
 

Uluslararası 5. Sağlık Hukuku Kongresi Kapanış Bildirgesi 

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Balıkesir Barosu ve Adli Bilimciler Derneği 

tarafından ortak düzenlenen V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi bu yıl 5 ve 6 Eylül 

tarihlerinde Balıkesir – Ayvalık'ta gerçekleşti. 

Prof. Dr. h. c. Yener Ünver, Av. Erol Kayabay ve Prof. Dr. Hamit Hancı başkanlığında 

düzenlenen kongre; Türkiye, Azerbaycan, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, 

Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden tıp/sağlık ve hukuk alanından 

uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

Teknoloji ve tıpta yaşanan gelişmeler, hekim ve hasta hakları ile aralarındaki hukuki 

ilişkiler, hekimin sorumluluklarını etkilediği gibi aynı zamanda sosyal ve mesleki 

haklar, sigorta düzenlemeleri gibi sağlık hukukunun birçok alanına temas etmektedir. 

Bu yenilikler faydalı olmakla birlikte hukuk alanında yeni tartışmalara yol açmakta, 

mevcut hukuk sisteminin yenilikler ışığında tekrar ele alınmasını ve gerektiğinde yeni 

düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda başka ülkelerdeki gelişmeler 

ve çözümlerin takibi büyük önem taşımaktadr. Disiplinler arası çalışmaların amacı 



farklı uzmanlık dallarındaki yaklaşım ve metotların karşılıklı olarak aktarılması 

sonucunda ortak çözüm yolları ve stratejiler üretmektir. Bu anlamda, V. Uluslararası 

Sağlık Hukuku Kongresi de gerek Türkiye’deki gelişmeler ve sorunların, tıp ve hukuk 

alanındaki uzmanlarla birlikte ele alınması gerekse bu yasal düzenlemelerin, yabancı 

ülkelerdeki durum ile karşılıklı mukayese edilmesini ve uygun tıp ve sağlık alanındaki 

hukuki ilişkiler bakımından uygun çözümler geliştirilmesini amaçlamıştır. 

Bu toplantı sadece farklı disiplinlerin bir araya getirilmesini değil aynı zamanda 

karşılaştırmalı hukuk sayesinde yabancı hukuk düzenlerinden de fayda 

sağlanabilmesini ve bizim de kendi düzenleme ve uygulamalarımızı başka ülkelere 

tanıtabilmemizi sağlamıştır. 

V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Ayvalık’ta Bacacan Otel’iniki farklı salonunda 

gerçekleşmiştir. 

Kongrede Paylaşılanlar 
Uluslararası 5. Sağlık Hukuku Kongresi Prof Dr Yener Ünver'in konuşması ile başladı. 

Bu konuşmada, Avrupa'daki yeni düzenlemelerin üzerinde duruldu.  

Özellikle sağlıkta şiddet, yalnız yaşayan veya lezbiyen kadınlar için taşıyıcı anne olma , , 

bireysel kullanım için uyuşturucu üretimin yasallaştırılması, şok tazminat, HIV taşıyan 

kişilerin polis-doktor vb olabilmesi , tamamlayıcı tıbbın düzenlenmesi, internetten ilaç 

alınması, ambulansların kötüye kullanılması , pasif ve aktif ötenazi, ötenazinin sağlık 

çalışanları açısından değerlendirilmesi, aşı-organ ve kan naklinin hasta ve hasta 

yakınları  tarafından reddedilmesi, hamileliğin sonlandırılması-kürtaj, psikolojiyi 

etkileyen haller için {saç ekim vb} , sigorta düzenlemesi, yanmış insan cesetlerinin gübre 

olarak tarımda kullanılması, sağlıkta dijitalleşme, Almanya da sünnet ve para karşılığı 

sünnet yapan sağlık çalışanları için cezaların düzenlenmesi, çocuk gelin ve çocuk 

anneler sorunu konularına değindi. 

 

İkinci konuşmayı Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay yaptı. Konuşmasında 

hukuk ile tıp alanlarının insan hayatını doğrudan etkileyen alanlar olduğunu, özellikle 

tıpta tehlikeli hallerin yoğunlukta olması sebebiyle hukukta çok dikkatli 

düzenlenmesinin önemi ve bu konuda çalışanların hataya yer vermemelerinin 

gerektiğinden  bahsetti. 

 

Prof Dr. İ. Hamit Hancı, Tıp Hukukunun çok önemli bir alan olduğuna, sağlıkçı ve 

hukukçuların birlikte çalışmalarının önemine, beden muayenesinin mahiyetine, Adli  

Gıda Komisyonu ve gıda güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğine, dünyada esrarın 

kullanımının yasallaştırılmasının sakıncalı olduğuna, açlık grevlerine müdahale edilip 

edilmesi konularına değindi.  

İlk sağlık hukuku derslerinin 1996 yılında Üniversitede Adli Tıp derslerinin içine 

yerleştirdiğini. Başlangıçta çoğu kimsenin konuyu önemsemediğini, küçümsediğini 

belirterek zamanla alanın öneminin kavrandığını belirtti. 

 

1995 yılında ilk Tıp Hukuku kitabını çıkardığında Yargıtay Onursal Üyesi rahmetli Çetin 

Aşçıoğlu nun kendisini tebrik ettiğini, zamanla Hasta Hakları Yönetmeliği, TTB Meslek Etiği 

İlkeleri, Denetmli Serbestlik Yasasında çalışmalara katıldığını; 

 2005 yılında çıkarılan Ceza Muhakemesi Yasası gereği hazırlanan “Ceza Muhakemesinde 

Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 

hazırlama komisyon başkanlığını yaptını ekledi. 



Katıldığı mevzuat çalışmalarında taslağı herkesle paylaşmanın, her görüşü 

değerlendirmenin ve şeffaf çalışmanın ne kadar yararlı olduğunu gördüklerini belirtti. 

