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SAĞLIK HUKUKU
Günümüzde sağlık hizmetleri alanında yaşanan çok yönlü değişim, tıp alanında 
giderek artan teknolojik ve ekonomik gelişmeler kaçınılmaz olarak çözüm arayan yeni 
hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler tıp alanına olduğu kadar, 
hukuk alanına da çok farklı biçimlerde yansımaktadır. Ülkemizde de son yıllarda 
sağlık hukuku alanında mevcut hukuki düzenlemelerde yapılan değişiklikler ve yeni 
düzenlemeler ile sağlık hukukuna ilişkin konular temel hukuk mevzuatının içinde 
giderek önemli bir yer edinmiştir. Başta sağlık ve tıp hukuku olmak üzere ilaç hukuku, 
tıbbi malzeme hukuku, biyohukuk gibi yeni gelişen alanlar hızla hukuk uygulamasına 
girmiştir.  



Sağlık hukuku kendine özgü doktrini, terminolojisi ve uygulaması ile uzmanlaşmayı 
gerektiren bir alan olarak kabul edilmektedir. Sağlık hukukunda sadece medeni hukuk, 
borçlar hukuku gibi özel hukuk alanında veya ceza hukuku, idare hukuku gibi kamu 
hukuku alanında değil, sağlık hizmetlerinin küresel niteliği, sağlık turizminin gelişmesi 
gibi nedenlerle milletlerarası özel hukuk alanında da yargı organlarının önüne 
taşınan hukuki sorunlar giderek artmaktadır. Bu nedenle sağlık hukuku alanında, 
sağlık sektöründeki gelişmelerin, sağlık ekonomisinin, tıp teknolojisinin ve tıbbi 
uygulamaların hukuki etkilerini kavrayabilen avukat, hakim, savcı, bilirkişi, arabulucu 
olarak uygulamada yer alacak uzman hukukçuların multidisipliner bir yaklaşımla 
yetişmesi bir zorunluluktur. Diğer yandan, günümüzde sağlık kurumları yöneticileri, 
hekimler ve diğer sağlık çalışanları, eczacılar, diş hekimleri, medikal malzeme ve 
ilaç sektörü çalışanları başta olmak üzere sağlık sektörü içinde yer alan farklı meslek 
mensupları için uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti, analizi ve çözüm yolları 
konusunda hukuki bilgi sahibi olmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi “Sağlık Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları” 
ve “Sağlık Hukuku Doktora Programı” ile önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem 
kazanacak olan sağlık hukuku alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

SAĞLIK HUKUKU TEZLİ VE TEZSİZ 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programları teori ve 
uygulamada karşılaşılan hukuki sorunların derinlemesine ve analitik bir bakış açısıyla 
incelenerek, akademik yenilik içeren çözümlerin ortaya konulduğu programlardır. 

Sadece hukuk alanında değil, adli tıp, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, temel tıp 
gibi alanlarda uzman öğretim üyelerinin verdiği dersler, sağlık hukuku alanında 
bilgi edinmek, araştırma yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Bu nedenle programlarımızda Hasta Hakları ve Hekimin Hukuki 
Sorumluluğu, Tıp Hukuku ve Etiği gibi zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin 
ilgi ve çalışma alanlarına yönelik olarak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu, 
Hekimin Cezai Sorumluluğu, Sağlık İdare Hukuku, Tıp ve İnsan Hakları Hukuku, 
Hastane Yönetimi, Tıbbi Bilirkişilik Uygulamaları, Tıbbi Uygulama Hatalarında Deliller, 
Özelliği Olan Tıbbi Müdahaleler gibi seçimlik dersler yer almaktadır.  

Sağlık hukuku alanında yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve hukuk 
fakültesi mezunlarının yanı sıra, lisanslarını farklı bölümlerde tamamlamış adayların 
da kabul edildiği yüksek lisans programlarımız güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler göz 
önüne alınarak, sağlık hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 



SAĞLIK HUKUKU DOKTORA PROGRAMI
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Doktora Programı, Türkiye’de sağlık 
hukuku alanında ilk ve tek Doktora Programı olma özelliğini taşımaktadır. 2014-2015 
öğretim yılında açılan programımız, öncü çizgisini geliştirerek sürdürmekte ve sağlık 
hukuku alanında bilimsel çalışmalarına devam etmek isteyenler için bir üst basamak 
konumunda bulunmaktadır. 

Güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarlanan ders programımızda 
Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu, Tıp Hukuku ve Etiğinin Temel Kavramları 
gibi zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin ilgi ve çalışma alanlarına yönelik olarak 
Sağlık Turizmi Hukuku, Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullar, İdarenin Sorumluluğu, Tıp 
ve İnsan Hakları Hukuku, İlaç Patenti, Hekimin Cezai Sorumluluğu, Güncel Olgular 
Eşliğinde Adli Tıp, Milletlerarası Tıp Hukuku, Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları, 
Biohukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk, Sağlık Sektöründe Rekabet gibi seçimlik dersler 
yer almaktadır.  

Sağlık Hukuku Doktora Programımız bu alanda uzmanlaşmak, araştırma yapmak, 
uygulamaya yönelik çözümler üretmek, halihazırda bulunan çalışmalarını geliştirmek, 
yayın haline getirmek, ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek veya projelerde 
yer almak gibi hedefleri bulunan öğrencilerimize yönelik olarak hazırlanmıştır. Sağlık 
hukukunun farklı alanlarında önemli bilimsel çalışma ve eserlerin ortaya konulması en 
büyük hedeflerimizden biridir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi “sağlık hukuku” alanındaki önderliğini bu alana özgü 
ilk ve tek doktora programının yanında, İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile sürdürmektedir.

Sağlık hukuku alanında yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, sağlık sektöründeki 
kurum ve kuruluşlar, profesyoneller, araştırmacılar ve akademisyenler arasında 
işbirliğini sağlayan Merkezimiz, İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri için bilimsel 
etkinliklerde aktif rol alma, bilgi ve tecrübe düzeylerini geliştirme, akademik çalışmalar 
yapma, merkezin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma imkanlarını 
tanımaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra da farklı alanlarda çalışan 
mezunlarımız ve akademisyenler ile oluşturacağımız akademik ve mesleki ağdan 
kariyerleri boyunca yararlanma fırsatı elde edebileceklerdir.
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