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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Bu e-kitabın temel amaç ve hedefi, değişen dünyada, öğrencilere, iş yaşamında
uygulamaya yönelik olarak çalışanlara sağlık hukuku ve mevzuatı hakkında genel bilgi sahibi
olmak isteyen bireylere, bu konu ile ilgili bilgi birikimini, en yararlı biçimde teorik ve pratik
olarak aktarmaktır.
E-kitapta yer alan konuların kolay ve anlaşılabilir olması için örneklerin olduğu bir
anlatım biçimi benimsenmiştir. Bu nedenle, e-kitabın hazırlanması sırasında, ilgili pek çok
kaynaktan yararlanılmıştır. Buna ek olarak, Adli Tıp Enstitüsü’nde yürütülen Sağlık Hukuku
derslerinin müfredatları dikkate alınmış, en az sayfada en çok bilginin sunulması
doğrultusunda hareket edilmiştir.
E-kitap, temel olarak 14 ana bölümden oluşmaktadır. İlk beş bölümde, sağlık
hukukuna giriş, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta hakları, hekim yükümlülükleri ve
tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları gibi temel konularla giriş yapılmıştır. Sağlık
mevzuatının yapısı, tıbbi müdahalenin hukuksal niteliği, hekim ve hasta arasındaki vekâlet
sözleşmesi, tıbbi işlemlerde aydınlatma yükümlülüğü, geçerliliği ve tıbbi işlemlerde rıza
konularıyla kitap bölümleri detaylandırılmıştır. Son olarak hekimin sır saklama ve kayıt tutma
yükümlülüğü, tıbbi organizasyon kusuru açısından kurumsal sorumluluk, organ-doku nakli ve
hekimlerin cezai sorumlulukları gibi konulara ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Sağlık ve tıp
hukuku bilgilerini kapsayan bu e-kitabın okuyucuya yarar sağlamasını diliyoruz.
Okuyuculardan gelen her türlü düşünce ve katkı, bu e-kitabın iyileştirilmesi için daha iyi ve
daha güzel olmasını sağlayacaktır.
Tüm öğrencilerimize başarı dileklerimizle…
Ekim, 2015 / İstanbul,
Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Tunç DEMİRCAN
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1. SAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık Hukukunun Uğraş Alanı
1.1.1. Sağlık Hukuku
1.1.2. Kamu Sağlığı Hukuku
1.1.3. Sağlık İdaresi Hukuku
1.1.4. Tıp Hukuku
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık hukuku, hukukun hangi alanına girmektedir?

2)

Sağlık hukukunun tıp hukukundan ayrılan özellikleri nelerdir?

3)

Devletin sorumluluğunun kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık kurumları
işletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Sağlık Hukuku: Kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını,
sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile
sağlığının korunmasını, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri,
hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.
•
Sağlık Hakkı: Bir kimsenin, cinsiyet ve üreme özgürlükleri de dahil olmak
üzere, kendi sağlığı ve vücudunun kontrolünü elinde bulundurması, işkenceye, rızaya
dayanmayan tıbbi ve deneysel müdahaleler gibi müdahalelere tabi olmamasını içermektedir.
•
Kamu Sağlığı Hukuku: Toplum sağlığının korunması ve bu amaçla alınması
gereken önlemleri ve önlemleri uygulayacak olanların görev ve yetkilerini, yaptırımları
düzenlemek şeklinde tanımlanmaktadır.
•
Sağlık İdaresi Hukuku: Devletin üstlendiği sağlık hizmetlerinin planlanması,
örgütlenmesi ve yönetiminin yanı sıra Anayasa’nın 56. Maddesine uygun olarak oluşturulan
ve özel sektör eliyle verilen sağlık hizmetlerinin organizasyonu, denetlenmesi gibi hususları
düzenlemektedir.
•
Birinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı birinci
basamak sağlık kuruluşları, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 112 acil sağlık
hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci
basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler.
•
İkinci Basamak Resmî Sağlık Kurumları: Eğitim ve araştırma hastanesi
olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri,
entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait
hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği
Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.
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1.1. Sağlık Hukukunun Uğraş Alanı
1.1.1. Sağlık Hukuku
Sağlık hukuku, kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını, sağlık
bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının
korunmasını, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak,
yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir
alana sahip olan sağlık hukuku, içerisinde; kamu sağlığı hukuku, sağlık idaresi hukuku, tıp
hukuku alt dallarını barındırmaktadır.
Sağlık hakkının ulusal hukuk düzenlerinde üstün normlarla korunan bir hak olarak
yaygınlaşması geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Uluslararası hukukta ise İkinci
Dünya Savaşı sonrası (1945) insan hakları değerler dizisinin yerleşmesiyle birlikte gelişmiştir.
10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25/1. maddesinde sağlık hakkına
yer verilmiştir: “Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi
bakım, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir
hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından
iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hâllerde güvenliğe hakkı vardır. ”
Ülkemizde sağlık hakkı, 1961 ve 1982 Anayasalarında tanınan temel haklar arasında
yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuk metinlerinde sağlığın, sadece hasta olmama
durumunu değil, aynı zamanda “bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hâli”ni ifade
ettiği kabul edilmektedir. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasasında ve 1978
Alma-Ata Bildirgesinde, sağlık “yalnızca hasta ya da sakat olmama değil, fiziksel, zihinsel ve
sosyal anlamda tam bir iyi olma hâli” olarak tanımlamaktadır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan Komite de sağlık
yorumunda bu tanımları esas almaktadır: “Sağlık hakkı, sağlıklı olmak hakkı şeklinde
anlaşılmamalıdır. Sağlık hakkı(nın) özgürlük boyutu, bir kimsenin, cinsiyet ve üreme
özgürlükleri de dahil olmak üzere, kendi sağlığı ve vücudunun kontrolünü elinde
bulundurması, işkence, rızaya dayanmayan tıbbi ve deneysel müdahaleler gibi müdahalelere
tabi olmamasını içermektedir. Hak boyutu ise, insanların ulaşılabilecek en yüksek sağlık
standardından eşit şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine sahip olma
hakkını içermektedir.”
Bunlara paralel olarak 1982 Anayasası’nın 56. Maddesinde “beden ve ruh
sağlığından” bahsedilmektedir: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi
için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”

6

1.1.2. Kamu Sağlığı Hukuku
Kamu sağlığı hukuku; toplum sağlığının korunması ve bu amaçla alınması gereken
önlemleri ve önlemleri uygulayacak olanların görev ve yetkilerini, yaptırımları düzenlemek
şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu sağlığının korunması devletin üstlenmiş olduğu bir kamu
hizmetidir. Anayasa Mahkemesi kamu hizmetini; “Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri
tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri
karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan
sürekli ve düzenli etkinlikler” şeklinde tanımlamıştır. Anayasal düzlemde koruma altına
alınan kamu sağlığı, özel yasalarla ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda en eski ve
kapsamlı düzenleme belki de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur. Genel olarak toplumun
bulaşıcı hastalıklardan korunması, hijyen kurallarının oluşturulması, hastalıkların erken teşhis
ve tedavisi için alınacak önlemler bu yasa ile düzenleme altına alınmıştır.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinden yararlanma, farklı yasal düzenlemelere tabi iken,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1/1/2012 tarihinden
itibaren zorunlu genel sağlık sigortası (GSK) uygulamasına geçilmiştir. Kanunun 60’ıncı
maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı
sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. Kanunda sayılan istisnaların
dışında yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları
ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. GSK kapsamına alınanlar
kanunun 60. Maddesinde şöyle sıralanmıştır:
“Yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden;
-

Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,

-

Kendi nam ve hesabına çalışanlar,

-

Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,

-

İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

Gelir testi sonucu tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık
tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel
sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından
18 yaşını doldurmamış çocuklar,
-

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan

kişiler,
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
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Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine
göre aylık alan kişiler,
alan kişiler,

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korunma, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk
vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
alanlar,
-

Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
Geçici köy korucuları ve emeklileri,

Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların
Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden
yararlandırılan kişiler,
Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik
kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
-

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,

-

Avukatlık stajı yapmakta olanlar,

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler,
2022 sayılı Kanun kapsamında 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını
aylığı alanlar,
Herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının
bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılır.”