 

1.Oturumun Moderatörlüğünü Prof.Dr.Yener Ünver yaptı. Oturumun ilk konuşmacısı 

Prof Dr Anna Serebrenikova, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nda Sağlık Personelinin 

Ceza Hukuku sorumluluğu hakkında bilgiler verdi. Sağlık personelinin tanımını ve 

hastaya karşı işlenen suçların beden bütünlüğüne karşı suçlar olarak düzenlendiğini, 

bunların  taksirle öldürme, taksirle yaralama, önlem alınmaması nedeniyle HIV 

bulaştırma gibi suçlar olduğunu ifade etti.  

Özellikle sağlık çalışanlarının  hastaya yardım etmeme suçunun düzenlenmesinin çok 

önemli olduğunu fakat bu konuda ispata ilişkin sorunlar nedeniyle sağlıklı 

değerlendirmenin yapılmasının zor olduğunu belirterek ülkelerinde Hasta Hakları 

Kanunu olmadığını ve yer alan düzenlemelerin yetersiz kaldığını anlattı. Ayrıca tıp gibi 

riskli ve hataya açık bir alanda görev yapan sağlık çalışanlarının taksirli suçlar 

nedeniyle cezalandırılmamaları gerektiğini belirtti. 

 

 İkinci konuşmacı Prof Dr Suzana Kraljic, Slovenyada Aşılama konusunda bilgiler 

verdi. Slovenya'da aşıların zorunlu olduğunu ancak  ailelerin büyük çoğunluğunun 

aşının  otizme neden olduğunu düşündükleri ve çocuk hastalıklarının zamanımızda 

görülmediğini, bu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirildiğini ileri sürerek aşıyı 

reddetmekte olduğunu söyledi. Slovenya Anayasa Mahkemesi kamu sağlığı nedeniyle 

aşının zorunlu olmasının meşru olduğunu bildirdiğini dile getirerek yeni yasal 

düzenlemelerle aşılamanın yapılmaya devam ettiğini belirtti. Bu düzenlemeler arasında 

elektronik sicil oluşturarak aşıların takibinin sağlanması, hamileler için eğitimlerin 

yapılması ve aşısız çocukların okula alınmaması vardır. Aşının neden olduğu problemler 

için ise tazminat düzenlemelerinin mevcut olduğunu söyledi. 

 

2. Oturum özel oturum olup Moderatör Baro Başkanı Av. Erol Kayabay ın konuşması 

ile başladı. Konuşmacı Prof.Dr.Bingür Sönmez Cehennem Adası verilen Bakü deki 

Nargin Esir Kampını anlattı. Konuşmasına aynı dönemde meydana gelmiş  Sarıkamış 

şehitlerini anarak başladı , Ermeni ve Rusların Türklere yaptığı katliam ve insanlık dışı 

muamelerlerden ve uygun olmayan koşullarda göçe zorlandıklarını, göç sırasında 

hastalıktan, açlıktan ve hava koşulları nedeniyle çok sayıda göçmenin hayatını 

kaybettiğini anlattı. Bu konuşmasını belgesel ve fotoğraflarla destekleyerek durumun 

vehametini ortaya koydu.  Daha sonra savaş esiri tanımı sivilleri kapsaması nedeniyle 

askerlerle birlikte sivil vatandaşları da esir alındığını söyledi.  

Birinci dünya savaşında esirlerin Bakü yakınlarında Hazar Denizi ndeki cehennem 

adası olarak da bilinen Nargin adasında tutulduklarından,  bu esirlerin  Nargin esir 

kampındaki eziyet dolu günlerinden bahsetti.  Çok sayıda Türk vatandaşı adada 

angarya ile çalıştırılmış, uygun olmayan koşullarda konaklanmaya zorlanmış, eziyet 

edilmiş aç ve susuz bırakılmıştı. Bu kamplarda esir düşenlerden çok azının geri 

dönebildiğini ifade etti. 

O dönemde Bakü halkının esirler için topladıkları yardımları, su ve yiyeceğin dışarıdan 

geldiği adada esirlerin iyi koşullarda ve tam beslendiklerini gösteren propaganda 

filmlerini gösterdi. 

Nargin adasına gittiğinde etrafa saçılmış esirlerin kemiklerini gördüğünü, bunları 

Türkiye ye getirdiğini,  

Kemiklerin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Antropoloji 

Labratuvarında Prof.Dr.Ayla Sevim Erol ve Prof.Dr.İ.Hamit Hancı tarafından 



incelendiğini ve kemiklerin sahiplerinin açlık ve hastalıklar nedeniyle öldüklerinin tespit 

edildiğini aktardı. 

 

3. Oturum karşılaştırılmalı Hukukta Sağlık Hukuku sorunları Moderatör Prof. Dr. 

Hamit Hancı konuşması ile başladı. Oturumun ilk konuşmacısı Azerbaycan dan Prof. 

Dr. Ayxan X. Rüstemzade konuşmasında kendi anayasalarında 41. Maddesinde 

herkesin sağlıktan yararlanacağından bahsetti. Azerbaycan'da doktor müdahalesi 

sonrası ölmesi durumumda ayrı madde bulunmadığından, kasten öldürme maddesi 

içinde doktorların sorumluluğu olduğuna, hekimlerin bilerek insan öldürmesi durumu 

olmadığından bahsetti. Doktorlarla ilgili ceza davalarını savcılığın takip ettiği, Sağlık 

Bakanlığından ekspertiz raporu verilmesi gerektiği, bu rapor sonucu davaların devam 

ettiğinden bahsetti. 

 

Yunanistan dan Av. Ahmet Memet konuşmasında Yunanistan'da sağlık hukuku 

bakımından idare-medeni-ceza hukukunda hükümleri olduğundan, sorumluluğun 

doğrudan düzenlendiği hüküm bulunmadığından, tazminat belirlenirken haksız fiil 

hükümleri uygulandığıdan, doktorun sorumluluğunun, tüketicinin korunmasına ilişkin 

mevzuatın içine sokulduğundan, medeni hukuklarında doktor hatası kavramının önemli 

olduğundan, reşit olmayanlarla ilgili rızayı verecek akrabalar arasında sıranın mevcut 

olmadığından, bu durumun sadece içtihatlarla olamayacağından, idare hukuklarında 

tazminatın iki şekilde doğduğundan, bunların kamu hastanesinde çalışan doktor hatası 

ve kamu hastanelerinin eksikliği olduğundan, disiplin hukuku bakımından da 

hekimlerin sorumluluk sahibi olduklarından, stajyer doktorların yükümlülüklerinin 

bulunduğundan, tıp hukuku sorunlarının tüm dünyada zor olan sorunlar olduğundan 

bahsetti. 

