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YALOVA DEVLET HASTANESİ 

1 



• Ahlaki değer yargılarını ve davranışların standartlarını, bunların altında 

yatan felsefi  ilkeleri inceleyen bilim dalıdır. 

 

• Kuramsal ahlak olarak ta bilinir. 

 

• Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi  (doğru) ya da kötü (yanlış) 

yönden değerlendirilmesi çalışmalarıdır. 

 

ETİK NEDİR ? 
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• Sağlık profesyonellerinin iyi davranmak  adına neleri yapmaları 

ve nelerden kaçınmaları gerektiğini inceler. 



   
 Yasa ile etik kurallar arasındaki bazı ayrımlara karşın, kimi etik kurallar 

kendine özgü yaptırım kanalları geliştirebilir. Bunlardan biri etik 
kuralların yasal hükümler haline gelmesi, diğeri de meslek birliğinin 
disiplin yönergesi ya da bir kurumun temel kuralları haline gelmesidir. 

 Bu durumda etik kurallar da yaptırım gücüne sahip olur.  
 

 Günümüzde tıp etiği dediğimizde, dört tane ilkenin varlığından söz 
edilebiliriz.  

Bunlar ; 
-hasta özerkliğine saygı, 
-yararlılık,  
-zarar vermeme,  
-adalet ilkeleridir. 
 

Yasalar ve Tıp Etiği 
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 Bireyin kendi hakkında karar vermesine olanak tanıma, 
 Özerkliğini koruma/yükseltme, 
 Hastalığı ve tedavisi hakkında aydınlatma, 

 Gönüllülüğü gözetme. 

 

Hasta özerkliğine saygı ilkesi 

4 

Yararlılık ilkesi 
 

 Yararlı olma, 
 Yararlı olanı gözetme, 
 Elde edilecek yarar ile verilecek zararı tarafsızca tartma, 
dengeleme. 



   
 Zarardan kaçınma, 
 Zararı önleme, 
 Olası zararları öngörme ve ortadan kaldırma. 

 

Zarar vermeme ilkesi 
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Adalet ilkesi 
 
 Adil olma, doğru olanı yapma 
 Doğru olanı yapma, 
 Tıbbi kaynakları adil paylaştırma, 
 Tıbbi kaynakları etkin kullanma  



Hasta Haklarının Etik Boyutu 
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Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı 

 
• Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına 

uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.  
• Etik ödev: Sağlık hizmetlerinden faydalanmasına fırsat verme; adil pay almasına 

olanak tanıma ödevi 

 Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı 

Her bir kişi:  
Hastalığı ve uygulanacak tanı yöntemleri, 
 Önerilen tıbbi müdahale/ tedavi, 
 Bunun yararı, riskleri ve olası tehlikeleri,  
 Eğer varsa başka bir tıbbi müdahale yöntemi, 
 Bunun da yararları, tehlikeleri, 
 Tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları ile 
 Hastalığın seyri ve sonucu hakkında sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir. 
 
• Etik Ödev: Hastayı aydınlatma ödevi  

 



   
 Kanunda gösterilen istisnalar dışında, kimse, onamı/rızası olmaksızın ve 
verdiği onama uygun olmayan bir şekilde tıbbi uygulamaya tabi tutulamaz. 
• Etik Ödev: Kendi hakkında karar verme hakkını kullanmasına olanak 

sağlama ödevi 
 

Tedaviyi Reddetme veya Durdurma Hakkı 

 
 Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların 

sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması 
planlanan ya da uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek/durdurulmasını 
istemek hakkına sahiptir.  
• Etik ödev: Hastanın tedaviyi reddetme kararına saygı gösterme ödevi 

 

Rıza Olmaksızın Tıbbi Uygulamaya Tabi  

Tutulmama Hakkı 
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 Klinik veya laboratuvar muayeneleri sonucunda bilinen klasik tedavi 
yöntemlerinin hastaya faydalı olamayacağı kesin olduğu durumda;  
 Yeni yöntemin faydalı etkilerinin anlaşılması için hasta bilimsel çalışmalara 
katılabilir. 
 
• Etik ödevler: Aydınlatılmış onamını elde etme-gönüllülüğü gözetme ve zarar 

vermekten kaçınma ödevleri 

 

Hastanın Tedavisiyle ilgili Bilimsel  

Çalışmalara Katılma/ Katılmama Hakkı 
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Hastanın Tıbbi Kayıtlarını İnceleme Hakkı 
 
 Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, 
doğrudan veya vekili/kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini 
alabilir.  
 