1.1.3. Sağlık İdaresi Hukuku
Sağlık idaresi hukuku, devletin üstlendiği sağlık hizmetlerinin planlanması,
örgütlenmesi ve yönetiminin yanı sıra Anayasa’nın 56. maddesine uygun olarak oluşturulan
ve özel sektör eliyle verilen sağlık hizmetlerinin organizasyonu, denetlenmesi gibi hususları
düzenlemektedir.
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Ülkemizde son 10 yıl içerisinde getirilen yeni yasalarla sağlık hizmetlerinin
yapılanması, planlanması ve denetlenmesi tümüyle yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda,
öncelikle 24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile birinci basamak sağlık
hizmetleri düzenlenmiş, 06.04.2011 tarihli 6223 sayılı yetki Kanununa dayalı olarak çıkarılan
10.11.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar yeniden yapılanmış, Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı
merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.
Bu düzenlemelere paralel olarak; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510
sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) ile sağlık hizmeti sunucuları hizmet sunumu bakımından basamaklandırılan ve
basamaklandırılamayan sağlık kurum/kuruluşları biçiminde iki ana gruba ayrılmıştır. Bu
temel ayrım doğrultusunda;
Birinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları:
Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları, kamu idareleri
bünyesindeki kurum hekimlikleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal
birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait
poliklinikler.
Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları:
İş yeri hekimlikleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı
hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.
Serbest Eczaneler:
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet
gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneler.
İkinci Basamak Resmî Sağlık Kurumları:
Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu
hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı
ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi
olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal
merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.
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İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumları:
“Özel Hastaneler Yönetmeliği”ne göre ruhsat almış hastaneler, “Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp
merkezleri ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik”in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal
merkezleri.
Üçüncü Basamak Resmî Sağlık Kurumları:
Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve
araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu
hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri,
üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi
ile eğitim ve araştırma hastaneleri.
Sağlık Hizmet
Kurumları/Kuruluşları:
1)
merkezleri,

Sunumu

Bakımından

Basamaklandırılamayan

Sağlık

Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi

2)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları (Refik Saydam
Hıfzıssıhha Laboratuvarları),
3)

Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuvarlar.

Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık
Hizmeti Sunucuları:
1)

Optisyenlik müesseseleri,

2)

Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

3)

Kaplıcalar,

4)
Beşerî tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve
bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri şeklinde sıralanmıştır.

1.1.4. Tıp Hukuku
Tıp hukuku, doktor ile hasta arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin hukuki niteliği ile
karşılıklı hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenlemektedir Genel anlamda, tıbbın
uygulanmasından kaynaklanan sağlık uygulayıcılarının hak ve yükümlülükleri, hasta hakları,
ilaç ve tıbbi araştırmalar gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Anayasa hukuku, kamu hukuku,
idare hukuku, ceza hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yönleri olması sebebiyle
multidisipliner bir hukuk dalıdır.
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Tıbbın hiç ya da eksik uygulanmasından, teşhis ve tedavi ana yükümlülüklerinin
dışında yan yükümlülüklere aykırı davranıştan, standart tıbbi uygulamadan sapma durumunda
oluşan zararlardan doğan sorumluluklar, hak kayıpları ve bunların hukuki temelleri tıp
hukukunun ana çalışma alanlarıdır. Hizmetin verildiği kurumun niteliğine göre (kamu kurumu
ya da özel) idare hukuku veya medeni hukuk kuralları çerçevesinde konuya yaklaşılırken,
eylemin aynı zamanda suç oluşturması durumunda ise ceza ve zaman zaman da disiplin
hukuku kuralları devreye girebilmektedir.
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Uygulamalar
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1976/6297 K. 1977/2541 T. 7.3.1977
DAVA VE KARAR: Hekim, tababeti yerine getirirken, tıbbı uygularken kişinin
yaşamasını düzenlemek, sağlığını sağlayabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bu faaliyetler hastalığın teşhisi, gerekli ilaçların verilmesi, cerrahi müdahalelerin yapılması,
hastalığın devamlı olarak gözetilmesi, gerektiğinde yan etkili tedavi yollarına, yeni usullere
başvurulması gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.
İşte hekim bu faaliyetlerde bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek hastanın
durumuna değer vermek ve geniş bir deyimle tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak
zorundadır. Aksi hâlde hekim tıp biliminin verilerini yanlış ya da eksik uygulamışsa,
mesleğine gerektirdiği özel görevlere gereği ve yeteri kadar uymamışsa mesleki kusuru var
demektir ki, bu eylem ve davranışı da hukuka aykırılık nedeniyle sorumluluğunu
gerektirecektir.
Hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisi bulunması ve tıbbi müdahaleye hastanın rıza
göstermesi ya da ıstırar hâli asla durumu etkilemeyecektir. Çünkü rızanın ya da ıstırar hâlin
varlığı hâlinde hekimin davranışının bütün sonuçlarının meşru sayılması, hukuka uygun
addedilmesi düşünülemez. Davranışın ve illiyet bağının meşruluğu ancak kullanılan araç ve
uygulanan metodun gerektirdiği bütün tedbirlerin alınmasında söz konusu olabilir. Tababette
de aynı kural geçerlidir. Sorumsuzluktan yararlanabilmek için tıp sanatının kurallarına,
gereken tedbirlere uymak ve bu sınırlar içinde hareket etmek gereklidir. Diğer bir deyimle
şayet tıp ilmi hekimin yaptığı müdahalelere cevaz veriyorsa, bunu yapan hekim, tıp
mesleğince tecviz edilen bir faaliyette bulunmuş demektir ki, hakkın icrası nedeniyle, eylemi
hukuka aykırı sayılamaz. Keza hekim, hastanın daha az önemdeki bir hukuki menfaatini
tehlikeye ya da zarara sokarken, daha büyük değerdeki bir hukuki yararı ancak bu şekilde
kurtarabiliyorsa hukuka aykırı davranışta bulunmamış olacaktır. Söz gelimi; anneyi kurtarmak
amacıyla çocuğun düşürülmesi, sıhhatin korunması ve düzeltilmesine yönelmiş tedavi ve
müdahaleler böylece hukuka uygun hale gelmektedir. ( Dr.Köksal Bayraktar - Hekimin tedavi
nedeniyle cezai sorumluluğu - İstanbul 1972 Sayfa 71 ). Toplum yararının kişi yararına ağır
bastığı durumlarda da kural aynıdır. Türk Doktrininde de üstün yarar görüşü olarak nitelenen
bu görüşe rağmen, gerçekten zorunlu müdahale halleri dışında mağdurun rızasına önem
verilmesi ile artık rıza teorisine dönüldüğü müşahede edildiğinden rıza konusu üzerinde
kısaca durulmasında yarar görülmüştür. ( Bayraktar - age - 73, 78 vd. ) ( Sulhi
Dönmezer/Sahir Erman - Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku - Cilt ( II - 56 ) ( Çetin Özek Hekim ve Hukuk, Tıbbi Müdahalede Bulunmak Hakkının Sınırları - İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası 1965 - Cilt XXVIII, Sayfa - 4, Sayfa 449 ). Çünkü olayımızda da tıbbi müdahale,
açık olmamakla beraber zımni ya da mefruz rızaya dayanmaktadır.
…..
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O hâlde, bu davada öncelikle çözümlenmesi gereken sorun;
1) Tıbbı müdahalelerin hukuka uygunluğu için gerekli şartların nelerden ibaret
bulunduğunun,
2) Hukuka uygunluğu sınırlarının,
3) Olayda, davalı hekimin taksirli davranışının bulunup bulunmadığının,
4) Yüksek Sağlık şurası Raporunun her hâlükârda hukuk hâkimini bağlayıp
bağlayamayacağının saptanması olmalıdır. Bu itibarla anılan yönler üzerinde kısaca da olsa
durulmasında yarar vardır.
Doktrinde tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu için bazı şartların gerçekleşmesi
öngörülmüştür. Bunlar sırasıyla;
A) Hekimin tıp mesleğini icraya kanunen yetkili olması,
B) Hastanın rızası bulunması,
C) Eylemin tıp biliminin objektif ve subjektif sınırları içinde kalmasıdır.
İlk koşul olayımızda mevcuttur.
Hastanın rızasının bulunması koşuluna gelince;
Davalının, rızasının bulunduğu kabul edilse dahi az yukarıda açıklanan şekilde
muayenenin muhtemel sonuçları, riski davacıya bildirilmemiştir.
…
O hâlde, davalının yaptığı muayenenin muhtemel sonuç ve tehlikelerini davacıya
açıkça bildirdiği sabit olmadıkça davalı tazminatla sorumlu olacaktır. Aksi düşüncelerle
verilen karar anılan nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz
oybirliğiyle karar verildi.