 

Üçüncü konuşmacı Kosova önceki Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi üyesi Altay 

Suroy konuşmasında Çiçek hastalığının 1972 de ilk Kosova'da belirlendiğinden, çiçek 

hastalığının ölümcül olduğundan, baş ve sırt ağrısı, kas sıkışması gibi başlama belirtileri 

olduğu, önce yüz sonra kol ve bacaklarda küçük kırmızı noktaların belirdiğinden, 

hastalık ortaya çıkınca ilk önlem hastanın karantinaya alınması gerektiği, sorumluluğun 

oluşması için hastalığın bastırılması için önlemlere uymayan kişinin sorumlu olduğu, 

bulaşıcı hastalığa kapılmanın suç oluşturmadığı, salgın hastalık belirdiği zaman ilk 

teşhis yapanın bir Türk doktoru olduğunu ifade etti.  

 

Çiçek salgınının 1972 de Yugoslavyayı parçalamak amaçlı yapılan Çiçek virüsü 

biyolojik silah saldırısı olduğunu gözler önüne sererek, günümüzde Çiçek dahil biyolojik 

silah saldırılarına karşı hazırlıklımıyız sorusunu sordu  

 
Balıkesir – Ayvalık'ta 05 - 06 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen 5. Uluslararası 
Sağlık Hukuku Kongresinde sunulmuş tebliğdir. 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Balıkesir Barosu-Adli Bilimciler Derneği 
 

Dördüncü konuşmacı KKTC den Doç. Dr. Şölen Külahçı konuşmasında hekimin hasta 

seçme hakkının sonsuz olup olmadığından, sınırının ne olduğundan, hekimin tedaviden 

çekilip çekilemeyeceğinden, Türk hukuku bakımından hekimin hasta seçme hakkı 

olduğundan ancak acil servise gelen ve resmî ifa durumunda hastalara bakmayı 

reddedemeyeceklerinden, hekimin mesleki ve şahsi sebepler ile tedaviden kaçınabileceği 

ancak şahsi sebepler bakımından ayrımcılık yasağının delindiğinden, hekimin yaygın 

olarak iki nedenle hastayı reddettiğinden  bunların bulaşıcı hastalık, dini ve ahlaki 



görüş olduğundan bahsetti. 

 

4. Oturum- Sağlık Hukukunda hekimin rolü ve statüsü idi 

Moderatör: Dr. Altay Suroy 

 

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yener Ünver 

Ar. Gör. Tansu Sayar  

Dr. Öğr. Üy. Erdem Hösükler  

 

Birinci konuşmacı Prof. Dr. Yener Ünver konuşmasında gerçeklerin söylenirse 

psikolojik olarak hastanın rahatsızlanabileceğinden, hastanın vazgeçmesi durumunu ve 

bunun hastanın tedaviyi yarıda kesmeye yönelik olduğundan, Almanya'daki federe 

devletlerin doktorun her şeyi açıkça söylemesi gerektiğini ne zaman söylemesi 

gerektiğini ise hekimin takdirinde olduğundan bahsederek, hastalara gerçekleri 

söylemeyelim diyen hocaların argümanının “hastalar sağlıklı değerlendirme yapamaz, 

hastalar normal insanlar değiller gibi ifadeler” olduğunu belirterek buna karşı 

çıkmıştır. Aydınlatma ve bilgilendirmenin Tıp hukukunun merkezinde olduğunu,  

merkeze bireyi koyduğumuzda tüm menfaatler hasta için olduğundan rızanın sağlıklı 

kullanılması için aydınlatmanın olması gerektiğinden bahsetmiştir. 

 

İkinci konuşmacı Ar. Gör. Tansu Soyar konuşmasında Uluslararası örgütlerin devletler 

kadar güçlü olmadığını, uluslararası örgüt personeli bakımından her örgüte yönelik 

inceleme yapılması gerektiği, dünya sağlık örgütü çerçevesinde inceleme yapıldığını ve 

her uluslararası örgütün bir birine denk olmadğını, Dünya sağlık örgütü personelinin 

beşe ayırarak incelediğinden, Uluslararası örgütlerde hükümet dışı kuruluşlardan 

yararlandıklarını çünkü gönüllü çalıştıkları herhangi ücret almadıklarını söylemiş ve 

DSÖ adı ve ambleminden bahsetmiştir. 

 

Çiğdem Mine Yılmaz konuşmasında futility, yani nafile tedavi konusunu hasta ve hekim 

açısından değerlendirmiş, bu hastaların tedaviyi reddedebilecegini ancak hekimlerin bu 

hastaları tedavi etmeyi reddinde etik ve hukuki engeller olduğunu, uygulamada 

hekimlerin doktrinin öngördüğünün aksine hukuki ve cezai sorumluluklarının 

doğabileceğini söylemiştir. 

 

Üçüncü konuşmacı Dr. Öğr. Üy. Erdem Hösükler konuşmasında ilk olarak defansif 

tıpın tanımından bahsetmiş,  Tıbbi uygulama hatası iddialarının magazinleştirildiği ve 

siyasallaştırıldığı(gazete haberlerinden örnekler ile konuyu özetledi) yüksek tazminat 

davalarının haberleştirildiği, ceza davalarının sonuçlanmadan doktorlarin direkt 

suçlanması ve tazminat davalarının açılmış gibi haberleştirilmesinin, tazminat 

miktarlarının küçümsenerek medya da yer almasının, hapis ve ceza davalarının 

haberleştirilmesinin sakıncalarından söz etmiştir. 

