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$fipbeliler :
Istanbul Oniversitesi Istanbul Tip Falciiltesi Uroloii Anabilim Dalt
- Ayr)] Anabilim Dalinda Araatinna GOrevlisi
- Aynt Anabilim Dalinda Arastirma Gorevlisi
- Ayni Anabilim Dalinda Arasttrma Goreylisi
Aym Anabilim Dahnda Arasurma Gorcvlisi
Ayni Anabilim Dalinda Araptirma arevlisi
- Ayni Anabilim Dalinda Hemaire
Yin 22.2.2010 tarihinde yapilan bobrek tall
Sudan : Sikayeteilerin yakini
ameliyatmda. ameliyattan sonra takip ye tedavisinde gerekli dikkat ye ozeni gestermeyerek adi
gecenin aynt gun olumone neden olmak
Suc Taribi : 2010 Yili
Incelenen Karar: Istanbul uniyersitesi RektOrliigiince oluaturulan Kurulun 1.7.2013
tarih ye 2013'16 sayili men-i muhakeme karan
Karara ldraz Edenler: Sikayeteiler
Dcniz Ardali
Inceleme Nedeni

vekili Av. M. Seref Kisacik ye

: Yasa geregi kendiliginden

Istanbul Universitesi Rekalfigiiniin 21.2.2014 twill ye 3240 myth yams' ekindc
gonderilcn sontaturma dosyasi ile yukanda belirtilen Kurul karan ye bu karara yapilan itirazIar,
Tetkik Halcimi Levent Kaya'nin acildamalan dinlenildikten sonra, 2547 sayili Yilksekogretim
Kanununun 53 fawn maddest uyarinca incclendi;
Gereki Gorusiilup Diisiiniildii:
2547 sayili Yiiksekogrctim Kanununun 53 iincii maddesinin ccza sorusturmast usulii
baalikli (c) filcrasinda, yiiksekOgretim list lcurulualan baskan vc iiyeleri ile yiiksekbgretim
kurumlari yOneticilerinin, kadrolu ye siizleameli biretim elemanlannin ye bu lcurulu, vc
kurumlann 657 myth Dcvlet Memurlari Kanununa tabi memtulannin gorevleri dolayistyla ya da
gorevlerini yaptiklari sirada isledikleri lien siirillen suclardan dolayi gorevlendirilecek uygun
sayida sorusturmact tarafindan sorusturrna yapilacagi, giireylendirilen sorusturmact veya
soruaiurmacilann fezlekc hazirlama aaamasmda aiiphelderin sayunmalan ite tamklarin ifadelcrini
de alarak otayla ilgili turn delilleri toplamak suretiyle sikayet konusu eylemi aydinliga
kayuaturacaklan, elde edilen turn delilleri fezlekeye ekleyecekleri ye elde edilen bilgi ye belgelere
gore bir degerlendirrne yapacaklan hakmc bailannugm
Gbrcylendirden sorusurmacdann iincelikle mu; konusu eylemleri belirlemesi, bu
baglamda 5ikayelcilerin ifadelerine baavurmast. suc konusu eylemler belirlendikten sonra
sfiphefilcrin yazili olarak savunmalannin almmasi, suc konusu cylemlerdc tanikligi bulunan
kiaderin land( olarak ifadeterinin almmast, aikayet dilekcelerinden baalayarak yapilan
soruaturmada elde edilen torn bilgi ye belgeterin degertendirilmesi sonrasinda haztrlayacaklan
1

'. CS AP Ii)liswn Sppcmindel..er alan hudpkumara hap 4Undas UNarl UM il adresinden PU509TG - tiSI2AM - ttuxwcP - XX2i01= kodu It niscbilupopt