olunan

kararın

gösterilen

nedenlerle

(BOZULMASINA),
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Uygulama Soruları
1)

değerlendiriniz.

Uygulamalar bölümündeki davanın çözümü için Yargıtay’ın dikkate aldığı kuralları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tıp hukuku, doktor ile hasta arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin hukuki niteliği ile
karşılıklı hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenlemektedir. Genel anlamda, tıbbın
uygulanmasından kaynaklanan sağlık uygulayıcılarının hak ve yükümlülükleri, hasta hakları,
ilaç ve tıbbi araştırmalar gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Anayasa hukuku, kamu hukuku,
idare hukuku, ceza hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yönleri olması sebebiyle
multidisipliner bir hukuk dalıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukuku tanımında yer almaz?

a)

Önleyici sağlık hizmetleri

b)

Toplum sağlığının korunması

c)

Aile sağlığının korunması

d)

Sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma

e)

Çevre kirliliğinin önlenmesi

2)

Aşağıdakilerden hangisi, birinci basamak resmî sağlık kuruluşu değildir?

a)

112 acil

b)

Kurum hekimlikleri

c)

Üniversite medikososyal birimleri

d)

Belediyelere ait poliklinikler

e)

Diyaliz merkezleri

3)
verilmiştir?

“Sağlık hakkı” kavramına ilk kez hangi uluslararası hukuk düzenlemesinde yer

a)

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

b)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

c)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

d)

Avrupa Sosyal Şartı

e)

Amerikan Anayasası
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukukunun kaynakları arasında yer almaz?

a)

Anayasa

b)

Tüzük

c)

Yönetmelik

d)

Milletlerarası antlaşmalar

e)

Örf ve âdet hukuku

5)
Aşağıdakilerden hangisi ayakta teşhis ve tedavi verilen özel sağlık kuruluşları
arasında yer almaz?
a)

Tıp merkezleri

b)

Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri

c)

Poliklinikler

d)

Laboratuvarlar

e)

Muayenehaneler

6)

Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak resmî sağlık kurumlarındandır?

a)

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olmayan Devlet Hastaneleri

b)

Entegre İlçe Devlet Hastaneleri

c)

Sağlık Bakanlığına Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

d)

Hepsi

e)

Kamu Kurumlarına Ait Tıp Merkezleri

7)

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim merkezinin numarasıdır?

a)

184

b)

156

c)

177

d)

112

e)

118
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8)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık idaresi hukuku kavramının içine dâhildir?

a)

Sağlık Hizmetlerinin Planlanması

b)

Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Yönetimi

c)

Özel Sektör Eliyle Verilen Sağlık Hizmetlerinin Denetlenmesi

d)

Özel Sektör Eliyle Verilen Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu

e)

Hepsi

9)
Aşağıdakilerden hangisi “sağlık hizmetinin
basamaklandırılamayan” sağlık kurumlarından değildir?
a)

Diyaliz Merkezleri

b)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları

c)

Görüntüleme Merkezleri

d)

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

e)

Tanı ve Tetkik Merkezleri

sunumu

bakımından

10)
Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan konulardan
biri değildir?
a)

Toplumun Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması

b)

Hijyen Kurallarının Oluşturulması

c)

Sağlık Personelinin Ataması

d)

Tedavi İçin Alınacak Önlemler

e)

Hastalıkların Erken Teşhisi

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)c, 4)e, 5)b, 6)d, 7)a, 8)e, 9)d, 10)c
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2. SAĞLIK HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Tıbbi Müdahale
2.2. Tıbbi Hata ve Tıbbi Malpraktis
2.3. Endikasyon
2.4. Komplikasyon
2.5. Standart Tıbbi Uygulama
2.5.1. Bölgesellik Kuralı
2.5.2. Ulusal Standart Kuralı
2.5.3. Makul Hekim Standardı
2.5.4. Uzmanlık Dışı Girişimler
2.5.5. Türk Hukukunda Standart Tıbbi Uygulama
2.6. Hukuki ve Cezai Sorumluluk Kavramları

20

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Standart tıbbi uygulama nedir?

2)

Bölgesellik kuralı nedir?

