Sayıştay üyeliği, üniversite öğretim üyeliği gibi 
görevlerdir.  



 

3- Dava Hakkı  

   Devlet Memurları Kanunu konuya açıklık getirme yönünden 
memurlar için de dava ve şikayet hakkının bulunduğunu belirtmiştir. 
Bu yasaya göre, memurlar, üstleri veya kurumları tarafından 
kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve işlemlerden dolayı şikayet 
etme ve dava açma hakkına sahiptir. (m.21) Bilindiği gibi Anayasa, 
yönetimin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık 
olduğunu belirtmiştir. Bu kural yerli, yabancı tüm gerçek kişileri ve 
tüzel kişileri içine aldığı gibi, memurları da içine alır. Devlet 
Memurları da kendi kurumlarına karşı, kişisel hak ve çıkarlarının 
etkilenmesinden dolayı dava açabilirler; üstlerine gerek kişisel, gerek 
yönetimin işleyişi ile ilgili konularda şikayette bulunabilirler. 
Şikayetler söz veya yazı ile en yakın üstten başlayarak  sıraya uygun 
olarak yakınılan üst  

    atlanarak yapılır. (m.21) Memurların topluca yakınmaları yasaktır. 
(m.26) (DMK Md.125 C/h a göre Maaş kesim cezasını gerektiren bir 
disiplin suçudur)  



4- İzin Hakkı  

Çalışma saatleri içinde işinin başında bulunma durumunda olan 
memura, izin hakkı tanınmıştır. Memurlara tanınan izinler, yıllık izin, 
sağlık izni, hastalık izni, aylıksız izin olmak üzere dört türdür. Birde 
bunlara öğrenim izni eklenebilir. 

Yıllık İzin: Her memurun yıllık dinlenme izni vardır. Devlet Memurları 
Kanunu yıllık izin süresini, memurların hizmet sürelerine göre 
düzenlemiştir. Hizmet süreleri on yıla kadar olanlara yirmi gün, on 
yıldan çok olanlara otuz gün yıllık izin verilir. (m.102) 

Yıllık izinler, üstün uygun bulacağı zamanlarda, toptan ya da parça parça 
kullanılır. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli 
sayılırlar, bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. 

Sağlık İzni. Radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına, yıllık 
izinlerine ek olarak bir aylık sağlık izni verilir. Bu izin Devlet 
Memurları Kanunu tarafından getirilmiş yeni bir izin türüdür. (Md. 
103) 

 



Mazeret izni: Mazeret izinleri iki kümede toplanır. Birinci 
kümede yer alan mazeret izinlerinin neler olduğu ve süreleri 
yasa ile saptanmıştır; takdire bırakılmamıştır. Buna göre, kadın 
memura doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra sekiz 
hafta aylıklı izin verilir(21.07.2004 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 5223 sayılı yasa ile değişik 657 sayılı DMK 
nun 104 maddesi (A) bendi) çoğul gebelik halinde 
,doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak 
sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur 
isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. 
Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası 
sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık 
durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda 
uzatılabilir  



 

Hastalık izni: Hasta memurlara hizmet sürelerine 
göre altı aydan onsekiz aya kadar hastalık izni verilir. 
Örneğin, on yıla kadar hizmeti olanlara altı aya, on 
yıldan çok hizmeti olanlar oniki aya, verem, kanser 
gibi uzun süreli hastalıklarda onsekiz aya kadar izin 
verilir. Zorunlu durumlarda, bu süre bir katına kadar 
uzatılır. Bu sürenin sonunda da memur iyileşmezse, 
memur hakkında emeklilik işlemi yapılır.(m.105) 

Devlet Memurları Kanunu, görevlerinden dolayı 
saldırıya uğrayanlarla, görevleri sırasında ve 
görevlerinden dolayı kazaya uğrayan, veya meslek 
hastalığına yakalanan memurları, hizmet süreleri ne 
olursa olsun, iyi oluncaya kadar izinli saymaktadır.  