 

Dr.Ertunç Mega konuşmasında sağlık raporlarıyla özellikle askeri ve polislik 

öğrencilerinin eğitim ve çalışma haklarına haksız müdahalelerde bulunulduğunu, 

öğrencilerden tam sağlıklı olmak gibi sağlanamaz, saptanamaz bir durumun talep 

edildiğini, bunun gibi yönetmeliklerle kişilerin çalışma eğitim sosyal ve kişilik haklarına 

müdahaleler olduğunu, çözümün ise özellikle gençlerin hak kayıplarının önlenmesi 

adına milli savunma üniversitesi kabul şartları yönetmelik önerisi çalıştayı yaparak bir 

taslak metin oluşturmak olduğunu belirtmiştir. 

 



Şule yılmaz ve Rıdvan Bilici ise zorunlu tedavinin tarihçesini, koşullarını, nasıl nerede 

kim tarafından uygulanacağını ve zorunlu tedavinin Türkiye'de ve dünyadaki 

uygulamalarını AİHM kararları ışığında incelemişler, Zorunlu tedavi için bunun 

gerekliliğini içeren tanının esas olduğunu, tıbbi gereklilik ve etik çatışmasının bu alanda 

hep var olacağını, ruh sağlığı yasa tasarısının yasalaşmasının gerekliliğini ve çözüm 

önerisi olarak ise zorunlu ve acil tedavinin denetlenebilir ve şeffaf, yarı özerk bir kurum 

tarafından modern tanı algoritmaları kullanarak yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

  

Diğer oturumlarda Prof.Dr.Atilla Arıncı estetik operasyonların hukuki niteliğini, estetik 

operasyonlarda aydınlatılmış onamın gerçekleştirilmesindeki zorlukları, bu onamın 

yargıtay kararları ışığında eser sözleşmesindeki teminat unsurunu oluşturduğunu 

anlattı 

 

Sinan bayındır, Etik ilkeler ve hukuk kuralları arasındaki ayrımı vurgulayarak, estetik 

müdahaleleri sınıflandırdı. Rinoplasti uygulamalarında aydınlatılmış onamın diğer 

uygulamalara göre daha detaylı olması gerektiğini, ancak bu onamın mükemmel bir 

sonuç vaad etmemesi gerektiği ve hastanın operasyon sonrası karşılaşabileceği 

durumları da içermesi gerektiğini Ayrıca anlatarak Rinoplasti uygulamalarının hukuka 

uygunluk koşullarına da değindi 

 

6 Eylül Cuma günü günün ilk oturumu olan 7. Oturum özel oturum Sağlıkta şiddet 

konulu idi.  Moderatör: Prof. Dr. Hamit Hancı -Konuşmacı: Prof Dr. Bingür Sönmez 

Konuşmacı Prof. Dr. Bingür Sönmez konuşmasına "Doktor Beyim bir çare" sözüyle 

başladı. Şiddetin tanımı ve sağlık kurumlarındaki şiddetin tanımından bahsetti. Doktor 

protestolarının meslek odaları tarafından yapılan protestoların yetersiz olduğundan, 

bahsederek, günlük hayatta doktorların nasıl öldürüldüğünden kısa kısa somut 

hikayelerle örnekler verdi . Doktorluk mesleğinin ne kadar değersizleştirildiğinden, 

doktorların hastayı şikayet ettiği vakaların çok nadir olduğu fakat sonuçların 

alınabileceğinden, şiddetin normalleştirildiğinden, şiddet olaylarının nedenlerinden, 

sağlıkta şiddeti önlemek için nelerin yapılacağından ve toplumun her kesimindeki 

şiddeti kınadığından bahsederek sunumunu bitirdi. 

 

8. Oturum- İstenmeyen doğum ve kürtaj  

Moderatör: Doç Dr. Şölen Külahçı 

Konuşmacılar: Ar. Gör. Tansu Sayar Uzm. Dr. Orhan Meral Dr. Öğr. Üy. Meliha 

Sermin Paksoy  

İlk konuşmacı Ar. Gör. Tansu Sayar konuşmasında doktrinde davaların ikiye 

ayrıldığından bunların istemeyen doğum ve istenmeyen yaşam olduğundan, bunların 

tanımının neler olduğundan, istenmeyen doğumlardaki maddi ve manevi tazminat 

haklarından bahsetti . 09/09/2015 karar tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile konuya 

başka bir bakış açısı getirdi 

 

Aslı aydın vücut korsanlığının kavramsal temelini açıkladı, çeşitli örneklerle insanların 

vücutlarını geliştirmek ya da işlevsel bazı amaçlarla bu müdahaleleri gerçekleştirdiğini, 

endikasyon şartı mutlak kabul edilirse bu tip müdahalelerin hukuka uygun 

olmayacağını, ancak endikasyonunun kapsamının genişletilmesi ya da rıza durumunda 

bu müdahalelerin gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Kişinin kendi 

vücuduna bu müdahaleleri yapmasının hukuka uygun olduğunu ve bu müdahalelerin 

geniş anlamda bir bir tıbbi müdahale olduğunu söyledi. 



 

Üçüncü konuşmacı Dr. Öğr. Üy. Meliha Sermin Paksoy konuşmasında küçükler 

üzerindeki tıbbi müdahalerden, rahim tahliyesine özel düzenlemeler yapıldığından, ayırt 

etme gücünün küçük için rahim tahliyesinde önemli olduğundan, ayırt etme gücüne 

sahip küçüğün rahîm tahliyesinde velisine de bir veto hakkı olabileceğinden, medeni 

kanunda şahsa sıkı sıkıya bağlı hak olduğunu için rahim tahliyesi ve tıbbi 

müdahalelerde tek başına kadar verebileceğinden ve bunu destekleyen Biyotıp 

sözleşmesi olduğunu, Türkiye'nin taraf olduğundan, temel tartışmanın küçük rahim 

tahliyesi istemesi ve velisinin de istememesi durumunda ne olacağının olduğundan, bu 

durumda mahkemeye başvurup hakim kararı ile çocuğun menfaati dikkate alınarak 

kadar alınabileceğinden, velinin rızasının aranmasının sakıncalarından, karşılaştırmalı 

hukuktaki rahim tahliyesi durumlarından bahsetti 

 

Uzm. Dr. Orhan Meral konuşmasında kürtajın tanımından, amacının ne olduğundan, 

dünyada kürtajın ne durumda olduğundan, ülkemizde yasal kürtaj sürelerinden, 

ülkemizde kürtajın yasal olduğundan, rıza olmadan tıbbi müdahalelerde 

bulunulamayacağından, gebeliğin sona erdirilmesinde iznin kimler tarafından 

alınacağından, evli kadınların eşlerinin de rızasının olması gerektiğinden(10. Haftayı 

geçmeyen gebelikler bakımından) izin bakımından yazılı belgenin olması 

gerekeceğinden, izin şartı aranmayan kürtaj hallerinin neler olduğundan, AİHM 

kararlarında kürtaj konusunda nasıl yer verildiğinden bahsedildi. 