3)

Makul hekim standartı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili
yasa, yönetmelik,
mevzuata ve mesleki etik
kurallarını öğrenme ve
uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun
davranma ve bu süreçlere
katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku
alanı ile ilgili sahip olduğu
bilgi birikimini kullanarak
tıbbi müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
Sağlık Hukuku, Kişilerin
İşletmeciliği alanında
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
çalışan diğer meslek
Yararlanma Hakları, Sağlık
grupları ile iş birliği içinde
Bakım Hizmetlerinin
ekip üyesi olarak
Düzenlenmesi
sorumluluk alma
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Alan araştırmalarında
Yararlanma Hakları, Sağlık
takım çalışması yapabilme
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım Hizmetlerinden
Yararlanma Hakları, Sağlık
Bakım Hizmetlerinin
Düzenlenmesi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Tıbbi Müdahale: Tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından, doğrudan
veya dolaylı biçimde tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak
tanımlanmıştır.
•
Cerrahi Müdahale: Tıbbi aletler yardımıyla vücutta yapılan teşhis ya da
tedaviye yönelik operasyonlardır.
•
Malpraktis: Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın
zarar görmesi hekimliğin kötü uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır.
•
Endikasyon: Tıbbi gereklilik olarak tanımlanabilir ve tıbbi müdahalenin
hukuka uygunluk şartlarından biridir.
•
Komplikasyon:
Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel
özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ilaçların
doğurabileceği yan etkiyi ifade etmektedir.
•
Tıbbi Standart: Hekimin tedavi amacına ulaşması için gerekli olan ve
denenerek ispatlanmış bulunan, hekim tecrübesi ve doğa bilimlerinin o anki ulaştığı düzey
olarak tanımlanmaktadır.
•
Bölgesellik Kuralı: Bir hastanın bakımını üstlenen hekimin, aynı bölgede
çalışan diğer hekimler tarafından eğitim, yetenek ve sağlık bakımı ile ilgili olarak sunulan
mesleki standarda sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır.
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2.1. Tıbbi Müdahale
Literatür incelendiğinde tıbbi müdahale ile ilgili farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır.
Bir tanıma göre tıbbi müdahale; “Tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından, doğrudan
veya dolaylı biçimde tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyet” olarak
tanımlanmıştır.
Bir başka tanımda tıbbi müdahale, “kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi
bir noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin mümkün olmadığı hâllerde
hastalığı hafifletmek, ilerlemesini ve kötüye gitmesini önlemek, acıları dindirmek, ortaya
çıkmamış ama çıkması muhtemel hastalıkları önlemek ya da yasadan kaynaklı olarak nüfus
planlaması amacıyla yapılan, kanunun yetkilendirdiği kimselerce tıp biliminin öngördüğü
genel kural ve esaslar uyarınca gerçekleştirilen her türlü faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.
Hakeri tıbbi müdahaleyi “insan üzerinde tıp biliminin uygulanması ile bağlantılı olarak
yapılan her türlü müdahale” olarak tanımlamıştır.
Mevzuata bakıldığında; Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesinde, Genetik
İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’te tıbbi müdahale şu şekilde
tanımlanmaktadır:
Müdahale: “hekim veya diğer sağlık personeli tarafından teşhis, tedavi, rehabilitasyon
ve önlem amacıyla yapılan muayene, tedavi veya diğer tıbbi işlemlerdir.”
Cerrahi müdahale: “tıbbi aletler yardımıyla vücutta yapılan teşhis ya da tedaviye
yönelik operasyonlardır.”
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde ise; “Tıbbi müdahale: Tıp mesleğini
icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için
ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde
gerçekleştirilen fiziki ve ruhi girişimi” olarak tanımlanmıştır.

2.2. Tıbbi Hata ve Tıbbi Malpraktis
Hatalı uygulamaları ifade etmek için literatürde tıbbi malpraktis kavramının yanı sıra,
Tıpta Yanlış Uygulama, Tıbbi Hata, Tıbbi Uygulama Hataları, Hekimliğin Kötü Uygulaması
gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir.
Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. maddesinde “Hekimliğin
Kötü Uygulanması” başlığı altında parantez içinde malpractice kavramı belirterek
“bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi hekimliğin
kötü uygulanması anlamına gelir” tanımlaması bulunmaktadır.
Henüz yürürlüğe girmeyen Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan
Sorumluluk Kanunu Tasarısı’nın 3. maddesinde ise “Tıbbi Kötü Uygulama: sağlık
personelinin, kasıt veya kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi veya
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beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya
hastaya tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durum” olarak
tanımlanmıştır.

2.3. Endikasyon
Endikasyon kısaca tıbbi gereklilik olarak tanımlanabilir ve tıbbi müdahalenin hukuka
uygunluk şartlarından biridir. Endikasyon olmadan müdahalede bulunulmaması gerektiği
yönünde yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Nitekim Anayasanın 17/2. maddesinde, “tıbbi
zorunluluklar” dışında kişinin bedensel bütünlüğüne dokunulamayacağı temel bir ilke olarak
kabul edilmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 13/3. Maddesinde hekimin teşhis, tedavi
veya korunmak gayesi olmaksızın, hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, aklî veya
bedeni mukavemeti azaltacak herhangi bir şey yapamayacağı vurgulanmıştır. Benzer şekilde
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde; “Teşhis, tedavi veya korunma maksadı
olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal
edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamayacağı ve
talep de edilemeyeceği” düzenlenmiştir.
Ancak istisnai bazı durumlarda tıbbi endikasyon bulunmasa dahi sosyal gereklilik
(sünnet) ve psikolojik gereklilik (estetik müdahaleler) nedeniyle yapılan bazı müdahalelerin
de endikasyon unsurunu taşıdığı kabul görmektedir. Benzer şekilde deneysel nitelikli
müdahalelerin, şekil ve fonksiyon değiştirici müdahalelerin (estetik ameliyatlar, cinsiyet
değişikliğine yönelik müdahaleler), kişinin üretim fonksiyonuna yönelik müdahalelerin
(rahim tahliyesi, sterilizasyon, kastrasyon, suni döllenme), aşı ve üçüncü kişi yararına
müdahalelerin (organ nakli, kan nakli) de dolaylı tedaviye yönelik olmaları veya kanunla
düzenlenmeleri gerekçesiyle hukuka uygunluğu kabul edilmektedir.

2.4. Komplikasyon
Komplikasyon kelime olarak “karmaşıklık” anlamına gelmektedir. Tıp literatüründe
komplikasyon “hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili
olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ilaçların doğurabileceği yan etkiyi” ifade
etmektedir.
Hemen hemen tüm tıbbi uygulamalar bünyesinde belli bir riski taşımaktadır. Bu risk
kimi zaman yüksek kimi zaman azdır. Hekim tarafından bir hastanın bakımı üstlenildiğinde
hastanın bundan yarar sağlayacağı umulmakla birlikte tıp biliminde bunun kesin bir garantisi
yoktur. Tıbbi uygulamaların doğasında olan bu riskler, büyük kısmı hekimler tarafından
gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsa bile kaçınılmaz nitelik taşımaktadırlar. Ortaya çıkacağı
veya çıkma ihtimali bulunduğu bilindiği, öngörülebildiği hâlde uygulamanın yapılması
belirgin derecede hasta yararına ise, bu riskler, uygulamanın yapılmasına engel kabul edilmez.
Komplikasyondan hastanın bilgisi olduğu ve buna onam verdiği durumlarda hekim, bu
zararların ortaya çıkmasından sorumlu değildir. Hukuk literatüründe “izin verilen risk”
kavramının tıptaki karşılığını “komplikasyon” oluşturmaktadır.
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Her ne kadar muhtemel komplikasyonlarda hastanın haberi var ve buna rıza göstermiş
ise de ortaya çıkan istenmeyen komplikasyonların doğru yönetilmemesi, zamanında fark
edilerek müdahale edilmemesi ise tıbbi hata olarak kabul edilmektedir.