Aylıksız İzin: Memurlara yasanın belirttiği zorunluluk 
hallerinde aylıksız izin verilebilir. (m.108) aylıksız izin 
verilebilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır. 

a) Memurların bakmaya mecbur olduğu ya da eşlik 
etmediği takdirde, yaşamı tehlikeye girecek yakın 
akrabalarından birinin ağır bir kaza geçirmesi, yada 
önemli bir hastalığa tutulması durumunda en çok altı 
aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre altı ay daha 
uzatılabilir. 

b) On hizmet yılını tamamlamış olan memurlara bir 
defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin 
verilebilir. 



c)  Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin 

(A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar 

aylıksız izin verilir. 

d) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine 

en çok dört yıla kadar izin verilebilir. 

e) Yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların 

eşlerine en çok dört yıla kadar izin verilebilir. 

f) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, görev yeri saklı kalmak 

üzere askerlik süresince izinli sayılır. 

 



 

5- Aylık Hakkı  

Memurlara tanınan önemli mali hak, memur aylığıdır. Memur 
aylığı hem adaletli, hem de yeterli olmalıdır. 

Anayasanın 55. maddesinde, genel olarak”çalışanların, yaptıkları 
işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal 
yardımlardan yararlanmaları için gerekli” önlemlerin Devlet 
tarafından alınacağı kuralı yer almıştır. Anayasanın bu genel 
kuralı Devlet memurlarına ödenen aylığın niteliğini göstermesi 
yönünden ilgi çekicidir. 

Esasen Devlet Memurları Kanunu da aylığı şöyle tanımlamıştır. 
“Aylık: bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen Devlet 
memurlarına hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay 
itibariyle ödenen parayı” ifade eder.(m.147) 

Kamu kesiminde ödenen aylıkların, özel kesimdekine yakın 
olması gerekir. Özel kesime göre, çok düşük bir ödeme, kamu 
kesimindeki yetenekli görevlilerin özel kesime kaymasına 
neden olur. Bu durum, kamu hizmetlerinin hem maliyetini 
artırır, hem de niteliğini düşürür. 

 



 

 

6- Yolluk Hakkı  

Memurların gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında 
geçici olarak görevlendirilmeleri, ya da görev 
yerlerinin değiştirilmesi durumunda memurlara, 
aylıklarından başka, Harcırah Kanunu ve Bütçe 
kanunu uyarınca yolluk ödenir. (m.177) Yolluk, 
gündelikle, gerçek yol giderlerini kapsar. Özellikle 
yurt içi görevlendirilmelere ait yolluklar yeterli 
olmaktan, memurun gerçek gereksinmesini 
karşılamaktan çok uzaktır. Bu gün kamu hizmeti 
görmeye giden memur, verilen yolluğun yetersizliği 
yüzünden cebinden para harcamak zorunda 
kalmaktadır  



7- Diğer Sosyal Haklar  

Devlet Memurları Kanunundan önce de memurlara, 
emeklilik, tedavi, çocuk zammı, doğum ve ölüm 
yardımı gibi bazı sosyal haklar ve yardımlar 
sağlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu, memurlara 
sağlanmış olan sosyal hak ve yardımların alanını 
genişletmeyi öngören, bazı kurallar koymuştur. Fakat 
bunların gerçekleştirilmesi, yeni düzenlemeler 
yapılmasına bağlıdır. 

Devlet memurlarına tanınan sosyal haklardan ve 
yardımlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 

 



 

Tedavi Yardımı: Devlet Memurları Kanunu, daha önce 
yalnız memurlara tanınmış olan tedavi hakkını, 
memurların eşlerini ve bakmakla yükümlü oldukları 
yakınlarını da içine alacak biçimde genişletmiştir. Buna 
göre, devlet memurları ile eşlerinin, ya da bakmakla 
yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavileri 
devlet tarafından parasız olarak yapılır. Gerektiğinde 
bunlar, tedavileri için yurt dışına da gönderilebilir. 
Bunların, yol ve tedavi giderleri, memurun kurumu 
tarafından ödenir. (m.209) 

 



 

Aile Yardım Ödeneği: Devlet Memurları Kanununun 
getirdiği sosyal haklardan biri de “aile yardımı 
ödeneği”dir. Memurlara her ay aylıkları ile birlikte, 
gelir getirici bir işte çalışmayan eş ve çocukları için, 
aile yardımı ödeneği ödenir. (m.202) Aile yardımı 
ödeneğinin bir parçasını oluşturan, “çocuk zammı” 
Devlet Memurları Kanunundan önce uygulamaya 
konmuş bir yardımdır. 

