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Hasta mı? Tüketici mi? 

Sağlık tüketilen bir hizmet midir? 



28.11.2013 

 

  6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun Resmi Gazetede 

yayınlandı. 



• 2. MADDESİ: HER TÜRLÜ TÜKETİCİ İŞLEMİ BU 

KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

 
• 3. MADDE ‘L’ BENDİ: ‘…Mal veya Hizmet Piyasalarında 

kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya 

mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya 

da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile 

tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, 

sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de 

dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki 

işlemi..’ 



Yeni Kanunun Bizim İçin Anlamı 

Hastanın bir “tüketici” olarak algılandığı ve 

tüm hasta hizmetleri ile ilgili davaların tüketici 

mahkemelerinde görüleceği! 



Tüketici nedir? 

• Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp 

kullanan, tüketen kimse müstehlik. Üretici 

karşıtı! 

• İngilizcesi “consum-er” tüket-ici 

 



Tüketici Mahkemelerinde Görülmesi 

Ne Anlama Geliyor? 

 
• Adı üstünde ‘Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’a dayandığı için tüketiciye pozitif 

ayırımcılığın yapıldığı bir mahkemede davaların 

görüleceği 

• Tüketici Mahkemesinde Tüketicinin haksız bulunma 

ihtimalinin düşüklüğü 

• Harç muhafiyetinden dolayı kolayca dava açabilme 



Tüketici Mahkemelerinde Görülmesi 

Ne Anlama Geliyor? 

• Hekimlerin haksız bulunmasıyla ödenecek 
tazminatların sistemi çökertecek düzeyde 
çoğalması 

• Oluşan Tazminat Yükünün Sigorta Maliyetlerine ve 
dolayısı ile sağlık hizmet bedellerine yansıyarak 
maliyetlerinin çok artması 

• Mahkemelerin, doktor ve sağlık kurumlarının 
fazla dava sayılarından bloke olması ve işleyemez 
hale gelmesi 



Tüketici Mahkemelerinde Görülmesi 

Ne sonuç doğurabilir? 

• Hasta-hekim ilişkisinden, hizmet sağlayıcı müşteri 

ilişkisine geçilmesi. 

• Hekimlerin çok daha çekingen ve korkak hale 

gelmesi 

• Hasta heki arasında önem konularının sırasının 

değişmesi 

• Güven, saygı mevhumlarının değişmesi. 



Hasta hekim arasındaki ilişki hukuki 

olarak nasıl açıklanır? 

• Eser Sözleşmesi midir? 

 

• İş Sözleşmesi midir? 

 

• Vekalet sözleşmesi midir? 



• Vekil                          Hekim 

 

• Müvekkil                    Hasta 

 

• Konu                          İş Görme(Tedavi) 

 

 



• İş Görme  Zamana Bağlanamaz 

 

• Vekil(Hekim), gerekli dikkat ve özeni gösterdiği 
takdirde kötü sonuçtan sorumlu tutulamaz 

 

• Hekimin asli borcu hastayı sağlığına kavuşturmak 
için gerekli tıbbi müdahaleyi yapmaktır 

 

• Hastanın ücret ödeme borcu ise asli borç 
niteliğinde değildir 

Hekim-hasta ilişkisi özünde var 

olanlar… 



•   Özel Hastaneye Başvurduğunda 

 

 

               Hasta Kabul Sözleşmesi 

 

 

• Kamu Hastanesine Başvurduğunda 

 

                 

   Sözleşme Kurulmaz 

 



 Tüketicinin Korunması hakkında kanun, hasta 

tarafından muhatap olunan vekalet 

sözleşmelerini, hastaneye kabul sözleşmelerini 

kanun metninde hiçbir şekilde 

düzenlememiştir! 



‘Tüketici’ ticari bir kavram, tüketicinin karşısındaki 

özne ise temel amacı tükettirmek ve kar elde 

etmek olan mal/hizmet sağlayıcısıdır.  

Temel Problem! 

 



• Mal/ Hizmet sağlayıcısı sattığı ürünün veya 

hizmetin sonucunun  garantisini vermesi 

mümkündür. 

 

• Sağlık hizmetinde aynı hastalık için aynı tedavi 

uygulansa dahi sonuç garantisi vermek mümkün 

değildir. 

 

• Hastalık yoktur hasta vardır.   

Temel Problem! 

 



AYIPLI MAL 

 

AYIPLI HİZMET 

 

AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUK 



Tüketici Hakem Heyetleri !!! 

 

• 2000tl ye kadar ilçe 

• 2000tl -3000tl arası il thh 

• 3000tl üzeri tüketici mahkemeleri 



Bir soru:  

Bu ikisi arasında nasıl bir ortak özellik 

var? 



? 



….   İlçesi Tüketici Heyeti  3.4.2015 

tarihli görüşülecek tüketici şikayetleri 

 
• 20.2.2015 tarihinde   …. adresindeki  …. 

mağzasından alınan    ….  marka  …. model  

çalışmayan ütünün iadesi….. 

 

• 22.3.2015 tarihinde  ….  Hastanesinde 

gerçekleşen sezeryan ameliyatı sonrası hastanın 

ağrı şikayeti ve sunulan hizmetlerden memnun 

kalmayışı ile ilgili hastanın ödediği ücretin 

iadesi….      

 











Tüketici Hakem Heyetleri Üyeleri Kimdir? 

 
• Belediye Başkanının görevlendirdiği belediye 

personeli arasından bir üye 

• Barodan bir üye 

• Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından bir üye 

• Tüketici örgütlerinin kendi arasından bir üye 

• Heyetin Başkanlığını; illerde İl Ticaret Müdürü, 

ilçelerde kaymakam veya görevlendireceği 

memur yapar  



Karar ve Karara İtiraz 

• Heyetin kararına 15 gün içinde bölgedeki 

tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. 

 

• Kararın iptali durumunda tüketici aleyhine 

vekalet ücretine hükmedilir 

 

• Tüketici aleyhine durumlarda tebligat ve 

bilirkişi ücretleri bakanlıkça karşılanır 



Çözüm? 