 

 Diğer oturumlarda, Mehmet Emre yıldız konuşmasında kusur yeteneği ve kusur 

arasındaki ilişkiye değindi, kusur yeteneği olmadan kusur olamayacağı, kusurun 

normatif nedenlerle kınanabilirlik olduğunu, kusur yeteneğinin belirlenmesinde 

kullanılan yöntemlerin neler olduğunu belirtti. Adli psikiyatri bilirkisisinin 

yükümlülüğünün kişinin hastalığı hakkında hakimi bilgilendirmek olduğunu, sağlanan 

bilgiler ışığında kusur yeteneği hakkında karar verecek olanın da hakim olduğunu 

söyledi. 

 

 Buğra Kaan Yazgı konuşmasında, maluliyet kavramını açıklayarak ana bilim 

dallarınca yeniden raporlanan ve maluliyet oranlarının birinde düşürüldüğü diğerinde 

sıfırlandığı iki olguyu anlattı. 

 

Op. Dr. Samet Bayrak grafik yardımları ve sayısal veriler ile kadın hastalıkları ve 

doğum uzmanlarının medikolegal sorunlarından, hekimler olarak nelere dikkat edilmesi 

gerektiğinden bahsetti 

 

Jinekolik müdahaleler ve taşıyıcı annelik  Oturumunda 

Moderatör: Dr. Atilla Arıncı  

Konuşmacılar: Prof. Dr. Özlem yenerer Çakmut Op. Dr. Samet Bayrak Dr. Öğr. Üy. 

Sendi Yakuppur  

Ilk konuşmacı Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut konuşmasında genital muayene 

suçunun TCK m.287 de düzenlendiğinden, bekaret kontrolünün Türkiye'nin sosyolojik 

sorunu olduğundan, bu suçun herkes tarafından işlenebileceğinden, ebeveynin çocuğunu 

bekaret kontrolü için doktora götürdüğünde onların da fail olabileceğinden, suç 

bakımından hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğundan, vücut bütünlüğünün 

anayasal hak olduğundan ancak istisna getirildiğinden, genital muayeneye ilişkin yargı 

kararlarından örneklerden, vücuda müdahale adli amaçla yapılmış dahi olsa tıbbi 



mudahele olduğundan, adli muayeneler bakımından rızanın önemli olduğundan, AİHM 

kararlarındaki örnekler ile de genital muayene suçunu somutlaştırarak bahsetti 

 

 Dr. Öğr. Üy. Sendi Yakuppur konuşmasında taşıyıcı anne tanımından, taşıyıcı 

anneliğin yasaklanması gerektiği yönünde görüşlerin mevcut olduğundan, Türkiye'de 

15.11.2018 tarihinde 2238 sayılı kanunla taşıyıcı anneliğin yapılmasının yasaklanmış 

olduğundan, diğer ülkelerdeki taşıyıcı annelik durumundan, sonuç olarak da olumlu bir 

düzenleme yapılabileceğinden bahsetti. 

 

 13. Oturum= Komplikasyon ve malpraktis idi. Moderatör= Av. Halide Savaş 

Konuşmacılar= Doç. Dr. Mehmet Turgut Ar. Gör. Buğra Kaan Yazgı Dr. Öğr. Üy. 

Erdem Hösükler 

 

İlk konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Turgut; Lomber Disk Hernisi hastalarında uygulanan 

Posteriot Spinal cerrahi yaklaşım sonrası görülen iatrojenik vasküler laserasyon: Dünya 

Tıp literatüründe 1969-2018 yılları arasında yayınlanmış olan toplam 100 vakanın 

sistematik analizi " Komplikasyon mu? Malpraktis mi?" adlı sunumunu yaptı. 

Komplikasyon ve malpraktis tanımı yaparak hukuki alana yansıyan şekillerinden ve 

hukuka uygunluk oluşturan halleri ifade etti. 

 

İkinci konuşmacı Ar. Gör. Buğra Kaan Yazgı, ölümle sonuçlanan ve Mapraktis iddiası 

bulunan olgularda otopsinin rolü hakkında sunum yaptı. Hasta ve hasta yakınlarının, 

hasta raporlarına güvenmediğini ve bu nedenle otopsi oranının yüksek olduğunu 

belirtti. Ayrıca otopsinin, malpraktis davalarının aydınlatılmasında çok önemli bir yere 

sahip olduğunu ifade etti. 

 

 Üçüncü  Konuşmacı Dr. Öğr. Üy. Erdem Hösükler ölümle sonuçlanan göğüs 

hastalıkları olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi ve ölümle 

sonuçlanan göğüs cerrahisi olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi 

sunumlarını yaptı. Bu alanların oldukça riskli olduğunu belirterek malprakris ve 

komplikasyon konusu çerçevesinde yapılan araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları 

açıkladı. 