 



 

Doğum ve ölüm yardımı: Memurlara tanınmış olan doğum ve 
ölüm yardımları, Devlet Memurları Kanunu ile yeniden 
düzenlenmiştir. Buna göre, devlet memurlarından çocuğu 
dünyaya gelenlere, doğum yardımı yapılır. (m.207) 

Memurun ölümü durumunda en yüksek devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) iki katı tutarında, memur olmayan eşi ile aile 
yardım ödeneği alan çocuğun ölümü durumunda ise bir aylık 
tutarında ölüm yardımı yapılır. (m.208) Doğum ve ölüm 
yardımları, hiç bir vergi ve kesintiye uğramadan hemen 
saymanlarca ödenir. Bu yardımlar borç  için haczedilemez. 

Ölen memurun cenaze giderleri, memurun kurumunca ödenir. 
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan memurun, ya da 
eşinin, veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ya da ana ve 
babasının yurt dışında ölümü durumunda cenazenin yurda 
getirilmesi giderleri, yine memurun kurumu tarafından 
karşılanır. 

 



 

8-Emeklilik (DMK.19. Md. 187. Md.) Hakkı  

Devlet Memurlarının T.C. Emekli Sandığı Kanununda belirtilen şartlar 
içinde emeklilik hakları vardır.Genel olarak 08.09.1999 tarihine 
kadar, kadın memurlarda 20, erkek memurlarda 25 fiili hizmet yılını 
dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak 
kazanabilmekte iken ‘’ Sosyal Güvenlik Reformu’’ olarak bilinen ve 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda bir kısım değişiklikler 
öngören 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 yaşına çıkarmış ancak bu yasanın kademeli geçişi 
öngören maddesi Anayasa Mahkemesinin 23.02.2001 tarih ve 
E.1999-42 K. 2001-41  sayılı kararı ile iptal edilmesi ve söz konusu 
mahkeme kararının 23.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni 
ile  01.06.2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 
yayımı tarihinde yürürlüğe giren 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı 
yasa ile 5434 sayılı kanunun geçici 205. maddesi yeniden 
düzenlenmiş ve emeklilikte kademeli geçiş yeniden 
düzenlenmiştir.(www.emekli.gov.tr den ne zaman emekli 
olabileceğinizi öğrenebilirsiniz)  

http://www.emekli.gov.tr/


 

 

9- Çekilme Hakkı (DMK 20.Md.) 

Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara 

göre memurluktan çekilebilirler. (İstifa edebilirler) 

10- Sendika Kurmak, kurulu bir memur 

sendikasına üye olma hakkı (DMK.Md.22 ) 

DMK'da1997 tarihinde 4275 sayılı yasa ile 

yapılan değişiklikle Devlet Memurları Anayasada 

ve Özel Kanunda belirtilen hükümler uyarınca 

Sendika ve Üst Kuruluşlar kurabilirler ve bunlara 

üye olabilirler. 

 



11- İsnat ve İftiralara Karşı Koruma 

(DMK.Md.25) 

Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz 

veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı 

suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın 

tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit 

olmadığı takdirde, Merkezde bu memurun en büyük 

amiri,illerde Valiler isnatta bulunanlar hakkında Kamu 

Davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. 

 

http://dmk.md.25/
http://dmk.md.25/
http://dmk.md.25/
http://dmk.md.25/
http://dmk.md.25/


12- Kovuşturma ve Yargılama Hakkı (DMK Md.24) Devlet 
memurlarının görevlerinden dolayı TCK anlamında suç 
işlemeleri halinde, işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve 
Kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması 4483 sayılı 
özel kanun hükümlerine tabidir. Bu kanuna göre; memurların 
görevlerinden dolayı(görevden kaynaklanan suçlar) suç 
işlemeleri halinde polis ve savcılık doğrudan adli soruşturma 
yapamaz.(Suçüstü halleri ,Adli Görev sırasında işlenen suçlar 
ve 3628 sayılı yasaya tabi suçlar hariç) Savcılığın soruşturma 
iznini vermeye yetkili makamdan izin istemesi gerekir. Bu iznin 
verilebilmesi için soruşturma iznini vermeye yetkili makamın 
(Valilik veya Kaymakamlık) ilgili memur hakkında 4483 sayılı 
yasaya göre ön inceleme yaptırması gerekmektedir. Karar bu 
ön önceleme neticesinde verilmektedir. Bu bir tür memur 
dokunulmazlığıdır. 
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