j

T.C.
DAN 1 VTAY
BIRINCI DAIRE
Esas
No: 2014/406
Karar No: 2014/423

fezleke ile gerekcesini belirtmek suretiyle ulapnklan kanaate gore
muhakemeleri
veya liizum-u muhakemeleri peklinde Mien getirmesi, tilm bilgi ve belgelerin yazili olarak
bulundugu sorupturma dosyasini fezleke ile birlikte sorupturma emri veren makama teslim etmesi,
Yetkili Kurulun da iddia konusu suelarin pilphelderle illiyet bagini irdelemek suretiyle bir karar
vermesi gerekmeldedir.
Dosyanin incelenmesinden, C
i all 23.2.2010 tarihli Ohl muayene
tutanaginda tarok olarak yer alan Deniz Ardalinin ifadesinde, gbsterilen cesedin kayin biraderi
1953 dogumlu Orhan Uyanik'a alt oldugunu, achgecenin 19.2.2010 tarihinde Istanbul Tip Fakbltesi
Hastanesi Uroloji Boltimiine yatip yaptigini, kalbinde stem oldugunun ameliyattan once ilgililere
soylenildigini, 22.2.2010 tarihinde sabah saatlerinde bbbrek tai icin ameliyata alincligini,
ameliyattan Once yogun bakima cikarilacagi sbylenen hastanin ameliyattan sonra dogrudan servise
cilcarddigini, servise cikanlan hastaya agnsi oldugu icin agn kesici yapildigmi, saat 16.00
civannda *Ilan artan hasta icin doktorlardan yardim istenildigini, doktorlann hastayla
ilgilenmedigini, daha sonra bir hempirenin gelip hastaya morfm enjekte ettigini, hastanin kalbinin
getirilen EKG makinesinin bozuk olmasi nedeniyle yeni bir cihaz getirildigini, ancak
komaya giren hastanm kurtanlamadigInt belirterek sorumlulardan pikayetei oldugu, sifiz konusu
tutanakta ise, ads gecenin kesin alum sebebinin belirlenmesi ye iddialar kapsarrunda tephis ve
tedavi kusuru olup olmadigi yonanden sistematik otopsi yapilmak uzere cesedin Adli Tip Kurumu
Morg Ihtisas Dairesine gonderilmesine karar verildigi, ate yandan, Fatih Cumhuriyet
Bapsavediginin 25.2.2010 tarih ye 2010/24 sayili garevsizlik karari lie dosyanin Istanbul
Universitesi Rektorlugune gOnderildigi, hasta yakim Ferhan Uyantk'in da Istanbul Universitesine
hitaben yazdigi 14.5.2010 tarihli dilekeede benzer iddialarda bulunarak sorumlulardan pikayetei
oldugu, bu arada hastaya alt 30.4.2010 tarihli Adli Tip Kurumu otopsi raporunda, mevcut verilerle
kipinin bliim sebebinin tespit edilemediginin, olayla ilgili olarak 1. Adli Tip Ihtisas Kurulundan
gori4 alinmasinin uygun oldugunun bildirildigi, anilan pikayetler uzerine Istanbul Universitesi
RektorliigUnce ba,slatilan ceza soru,sturmasi sonucunda hazirlanan 24.9.2010 tarihli fezlekenin,
Istanbul Universitesi Rektorlugunce olupturulan Kurulun 31.12.2010 tarih ye 2010/60 sayili
karanyla, konuya ilipkin olarak degerlendirme yapilmadigi ye bilirkipi incelemesi yaptinlmadigi
gerekcesiyle sorupturmacilara lade edildigi, bu karar uzerine yeniden hazirlanan 20.1.2012 tarihli
ek fezlekede ise, yapilan incelemeler sonucunda Onceki fezlekede aykin bir durum gorillmedigi
hususlannin behrtildigi, bunun uzerine Rektbrliigiin 4.6.2012 tarihli yazisi ile Adli Tip
Kurumundan hastanm alum nedeni hakktnda geriip bildirilmesinin istenildigi, ancak Kummun
13.6.2012 tarihli yazisiyla sem konusu talebin kabul edilmedigi, Rektorliigiin 6.7.2012 tarihli yazisi
ile Marmara Universitesi Rektorhiglinden C' 7.2 ilgili bilirkipi raporu diizenlenmesinin
istenildigi, bu talep uzerine anilan Universitede gorevli iki ogretim uyesi tarafindan hazirlanan
10.12.2012 tarihli bilirkipi raporunda, olayla ilgili olarak sorumlulara bir kusur, ihmal veya sue
atfedilemcyecegi, otopside bile acbclanamayan oliim sebebi uzerine yorum yapmanin kismen
spekiilasyon olacagi, Masi sebeplerin aterosklerotik kalp hastaligi veya ritm bozulclugu olabilecegi,
Adli Tip Ihtisas kurulu gorupunun oliim sebebinin belirlenmesi iein daha uygun oldugu