 

 13. Oturum moderatör dr. Öğr. Üyesi Sendi Yakuppur.  

Birinci konuşmacı Av. Cengiz Aşkan, aydınlatılmış onamda eylemsel anlatımsal 

gerçekliğin anlamı ve hukuki geçerlilik ile ilgili sunum yaptı. Aydınlatılmış onam ile 

ilgili çok geniş yayınların olduğu fakat yeterince anlaşılıp doğru uygulanmadığından 

bahsetti. Aydınlatılmış onamın insan hakları, hasta hakları, yaptırım hukuku, güncel 

hukuk, gerçeklik, çalışma ilkesi ile ilgili olduğundan bahsetti. Muayenenin hekime 

başvuru ile başlayıp tüm tıbbi süreç boyunca devam ettiğinden söz etti. Aydınlatılmış 

onamda ve eylemsel anlatımsal hukuki gerçeklikte tıbbi oluşum/ gerçekliği; eylem 

anlatım Bilgi öyküsü, yazılı kayıtlar, veri/video kamera işlem akışlarının doğrulanması 

gerektiğinden bahsetti. 

 

İkinci konuşmacı Adnan Menders Üniv den  Av. Sabri Güleç hastalardan Aydınlatılmış 

onam alınmasıyla ilişkili olarak 2008-2018 yılları arasında danıştayca verilmiş olan üst 

mahkeme kararlarının irdelenmesiyle ilgili sunum yaptı. İdare ve hekim aleyhine dava 

açılabilmesi için tıbbi müdahelenin gerektiğinden, iğneden cerrahi operasyonlara kadar 

hepsinin tıbbi müdahale sayıldığından, hastanın rızasının mutlaka alınması 

gerektiğinden, rızanın hukuka uygunluk sebebi olduğundan bahsetti. Aydınlatılmış 



onamın hastanın anlayacağı şekilde işlemin yapılması durumunda ortaya çıkabilecek 

sonuçların olduğunu açıkladı. Aydınlatılmış onam formunun araştırılmamış olmasının 

yüksek mahkemece bozma sebebi olduğunu belirtti. 

 

Üçüncü konuşmacı prof. Dr. Ahmet Serel, bilgilendirilmiş rızanın objektifleştirilmesi 

konusunda sunum yaptı. Kişinin rızasının hukuka uygunluk sebebi olduğundan, bu 

hususun anayasanın 17. Maddesinde belirtildiğinden, hekim tarafından aydınlatma 

yükümlülüğünün usulüne uygun yerine getirilmesi gerektiğinden bahsetti. Bilgilendirme 

ölçütlerinden subjektif ölçütün kabul edildiğini belirtti. 

 

Dördüncü konuşmacı Dr. Yakup Gökhan doğramacı enjeksiyon uygulamalarında 

bilgilendirme ve ispat sorunları hakkında sunum yaptı. Enjeksiyon uygulamasının en 

sık ve ciddi riskli tıbbi müdahale olduğundan, rızanın şekle tabi olmadığını 

istisnalarının olarak hasta hakları yönetmeliğinde bulunduğunu, hekimin kayıt tutma 

zorunluluğunun olduğunu belirtti. 

 

14. Oturum: tıbbi müdahalelere ilişkin hukuki sorunlar 

Moderatör :Av. Halide Savaş Konuşmacılar: Öğr. Gör. Emir Ali Gürler 

Doç. Dr. Mehmet Turgut 

 

İlk konuşmacı Öğr. Gör. Emir Ali Gürler KKTC'de rıza alınmaksızın yapılabilecek 

tıbbi müdahalede bulunulabilen halleri anlattı. KKTC'de Hastanın bilincinin kapalı 

olduğu ve acil müdahale gereken hallerde rıza aramadan hastaya müdahale edilebilir 

şeklinde bir düzenleme olduğunu ve devamında  bilincin açık olup olmadığı 

değerlendirmeden suç delili ortaya çıkarmak için, intihara teşebbüs hallerinde ve kamu 

sağlığı için tehlikeli durumlarda da rıza olmadan müdahale edilebileceğini belirtti. 

 

2. Konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Turgut Anterior Servikal Disektomi sonrası İatrojenik 

Rekürren Laringeal sinir yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkan geçici disfoni ve 

dispne yakınmaları: yargıya intikal etmiş bir vakanın analizi sunumunu yapmış ve 2. 

Sunumunda konjenital Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve tedavisinde 

karşılaşılan çeşitli hukuki sorunlar ve çözüm üzerine bir derlemesi anlattı. 

 

15. Oturum moderatör Prof. Dr. Ahmet Serel.  

Birinci konuşmacı Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay, hukuki açıdan özel hastanelerin Türk 

ticaret kanununa göre ticari işletme olduğunu, Kamu Düzeni gereği özel hastanelerin 

kuruluş için kuruluş ve faaliyet izni alınması gerektiğini, özel hastaneler için tıbbi kayıt 

ve arşiv sisteminin, gerekli bakanlıklara gereken bildirimlerin, hasta haklarının ve 

kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini açıkladı. Özel hastane devrinden önce 

hukuki, finansal, teknik incelemeler yapıldığını anlattı. 

 

  Üçüncü konuşmacı dr. Yakup Gökhan doğramacı, çocuğun hastalık konusunda 

bilgilendirilmesinin çocuğun psikolojik durumunu negatif yönde etkileyebileceği 

husunda sunum yaptı. Çocuğun gelişmekte olan bir birey olduğunu ve kararının önemli 

olduğu, istisna olarak çocuğun veya hastanın psikolojisine fena tesir edecekse 

bilgilendirmenin yapılmayabileceği tüzük ve yönetmelikle düzenlendiği fakat anayasa ve 

kanunların normlar hiyerarşisine göre daha üstün olacağını belirtti. Çocuğa ve yasal 

temsilcisine panik yaptırmayacak şekilde, doğru anladığından emin olarak, gerekirse 

psikolog eşliğinde bilgilendirme yapılması gerektiğinden bahsetti. 



Diğer oturumlarda, Araş. Gör. Buğra Kaan yazgı, yaralamalarda duyu ve organlardan 

birinin işlevinde sürekli zayıflamaya neden olup olmadığının tespitinin belirlenmesinin 

zor olduğunu, Türk ceza kanununa göre işlev zayıflamasının düzenlenişini, duyu ve işlev 

kaybının cezayı arttırıcı faktör olmasının yanında maddi ve manevi tazminat talebi 

doğurabileceğini belirtti. Olay-muayene süresi uzadıkça illiyet bağı kurma olasılığının 

azalacağını açıkladı. 