2.5. Standart Tıbbi Uygulama
Tıbbi işlemlerin tümünde, teşhisten tedaviye kadar olan bütün süreçte belirli
standartlara uyulması gerekmektedir. Standardın dışına çıkılması çoğu zaman tıbbi hataya
sebebiyet verecektir.
Tıbbi standart terimi doktrinde “hekimin tedavi amacına ulaşması için gerekli olan
ve denenerek ispatlanmış bulunan, hekim tecrübesi ve doğa bilimlerinin o anki ulaştığı
düzey” olarak tanımlanmaktadır.
Zaman zaman yargı makamları tarafından da bu konuda tanım ve kıstaslar getirildiği
görülmektedir: “Bir meslek veya sanat erbabı, meslek veya sanatını icra ederken muhakkak
surette bilmesi gereken bir konuyu bilmemesi veya zararın önüne geçmek için bilimin lüzum
gösterdiği tedbirleri ihmal etmesi yüzünden zarara sebebiyet verirse sorumlu olur. Ancak
muhakkak olmayan, tartışma konusu olup genellikle kabul olunmayan bilim kurallarına
riayetsizlik sorumluluğu gerektiren bir kusur sayılmaz. Doktorlar tarafından yapılan
ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiş olsa dahi tıp biliminin kabul ettiği bütün kurallara
uygun bir müdahale yapılmış ise, artık doktora kusur izafe edilemeyeceğinden meydana gelen
sonuçtan sorumlu tutulamaz. Yapılan müdahalede ihmal ve tedbirsizliğin varlığının kabulü
için ölçü, zararı meydana getiren subjektif niteliklerine bakılmaksızın orta seviyede bir
kimsenin, yani tedbirli bir doktorun aynı hâl ve şartlar altında göstereceği mutat ihtimamdan
ibarettir.”
Hekim ile hasta arasında karşılıklı icap ve kabulle bir sözleşme ilişkisi doğduğu andan
itibaren, hastaya karşı, diğer meslektaşlarınca da kabul edilen ve uygulanan oranda bir dikkat
ve özeni göstereceğini, bu standartlara uygun şekilde hizmet vereceğini kabul etmektedir.
Dolayısıyla hekimin kabul ve taahhüt ettiği standart tıbbi uygulamadan uzaklaşması, onun
meydana gelen zarardan sorumlu olmasını da doğurabilecektir. Hekim sadece sözleşmenin
olduğu durumlarda değil, sözleşmesiz tıbbi müdahalenin yapıldığı durumlarda da belli
standartlara uygun davranmak durumundadır. Bu durumlara örnek olarak, acil tıbbi müdahale
yapılması gereken olaylarda, hastanın sözleşme yapamayacak durumda (bilinçsiz, küçük veya
akıl hastası) olması hâli gösterilebilir. Böyle bir durumda hasta ile hekim arasında karşılıklı
rızaya dayalı bir sözleşme kurulamasa dahi, yapılan uygulamanın belli meslek standartlarına
ve bilimsel gerekliliklere uygun olması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu standartların
ve bilimsel gerekliliklerin ne olduğunun, nasıl tayin ve tespit edileceğinin belirlenmesi,
hekimin sorumluluğunu ortaya çıkarmak açısından önem taşımaktadır.
Ancak bunun da öncesinde, sağlık çalışanlarından neden bazı standartlara uygun
hareket etmelerinin beklendiğinin açıklanması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak; Amerika
Birleşik Devletlerinde 1837 yılında görülen ve doktrinde dayanak olarak gösterilen, Voughan
v. Menlove davasında, iki sebebin ortaya konulduğu görülmektedir. Birinci sebep; hekimler,
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diğer insanlardan farklı olarak bir eğitime tabi tutulurlar ve bu eğitim sebebiyle edindikleri
bilgiler onların meslek uygulamalarında, diğer insanlardan farklı davranmalarını beklememize
neden olur. Diğer sebep ise; profesyonel bilgi ve beceri gerektiren uygulamaların
değerlendirilmesinde, o mesleğin getirdiği standartlar ölçü alınmalıdır.
Hekimlik uygulamasında standardın tespiti için hangi kriter benimsenmelidir? Bu
soruya verilecek cevaplar farklı olabilecektir;
-

Normal, ortalama bir hekim ölçü alınabilir,

-

Hekimin lisans eğitiminde öğrendikleri esas alınabilir,

-

Tıp fakültelerindeki güncel öğretiler esas alınabilir,

-

Koşullar altında hekimin yapabileceğinin en iyisi ölçü olabilir,

-

Meslek mensuplarının genelince kabul edilen ve uygulananlar esas alınabilir,

-

Aynı koşullar altında diğer uzmanların ne yapacağı da bir ölçü olabilir.

Bu ölçülerin standart tıbbi uygulamayı tespit etmek için tek başına yeterli olamayacağı
açıktır. Esasen standart tıbbi uygulamanın ne olduğunu tespit ederken, her duruma, her olaya
ve her uygulamaya uygun bir tanım vermek mümkün görülmemektedir. Bununla beraber
doktrinde standart uygulamanın tespiti için bazı ölçülerin esas alındığını ve kısıtlı
tanımlamaların yapıldığını söylemek gerekir.
Bu konudaki literatüre bakıldığında, standart tıbbi uygulamaya ilişkin ilk tanımın,
Amerika Birleşik Devletlerinde 1970 tarihinde görülen Blair v. Eblen davasında verildiği
görülmektedir. Buna göre “(Hekim) ortalama bir meslektaşının aynı veya benzer koşullarda
göstereceği performansı göstermelidir.” Bu tanımdan, cevaplanması gereken başka bir soru
çıkmaktadır: Standart tıbbi uygulamanın tespiti için referans alınacak ortalama hekim kimdir?

2.5.1. Bölgesellik Kuralı
Referans alınacak hekimin kim olduğunun tespitinde bugüne kadar uygulanan kuralın,
“bölgesellik kuralı” olduğu görülmektedir. “Bir hastanın bakımını üstlenen hekimin, aynı
bölgede çalışan diğer hekimler tarafından eğitim, yetenek ve sağlık bakımı ile ilgili olarak
sunulan mesleki standarda sahip olması” şeklinde tanımlanabilecek bu kural, bir anlamda
hekimleri korumaya yönelen bir mantıkla geliştirilmiştir. Aksi hâlde, teknolojik imkânlara ve
yeni gelişmelere çok daha kolaylıkla ulaşabilecek bir kentte yaşayan hekimle, kırsal bölgede
yaşayan hekime aynı standardın uygulanması haksızlık oluşturabilecektir.
Ancak iletişimin gelişmesi, düzenli eğitim programları, bilimsel toplantılar ve internet
kullanımı gibi ilerlemeler sebebiyle bölgesel farklılıkların azalması bu kuralın eleştirilmesine
neden olmuştur. Bölgesellik kuralının uygulanması durumunda, standart uygulamanın yapılıp
yapılmadığına dair mahkemeye yardımcı olacak bilirkişinin de aynı bölgede çalışan hekimler
arasından seçilmesi gerekliliği de anılan kuralın eleştirilmesinin diğer bir sebebidir. Bu
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durumda birbirini tanıyan ve hatta beraber çalışan hekimlerin, olaya objektif yaklaşmaları
beklenemeyecek, bu da hastanın zararına olacaktır.