• Etik Ödev: Kendisi hakkında bilgi edinme, yapılanları kontrol ettirmesine 

olanak tanıma, farklı görüş alma ve mahremiyetinin korunmasını bekleme 
haklarının yarattığı etik ödevler. 



   
 Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin 
korunmasını açıkça talep de edebilir.  
 Her türlü tıbbi müdahale; hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle 
yapılır. 
 
• Etik Ödev: Mahremiyeti koruma ödevi 

 

Mahremiyete Saygı Gösterilmesini 

Bekleme  Hakkı 
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Bilgilerin Gizli Tutulması 
 
 Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile 
müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. 
 
• Etik Ödev: Mahremiyete saygı gösterme ödevi, sırrı koruma ödevi 



   
 Hiç kimse, bakanlığın izni ve bireyin onamı bulunmaksızın, deney, araştırma 
veya eğitim amaçlı tıbbi müdahaleye sokulamaz. 
 
• Etik Ödev: İnsana/bireye saygı ödevi, aydınlatılmış onam elde etme ödevi, 

bireyin yararını koruma ödevi, zarar vermeme ödevi 
 

 

Tıbbi Araştırmalar: Tıbbi Araştırmalarda  

Onam/Rıza 
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Hastanın Güvenliğin Sağlanmasını Bekleme  Hakkı 

 
 Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı 
bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. 
 
• Etik Ödev: Kötü davranmama ödevi, olası zararları önleme ödevi 



   
 Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden 
faydalanma hakkına sahiptir. 
• Etik Ödev:  Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, 

yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile 
ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak 
zorundadır . 

 

Değerlerine Saygı Gösterilmeyi Bekleme  Hakkı 
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Ziyaret Edilmeyi Bekleme ve Refakatçi  Bulundurma 

 
 Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve 
esaslara uygun olarak gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. 
 
• Etik Ödev: Hastanın yararını gözetme ödevi 



   
 Hastanın ve hasta yakınlarının, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat 
çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır. 
 
• Etik ödev:  Bu hakkını kullanmasına olanak tanımakla ilgili bireysel ve 

kurumsal ödev bulunmaktadır. 

 

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı 
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“ Etik değerler evrenseldir ve her 

ülkede  geçerliliği olan kurallardır. ” 
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Hasta Memnuniyeti 
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 Memnuniyet, yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler, bireysel ve 
toplumsal değerleri içeren birçok faktör ile ilişkili karmaşık bir kavramdır. 
 
 

 Sağlık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik 
Devletlerinde hemşirelik alanında değerlendirilmiştir.  
 

 Son on yıldır özellikle Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hasta 
memnuniyeti sağlık bakım kalitesinin bir sonuç ölçütü olarak önemli bir yere 
sahiptir. 
 
 

 



HASTA MEMNUNĠYETĠNĠN ĠLĠġKĠLĠ 

OLDUĞU FAKTÖRLER (hastaya ait faktörler) 
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1. Yaş, 
2. Cinsiyet 
3. Eğitim,  
4. Sosyal ve ekonomik durum 
5. Mevcut sağlık durumu,  
6. Etnik köken 
7. Beklentiler,  
8. Deneyimler, 
9. Sağlık durumu algısı, 
10. Hemşire algısı ve sağlık profesyonellerine yönelik 

düşünceleri, 
 



HASTA MEMNUNĠYETĠNĠN ĠLĠġKĠLĠ 

OLDUĞU FAKTÖRLER (sağlık 

profesyonellerine ait faktörler) 

                        

16 

1. Kişilik özellikleri (nezaket, şefkat, ilgi, 
anlayış gibi),  

2. Profesyonel tutumları (mesleki becerilerini 
sunma biçimleri) 

3. İletişim becerileri, 
4. Hastayı önemseme,  
5. Bilgilendirme  

HASTA MEMNUNİYETİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKTÖRLER 
(sağlık kuruluşuna ait faktörler) 

1. Ulaşılabilirlik, 
2. Temizlik, 
3. Yiyecek kalitesi, 
4. Otopark hizmetleri, 
5. Ekonomik yükü, 
6. Çalışanların özellikleri. 
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Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servislerinde Yatan Hastaların 
Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Durumları-nın 
Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet 
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