Av. Sabri Güleç Enfeksiyonla ilişkili sinir sistemi aralarını gösteren hastalara dair 2010-

2019 yılları arasında verilmiş olan 13 yüksek kararın irdelenmesini sunum olarak 

anlattı. Malpraktis ve komplikasyon konusunda her hastanın bireysel olarak kendi 

koşulları içinde değerlendirilmesini ve herhangi bir karar verilmeden önce  hasta 

kayıtları ayrıntılı olarak incelenmesinin önemini ve bu incelemelerin tecrübeli 

bilirkişiler tarafından yapılması gerektiğini  söyledi. 

 

16. Oturum : Sağlıkçılar için şiddete karşı koyma özel eğitimi 

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Serel 

Konuşmacı: Prof. Dr. Hamit Hancı 

Konuşmacı Prof. Dr. Hamit Hancı sağlıkçılara karşı şiddetin giderek arttığını ve bunun 

önüne geçmek için yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



Düzenleyen: Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Balıkesir Barosu - Adli Bilimciler Derneği 

Kongre Başkanları: - Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı  

-Av. Erol KAYABAY - Balıkesir Barosu Başkanı  

-Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Adli Bilimciler Derneği Başkanı 

Sunumlar: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 

(TÜRKİYE):Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu 

Gizlenebilir Mi? 

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 

(TÜRKİYE):Yargı Kararları Işığında Genital 

Muayene Suçu (TCK. 287) 

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ (TÜRKİYE):Özel 

Oturum 1: Cehennem Adası: Nargin-Özel Oturum 2: 

Sağlıkta Şiddet 

 Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ 

(SLOVENYA):Slovenya’da Aşılama 

 Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE 

(AZERBAYCAN):Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tıp 

Hukukunda Ölümden Sorumluluk 

 Prof. Dr. Atilla ARINCI (TÜRKİYE): Estetik Tıbbi 

Müdahalelerde Hukuki Sorumluluk 

 Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN): Tıp 

Hukukunda Mahkeme Yargılamalarında Bilirkişinin 

Rolü 

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR 

(TÜRKİYE):Rinoplasti Uygulamalarından Doğan 

Cezai Sorumluluk 

Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN):Yunanistan'da 

Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları 

Dr. Altay SUROY (KOSOVA):Kosova’da 1972 

Yılında Baş Gösteren Çiçek Hastalığı Salgını ve 

Yargının Tutumu 

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA 

(RUSYA):Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda 

Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu 

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC):Hekimlerin Hasta 

Seçme Hakkının Ayırımcılık Yasağı Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üy. Sendi YAKUPPUR (TÜRKİYE):Türkiye 

ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki 

Gelişmeler 

Öğ. Gör. Aslı AYDIN (TÜRKİYE):Sağlık Alanında 

Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu 

Op. Dr. Samet BAYRAK (TÜRKİYE): Kadın 

Hastalıkları-Doğum Uzmanlarının Medikolegal 

Sorunları 

 Dr. Mehmet Emre YILDIZ (TÜRKİYE):Ceza 

Ehliyeti (Kusur Yenetenği) Değerlendirmesinde Adli 

Psikiyatri Bilirkişisi ile Hakim Arasındaki Görev 

Dağılımı 

 Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):Dünya Sağlık 

Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin 

Statüsü 

 Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):Anayasa 

Mahkemesi Kararları Işığında İstenmeyen Doğum 

 Uzm. Dr. Orhan MERAL (TÜRKİYE):Kürtajda 

Yasal Süreler ve Eşin Rızası 

 Prof. Dr. Hamit HANCI (TÜRKİYE):Sağlıkçılar İçin 

Şiddet Eğitimi (Kurs) 

Furkan YAŞAR (TÜRKİYE):Cinsel Suç Faillerine 

Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku 

Açısından Değerlendirilmesi 

Av. Şule YILMAZ, Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ 

(TÜRKİYE):Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik 

Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):Anterior 

Servikal Diskektomi Sonrası İatrojenik Rekürren 

Laringeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Olarak Ortaya 

Çıkan Geçici Disfoni ve Dispne Yakınmaları: Yargıya 

İntikal Etmiş Bir Vakanın Analizi 

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):Lomber 

Disk Hernisi Hastalarında Uygulanan Posterior 

Spinal Cerrahi Yaklaşım Sonrası Görülen İatrojenik 

Vasküler Laserasyon: Dünya Tıp Literatüründe 1969-

2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 100 

Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon” mu? 

“Malpraktis” mi? 

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):Konjenital 

Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve 

Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme 



Dr. Ertunç MEGA (TÜRKİYE):Sağlıkta Altıncı 

Boyut: Türkiye'de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri.                                         

  

Av. Cengiz AŞKAN (TÜRKİYE):Aydınlatılmış 

Onamda Eylemsel Anlatımsal Gerçekliğin Anlamı ve 

Hukuki Geçerlilik 

 Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY (TÜRKİYE):Özel 

Hastanelerin Devrine İlişkin Güncel Hukuki Sorunlar 

Prof. Dr. Ahmet SEREL-Prof.Dr.İ.Hamit HANCI 

(TÜRKİYE):Bilgilendirilmiş Rızanın 

Objektifleştirilmesi 

Dr. Öğr. Üy. Erdem HÖSÜKLER 

(TÜRKİYE):Defansif Tıp ve Medyanın Rolü 

Dr. Öğr. Üy. Erdem HÖSÜKLER 

(TÜRKİYE):Ölümle Sonuçlanan Göğüs Hastalıkları 

Olgularında Tıbbi Uygulama Hatasının 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üy. Erdem HÖSÜKLER 

(TÜRKİYE):Ölümle Sonuçlanan Göğüs Cerrahi 

Olgularında Tıbbi Uygulama Hatasının 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üy. Meliha Sermin PAKSOY 