hususlannin bildirildigi, Yetkili Kurul tarafmdan da pilphelilerin dikkat ve bzen yillciimItiliiklerine
aykin bir davramplanrun bulumnadiginin tespit edildiginden bahisle men-i muhakemelerine karar
verildigi
Diger taraflan, siiz konusu sorupturmanin usultine uygun yurutulmedigi, fezlekenin de
usuliine uygun hazirlanmadigi, 24.9.2010 tarihli ilk fezlekenin RektorlUkce olupturulan Kuril
tarafindan bir takim eksikliklerin giderilmesi icin sorupturmacilara iadesi uzerine,
sorupturmacdarin ilk fezlekenin benzeri bir fezlekeyi ek fezleke (20.1.2012 tarihli) olarak
sunduklan. bunun uzerine Rektorliigiln sorupturmacilann gOrev ve sorumluluklarmi yinclenerek
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adeta sorupturmact gibi glum olaytyla ilgili rapor temin etmek igin Baba gosterdigi,
sorusturmacilann bilgisine girmeyen 10.12.2012 tarihli bilirkisi raporunun Rektorlace olusturulan
Kurul tarafmdan dekerlendirildiki, dolayisiyla soruptunnacilann basladigi bu sorusturmayi
RektOrlitgiin tamamladikr, kaldi ki shphelilerin men-i muhakemelerine dayanak alinan bilirldsi
raporunun, Marmara Universitesi Tip FakUltesinde gorevli iki okrctim Uyesince dilzerdendiki, bu
raporun da Orhan Uyaniklin kesin olum sebebini avklayamayan, ameliyahnda, ameliyat sonrasi
takip ve tedavisinde dikkatsizlik veya acemilik gosterilip gosterilmedigi, hastarun kalbinde stem
olduku hususuna ameliyat oncesinde, ameliyatta ye ameliyattan sonra takip we tedavisinde diklcat
edilip edilmedigi, ameliyattan sonra hastanin yokun bakuna airman servise vkarilmasunn tibbi
kriterlere uygun olup olmadiki. morfin uygulamalannin hastanin o anld saklik durumuna etkisinin
nc oldugu, blatant yol agm agmadikr, ameliyattan ciktiktan olumune kadar gegen siiredc takip we
tedavisinde ihmal gosterilip gosterilmedigi, gosterilmis ise bu durumun hastanm Oliimiine neden
olup olmadigi hususlanni apkltkla ortaya koyan bir rapor olmachkr, ote yandan, ameliyattan gikan
hastanin agrilan konusunda hasta yalunlarinca uyarildikt halde hastayla ilgilenmeyen doktorlann
ismen we kr:prey unvanlanyla saptanarak sorusturmaya dahil edilmedikleri, serviste bozuk EKG
cihazi bulunmasindan, bu cihazin bait= we onannumn yaptinlmasindan sorumlu olan kipilerin
saptanmachki, bu cihazin bozuk olmastrun bliim olayina katkisi olup olmadiginin actklanmadigi
anlasilmrsur.
Bu nedenlerle, eksik inceleme sonucu olupturulan soruptunna raporuna dayantlarak
vcrilen siiphelilerin men-i muhakemelerinc ilipkin Istanbul Universitesi Rektorlugunce olusturulan
Yetkili Kurulun 1.7.2013 tarih ye 2013/16 sayill men-i muhakeme karannin bozulmasma, Adli Tip
Kurumundan, kisinin olumunun. tibbi bir ihmal veya kusur veyahut hekim hatasindan kaynakiamp
kaynaklanmachkt, kipiye uygulanan tedavide we hastalikm takibinde ihmal vcya kusur gosterilip
gosterilmedigi, kisiyle ilgili tibbi uygulamalann zamaninda we yeterli olup ohnadtkr hususlanni
ayklayan raporun Istanbul Cumhuriyet Bassavaigi vasitasiyla temin edilmesi, Adli Tip raporu
we eldc edilecek trim kannlara gore ycnidcn dilzenleneeck fezleke de dikkate almarak
Yctkili Kurulca yeni bir karar verilmesi, verilecek karann Stine gOre on gfinliik itiraz suresini vc
itiraza bakmakla gOrevli yeti de belirten gerekli yank bildirimler yapilarak tarihli we imzah
bildirim alinchlan ilc Yasa gereki kendilikinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilckgclerinin de
eklenerek incelenmek Caere Dairemize genderilmesi icin dosyarun karar ekli olarak Istanbul
Universitesi Rektorliikiine iadesine, karartn birer orneginin itiraz edenlere gonderilmesine
20.3.2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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