2.5.2. Ulusal Standart Kuralı
Yukarıda belirtilen eleştirilerin üstesinden gelmek ve kabul edilebilir bir standart
oluşturmak için, bölgesellik kuralının yerine, “ulusal standart” kuralının benimsenmesi
önerilmiştir. Böylelikle tıbbi uygulamalar için esas alınacak standartlar hasta yararına da
genişletilmiş olmaktadır. Bu durumda hekim; yeni ve hasta yararına geliştirilmiş bir
uygulamanın kendisinin faaliyet gösterdiği bölgede henüz uygulanmadığı mazeretinin
arkasına saklanamayacak, hastayı daha gelişmiş uygulamanın yapılabileceği yere sevk
etmemekten sorumlu olacaktır. Örneğin, bir bölgede laporoskopik cerrahi yapmayan hekim,
hastayı laparoskopik cerrahi alternatifi hakkında bilgilendirmeden başka bir uygulama
yaparsa, standart uygulamayı ihlal ettiği gerekçesi ile sorumlu olabilecektir.

2.5.3. Makul Hekim Standardı
Bugünlerde tıbbi standartların, bölgesel ve ulusal bazdan çıkarılıp, daha evrensel
ölçülerin kabul edilmesi savunulmaktadır. Makul ve ihtiyatlı bir uzmanın benzer bir olayda
nasıl davranması gerektiğine bakılarak, hekimin standartlara uygun davranıp davranmadığı
tespit edilmeye çalışılmaktadır. Buna; peridontal hastalıkların tespitinde, acısız, çabuk, kolay
ve ucuz bir yöntem olan periodontal araştırmanın (periodontalprobe) yapılmaması hâlinde diş
hekiminin standart uygulamanın altında kalacağı ve dolayısıyla meydana gelecek zarardan
sorumlu olacağı örneği verilmektedir. Zira her ne kadar bu inceleme bölgesel ya da ulusal
bazda yapılan rutin bir uygulama olmasa da hastalığın önceden anlaşılmasını ve dolayısıyla
daha kolay bir şekilde tedavisini sağlayacağı ve hatta diş kaybını önleyeceğinden makul ve
ihtiyatlı bir diş hekiminden beklenen bir uygulamadır. Yetenek, beceri, bilgi, dikkat, anlayış
ve metotların ölçüsü; genel, alışılmış ve uygulanagelmekte olanlar değil, makul ve mantıklı
olanlardır.

2.5.4. Uzmanlık Dışı Girişimler
Tıbbi uygulamalar açısından geçerli olacak standartların belirlenmesinde üzerinde
durulması gerekli diğer bir konu ise, kendi uzmanlığı dışında bir uygulama yapan hekimin
durumudur. Ancak bu konudaki açıklamalara girmeden önce, uzmanlık alanı dışında tıbbi
müdahalede bulunmanın her zaman tıbbi kötü uygulama (malpraktis) olarak
anlaşılmayabileceğini belirtmek gerekmektedir. Gerçekten de bir kimsenin, tıbbi gerekçelerle
değil, fakat tamamen karşısındakini kandırarak başka yararlar sağlamak amacıyla bir konuda
uzman olduğunu belirtmesi, onu iyileştirmeyi vaat etmesi, imkânsız olduğunu bildiği
sonuçları taahhüt etmesi tıbbi kötü uygulama değil, olsa olsa sahtekârlık/dolandırıcılık olarak
tanımlanabilecektir. Hekimler ve/veya sağlık çalışanları açısından dolandırıcılık; “sağlık
alanında imkânsızın vaat edilmesi” olarak tanımlanabilir. Bu yapılırken de karşı tarafın
inanmasını, aslında tamamen bir varsayımdan ibaret olan konuyu doğru ve gerçek
zannetmesini sağlayacak bir jargon dahi geliştirilmiştir.
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Bir hizmet ya da ürünün, henüz bilimsel olarak güvenli ve etkili olduğu
kanıtlanmaksızın bir hastalığın teşhisinde, tedavisinde veya etkilerinin azaltılmasında
kullanılmak üzere aldatıcı promosyonu, reklamı, dağıtımı ya da satışının yapılması da yine
tıbbi kötü uygulama değil, sahtekârlık/dolandırıcılık olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
bu gibi durumlarda artık tıbbi kötü uygulamadan değil, dolandırıcılık ve/veya sahtekârlıktan
bahsedilecek ve bu eylemlerde bulunanların, meydana çıkan zararlara ilişkin
sorumluluklarında ihmal değil, kasti kusurları söz konusu olacaktır.
Yukarıda belirtilen kasıtlarla hareket etmeyerek uzmanlık alanına girmeyen bir konuda
faaliyet gösteren hekimlerin sorumluluğu ise, tıbbi kötü uygulama açısından
değerlendirilmelidir. Bu örnekte, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan hekim özel
uzmanlık gerektiren bir uygulama gerçekleştirmekte ve hastaya bu konuda yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek yanlış bilgilendirmektedir. Böyle bir durumda artık
hekimden, ortalama bir meslektaşının göstereceği ve genel hekimlik standartlarına dayalı bir
performans değil, özel uzmanlığın gerektirdiği yüksek standartlarda bir performans
beklenecektir.
Benzer bir olaya ilişkin olarak Yargıtay tarafından verilen bir kararda; “…Davalı çene
cerrahisi uzmanı bir hekimdir. Meydana getirdiği kötü durum uzmanlığı dışında fakat iddiaya
göre yetkili olduğu cihazın kötü kullanılmasından doğmuştur. … Raporda arızaların (hastanın
bünyesindeki nedenlerden, kişisel istidadından, ışınlara karşı aşırı duyarlılığından) ileri
geldiği belirtilmektedir. Oysa uzman hekim hastanın bünyesinin, kişisel durumunun, ışınlara
karşı aşırı duyarlılığını önceden göz önüne alarak tedaviyi bu etkilerin doğuracağı sonuçları
bertaraf edecek nitelikte yapacaktır. Sağlık Şurası’nın bir uzmanın hastanın bünyesini, kişisel
durumunu, ışınlara karşı duyarlılığını doktorun hiçbir inceleme yapmadan doğuracağı etkinin
sonuçlarından doktorun sorumlu tutulamayacağını benimsemesi olanaksızdır. Aksi hâlde
doktor, teknisyen veya işçinin yaptığı zararların birbirinden farkı kalmaz. Uzman doktor
bütün bu üç tehlikeyi bertaraf edecek biçimde çalışmak zorundadır. Çalışmazsa veya çalışıp
da böyle bir sonuç doğurursa bundan sorumlu olur. …Esasen 3153 sayılı Yasa’nın açık
buyruğuna aykırı hareket ederek kendi uzmanlığı dışında başka bir uzmanlık alanında
çalışmıştır…. Olayda açık ve belirli bir kişisel kusur vardır….”demek sureti ile uzmanlık
alanı dışında uygulamada bulunan hekimin, bu uzmanlığın gerektirdiği standartlara uygun
hareket etmemekten sorumlu olacağı kabul edilmiştir.