(TÜRKİYE):Rahim Tahliyesinde Veli Rızası 

Av. Sabri GÜLEÇ (TÜRKİYE):Hastalardan 

“Aydınlatılmış Onam” Alınmasıyla İlişkili Olarak 

2008-2018 Yılları Arasında Danıştay’ca Verilmiş Olan 

14 Üst Mahkeme Kararının İrdelenmesi 

Av. Sabri GÜLEÇ (TÜRKİYE):Enfeksiyonla İlişkili 

Sinir Sistemi Arazları Gösteren Hastalara Dair 2010-

2019 Yılları Arasında Verilmiş Olan 13 Yüksek Yargı 

Kararının İrdelenmesi 

Dr. Öğr. Üy. Mine YILMAZ 

(TÜRKİYE):Uluslararası Hukuk ve Türk 

Hukukunda Futility Kavramına Yaklaşım 

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):Kişide 

Mevcut Kalıcı Arıza ile Travma Arasında İlliyet Bağı 

Kurulmasında Check-Up Muayene ve Tetkiklerinin 

Rolü – Olgu Sunumu 

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):Trafik 

Kazası Nedeniyle Düzenlenen Özel Maluliyet - 

Özürlülük Raporları Standart Nitelik Taşıyor mu? - 

İki Olgu Örneği 

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):Ölümle 

Sonuçlanan ve Malpraktis İddiası Bulunan Olgularda 

Otopsinin Rolü 

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI 

(TÜRKİYE):Enjeksiyon Uygulamalarında 

Bilgilendirme ve İspat Sorunları 

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI 

(TÜRKİYE):Hastalığı Konusundaki Bilgilendirme, 

Hastanın Psikolojik Durumunu Negatif Yönde 

Etkileyebilir Mi? – Olgu Sunumu 

 Poster Sunumlar: 

Dr. Enes Emre ÖZTÜRK, Dr. Çisem İNATÇI, Prof. 

Dr. Bora BÜKEN:Çocuk İstismarı İle Karışan Bir 

İTP Olgusu: Vaka Sunumu 

Furkan YAŞAR:Türk Ceza Hukuku Açısından Beden 

Muayenesine İlişkin 2015/19012 Başvuru Numaralı 

Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi 

Dr. Ozan KUTLU, Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Prof. 

Dr. İ. Hamit HANCI: Sağlık Çalışanına Şiddette De-

eskalasyon 

Dr. Ozan KUTLU, Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Prof. 

Dr. İ. Hamit HANCI: Gluteal İntramüsküler 

Enjeksiyon Sonrası Meydana Gelen Siyatik Sinir 

Yaralanması Dolayısıyla Sağlık Personeline Açılan 

Dava (Vaka Sunumu) 

Prof. Dr. Ahmet SEREL:Bilgilendirme ve Aydınlatma 

Hukuksal olarak farklı mıdır? 

Av. Dr. E. Neval YILMAZ, Prof. Dr. Gültekin 

YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine 

Ümran BOZKURT, Doç. Dr. Gülsüm EREN:Hayvan 

Hakları ve Toplum Güvenliği 

Dr. Yusuf KANDEMİR, Dr. Enes Emre ÖZTÜRK, 

Dr. Çisem İNATÇI, Prof. Dr. Bora BÜKEN:Kas İçi 

Enjeksiyon Sonrası Gelişen Bir Siyatik Nöropati 

Olgusu: Vaka Sunumu 

Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Dr. Selin Gamze KILIÇ, 

Dr. Zehra ARSLAN, Dr. Ozan KUTLU:Kan ve Kan 

Ürünleri Naklinde Pencere Dönemi ve Hukuki 

Yönden İncelenmesi 

Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Dr. Zehra ARSLAN, Dr. 

Ozan KUTLU:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamalarında Hukuki Boyut 

Dr. Zehra Arslan ÇEVİK, Ar. Gör. Ozan KUTLU, 

Ar. Gör. Elif Asena ÖZÇELİK:Yeni Psikoaktif 

Maddeler ve Türkiye’de Son Durum 

Dr. Zehra Arslan ÇEVİK, Ar. Gör. Ozan KUTLU, 

Ar. Gör. Elif Asena ÖZÇELİK:Suç Aleti Olarak 

Siyanür Nasıl Ele Geçirilir? 



Genel Sekreterler 

Ar. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN 

Av. Erkan SAKARYA 

Av. Pervin MUTLU YALÇINTAŞ 

Öğr. Gör. Aslı AYDIN 

Av. Devrim KARAKÜLAH 

 Bilimsel Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Andrzej J. SZWARC 

Prof. Dr. Gunnar DUTTGE 

Prof. Dr. Brigitte TAG 

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL 

Prof. Dr. Francesco LUCREZI 

Prof. Dr. Bernd HEINRICH 

Prof. Dr. Vesna RIJAVEC 

Prof. Dr. Nur CENTEL 

Prof. Dr. Feridun YENİSEY 

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL 

Prof. Dr. Ahmet SEREL 

Prof. Dr. Zerrin ERKOL 

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA 

Prof. Dr. Nevzat ALKAN 

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU 

Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ 

Prof. Dr. Damjan KROṦEC 

Prof. Dr. Janez KRANJC 

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU 

Prof. Dr. Atilla ARINCI 

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 

Prof. Dr. Osman İSFEN 

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Vesile S. DARAGENLİ EVİK 

Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL 

Doç. Dr.Sinan BAYINDIR 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Barış ATLADI 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZCAN 

Dr. Ali PEHLİVAN 

Arş. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN 

Öğr. Gör. Aslı AYDIN 

Av. Bilge AYDIN TEMİZ 

Av. Halide SAVAŞ  

 

 

 

 

Davetli Akademisyenler:  

Prof. Dr. Brigitte TAG (İSVİÇRE) 

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA 

(RUSYA) 

Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ (SLOVENYA) 

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 

(TÜRKİYE) 

Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA) 

Prof. Dr. Masami OKAUE (JAPONYA) 

Prof. Dr. Lale AHMEDOVA (Bakü-

AZERBAYCAN) 

Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE 

(AZERBAYCAN) 

Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN) 

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC) 

Dr. Altay SUROY (KOSOVA) 

Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN) 

 

 