2.5.5. Türk Hukukunda Standart Tıbbi Uygulama
Türk hukukunda, standart tıbbi uygulamanın tespitinde hangi kriterlerin esas
alındığına bakıldığında ise, bu konuda üç temel ölçünün kullanıldığı görülmektedir.
Bunlardan ilki, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özenin
gösterilmesi gerekliliğidir. Diğer kriter ise orta seviyede tedbirli bir doktorun aynı hâl ve
şartlar altında göstereceği mutad ihtimam ve özenin gösterilmesidir. Son kriter tıp bilimini
kurallarını gözetip uygulamaktır. Böylelikle hukukumuzda, bölgesellik kuralı ya da ulusallık
kriterinin uygulanmadığını söylemek yerinde olacaktır. Nitekim gerek ilk derece
mahkemelerinde gerekse de Yargıtay kararlarında, hekimin mesleki standartlara uyup
uymadığının araştırılmasında, üniversitelerin tıp fakültelerinde görevli uzman öğretim
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üyelerinin görüşüne başvurulmakta, böylelikle, ülkenin neresinde faaliyet gösterirse göstersin,
hekimlerin güncel ve geçerli yeniliklere uygun hizmet verip vermedikleri araştırılmaktadır.
Esasen bu konuda mahkemelerin uzman bilirkişilerden beklentisi; “yapılması gereken” ile
“yapılanın” mukayese edilerek hekimin standart uygulamanın dışına çıkıp çıkmadığının tespit
edilmesidir.
Yargıtay kararları incelendiğinde, yukarıda belirtilen ölçülerden hangisinin esas tercih
edildiğine dair yeknesak bir uygulamanın olduğunu söylemek mümkün görülmemektedir.
Ancak Yargıtay birçok kararında bu ölçülerin hepsini sıralayarak, hekimlerin sorumluluğu
noktasında oldukça yüksek bir bekleyişin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekten de
Yargıtay’ın yeni tarihli bir kararında; “Doktor, hastanın zarar görmemesi için yalnız mesleki
değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek
zorundadır. Doktor tıbbi çalışmalarda bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek
hastanın durumuna değer vermek, tıp biliminin kurallarını gözetip uygulamak tedaviyi her
türlü ihtiyat tedbirlerini alarak yapmak zorundadır. Doktor ufak bir tereddüt gösteren
durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve orada koruyucu tedbirler
almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın özelliklerini
göz önünde tutmalı onu gereksiz risk altına sokmamalı en emin yolu tercih etmelidir.”
denilmekte, böylelikle hekim sorumluluğunda her üç kriterin de birlikte arandığı
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Türk hukukunda hekimlerin tıbbi uygulamalar açısından uymak
durumunda oldukları asgari standartların seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söylemek
yerinde olacaktır. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve
bakım” başlıklı 11. madde hükmü de bu anlayışı destekler mahiyettedir.

2.6. Hukuki ve Cezai Sorumluluk Kavramları
Hekimler ile hasta arasındaki ilişkide her iki tarafın da bazı hakları ve borçları
bulunmaktadır. Söz konusu bu hak ve borçları belirginleştirmek için, ilişkinin hukuki
mahiyetini oraya koymak gerekmiş ve gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında taraflar
arasında bir sözleşme (vekâlet sözleşmesi) ilişkisi olduğu kabul edilmiştir. Taraflardan
birinin, sözleşme gereği üstlendiği borçlara aykırı davranması durumunda ise “hukuki
sorumluluk” doğmaktadır. Bu bağlamda hekimin; hastanın iradesine aykırı davranması,
aydınlatılmış onam alması, özen göstermesi, işi bizzat yapması (şahsen ifa), sır saklaması gibi
sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hukuka aykırı olarak ihlal etmesi durumunda,
hastada oluşan zararı giderme konusunda hukuki sorumluluğu doğmaktadır.
Zaman zaman taraflar arasında sözleşme olmadan da tıbbi girişim söz konusu olabilir.
Örneğin acil durumlarda bilinci yerinde olmayan hastaya yapılan müdahale sırasında,
karşılıklı kurulmuş bir sözleşmeden bahsedilemeyecektir. Hekimle hasta arasında daha
önceden sarih (açık) veya zımni (örtülü) olarak kurulmuş bir akit bulunmadığı takdirde,
sorumluluğun kaynağını kural olarak bir haksız fiil teşkil etmektedir. Böylece sorumluluk ya
Borçlar Kanunu’nun (BK) 49. maddesi gereğince haksız fiilden veya BK.’nın 66. maddesi
gereğince yardımcı şahısların fiilinden ya da BK’nın 69. maddesi gereğince, malik bulunduğu
şeylerdeki (belirli nitelikteki tıbbi alet ve makinelerdeki) yapım ve bakım eksikliğinden
doğmaktadır.
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Uygulamalar
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12088 K. 2005/1728 T. 7.2.2005
DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda
yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı
avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:
KARAR: Davacılar, müşterek çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle davalı şirkete bağlı
hastanede 20.9.1995 tarihinde ameliyat edildiğini, ancak ameliyatı gerçekleştiren doktorların
hatası nedeniyle anestezik uygulamanın çocuğa göre fazla ve disiplinsiz uygulamaları sonucu
çocuğun bitkisel yaşama girdiğini ileri sürerek fazlası saklı kalmak üzere 1.000.000.000 TL.
maddi tazminat ve her bir davacı için 10.000.000.000 TL. manevi tazminatın tüm davalılardan
faiziyle birlikte tahsilini istemişlerdir.
Davalılar, genel anestezi uygulanan davacıların çocuklarının ameliyatının 40.
dakikasında beyni yumuşatmak amacıyla verilen pentothal adlı ilaç nedeniyle oluşan arazlar
meydana çıktığını, bu olayın tıp uygulaması açısından karşılanması mutat nitelikte olan ve
yapılan müdahalelerdeki herhangi bir kusura bağlanamayan bir komplikasyon olduğunu,
kusurlarının bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan alınan raporda davalıların
kusurlarının bulunmadığının bildirildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm,
davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacıların çocuğunun, davalı hastanede diğer davalılar tarafından ameliyat edildiği,
ameliyat sırasında hastaya uygulanan pentothal adlı ilacın kullanılmasından sonra oluşan
serabraz hipoksinin neden olduğu nörolojik hasarın meydana geldiği ve yapılan tedaviye
rağmen bu durumun giderilemediği, hastanın şifa bulmadığı tüm dosya kapsamı ile sabit
olduğu gibi, taraflar arasında da çekişmesizdir. Mahkemece, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas
kurulu ve Genel Kuruldan alınan raporlarda, hastada gelişen nörolojik hasarın verilen ilacın
yan etkisine bağlı olduğu, hastanın rahatsızlığının ortadan kaldırılmasına yönelik cerrahi
girişim için tetkiklerin yeterli olduğu, mevcut bulgulara göre girişim için tetkiklerin yeterli
olduğu, mevcut bulgulara göre iyileşmenin ameliyatla giderilebileceğinden, konulan ameliyat
endikasyonunun ve yapılan tetkik ve cerrahi girişimlerin tıp kurallarına uygun olup, teşhis ve
tedavide bir kusur bulunmadığı, ilaç uygulanmasının ve yoğun bakımdaki tedavi
yöntemlerinin uygun olduğu, anestezi ekibinin bir kusurunun tespit edilmediği, hastahanede
verilen sağlık hizmetlerine ve hekimlere atfedilecek bir kusurun bulunmadığının
belirtilmesine dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafın temyizi üzerine
karar, Adli Tıp Kurumu raporlarında pentothal adlı ilacın verilmesinden önce hastaya test
uygulanmasının gerekli olup olmadığı, test uygulandığı taktirde bu tür yan etkilerin oluşup
oluşmayacağının belirlenip belirlenemeyeceği, bu ilacın bünye tarafından kabul edilip
edilmeyeceği hususunda açıklık olmadığı, ilacın hastanın yaşı, kilosu gibi unsurlara bağlı
olarak uygun dozda verilip verilmediği konusunda açıklık bulunmadığı gerekçesi ile bu
hususların araştırılması için bozulmuştur. Mahalli mahkemece Dairemiz bozmasına uyulmuş,
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alınan raporlardan Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas kurulunun oybirliği ile ve Adli Tıp Genel
Kurulunun oyçokluğu ile verdiği raporlarda; Hastanın ameliyatına ilişkin tüm bilgilerin
ameliyattan sonra 4.5.1996 tarihinde düzenlenmiş belgelere dayalı olduğu, ameliyat bülteni,
anestezi formu gibi girişim anında düzenlenmesi gereken hiçbir belgenin, ayrıca ameliyatla
ilgili video kasetin dosyada olmadığı, dosyadaki kasetin daha sonraki ameliyata ilişkin
olduğu, ilacın test dozu olarak 1- 2 M1. IV enjeksiyondan sonra beklenerek hastada yan etki
yapıp yapmadığının gözlenmesi ve gelişebilecek hipotansiyona karşı geri kalan dozun yavaş
bir şekilde enjekte edilmesi, eğer indiksiyonda kullanılıyorsa, yeterli anestezi derinliğinin
kirpik refleksi veya solunum durması ile takip edilerek doz ayarlamasının yapılması gerektiği,
ancak test dozu uygulamasının bile komplikasyon oluşmasını kesin olarak önleyemeyeceği,
hastaya verilen 75 mg. l. V pentothal hastanın yaş ve vücut ağırlığı dikkate alındığında
optimal ( uygulanabilir ) doz olarak kabul edilebilir ise de, küçüğün genel anestezi altında
olması dikkate alındığında, beraber verilen diğer ilaçlar sinerjizim ( önceki kullanılan ilaçlarla
aynı yönde etki göstererek etkiyi artırma ) ve potensiyalizasyon ( önceden kullanılan ilaçların
etkiyi artırma ) göstermesi nedeniyle, küçüğe daha düşük doz pentathol verilmesinin uygun
olacağı, ancak gelişen nörolojik hasarın uygulanan ilaca bağlı alerjik reaksiyon sonucu mu,
yoksa ilacın doğrudan sistemik etkisi sonucunda mı meydana geldiğini ayırt etmek için yeterli
tıbbi verimin olmadığı belirtilmiştir.
Adli Tıp Genel Kurulunun azınlık görüşünde ise; hastaya uygulanan 75 mg. dozun
normal hastalar için ameliyata başlama dozu olduğu, çocuk olan hasta için bu dozun yüksek
olduğu, oluşan nörolojik hasarın ilacın hatalı dozda uygulanması sonucu meydana geldiğinin
kabulü gerektiği, bu nedenle ne amaçla olursa olsun anestezik maddelerin uygulanmasından
sorumlu olan doktorun göstermesi gereken azami dikkat ve tedbiri göstermediğinden 4/8
oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu, Adli Tıp Genel
Kurulunun çoğunluk görüşü ve azınlık görüşü tarafından hazırlanan raporlarda ittifakla,
hastanın genel anestezi altında olduğu, verilen diğer ilaçlarla sinerjizim ve potensiyalizasyon
gösterebilmesi nedeniyle, hastaya yaşı ve kilosu nazara alındığında daha düşük dozda
pentathol verilmesi gerekirken buna uyulmadığı belirtilmiştir. Yine ameliyat sırasında
tutulması gereken belgelerin tutulmadığı, ameliyat raporunun 6-7 ay sonra yazıldığı da
dosyadan anlaşılmaktadır.
Bu noktada dava konusu uyuşmazlığın ve maddi olguların hukuksal yönden
nitelendirilmesi gerekir. Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek
ve uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK. 76. maddesi gereği
doğrudan hâkimin görevidir. Dava, davacının tedavisini üstlenen davalı hastane ve personeli
olan doktorların tedavi sırasındaki kusurları nedeniyle oluşan zararın giderilmesine ilişkindir.
Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. ( BK. 386390 )
Vekil vekâlet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden
sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin,
eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur.
Vekilinin sorumluluğu genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi
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gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. ( BK. 321/1 md. )
O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun
unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları
yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut
durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden
belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlar da,
bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri
almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve
hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan
kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil ( hasta ), mesleki bir iş gören
doktor olan vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini
beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK'nun 394/1 maddesi hükmü
uyarınca, vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Ayrıca hâkim HUMK'nun 286/1.
maddesi hükmüne göre, bilirkişilerin vardığı sonuçla bağlı olmayıp, delilleri kendisi
değerlendirip, somut olayın özelliklerini ve dosyadaki diğer verileri esas alarak, kusurun
mevcut olup olmadığını kendisi takdir edip belirlemelidir.
Uyuşmazlığa uygulanması gereken bu hukuki kuralların ışığında, somut olaya
baktığımız da, ameliyat sırasında tutulması gereken kayıtların tutulmaması, ameliyatla ilgili
raporun 7-8 ay sonra tutulması, çocuk olan hastanın yaşı ve kilosu ile genel anestezi altında
olduğu ve verilen ilaçların birbirini etkileyip hastaya daha fazla tesir edebileceği hususları
nazara alınmadığı, dolayısı ile ameliyat sırasında doktorların gerekli dikkat, özen ve ciddiyeti
göstermedikleri sabit olduğundan olayda davalı hastane ve doktorların kusurlu olduklarının
kabulü zorunludur. Bu açıklamalar ışığında doktorların kusurlu olmadıkları yolundaki rapor
sonuçlarına itibar edilmeyerek, davalıların kusurlu olduklarının kabulü ile davacıların maddi
tazminata ilişkin talepleri açıklatılıp, delilleri sorulup, gerektiğinde bilirkişi incelemesi
yaptırılıp belirlenip, talep doğrultusunda maddi tazminata ve uygun bir manevi tazminata
karar verilmesi gerekirken, mahkemece aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacılar yararına
(BOZULMASINA ), peşin harcın istek hâlinde iadesine, 7.2.2005 gününde oy birliğiyle karar
verildi.
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Uygulama Soruları
1)

Olaydaki anestezi uygulaması ile ilgili bilirkişi raporlarını değerlendiriniz.

2)
“Komplikasyon” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Tıbbi uygulama hatalarında
“Kaza tesadüf”, “beklenmeyen (umulmadık) hâl” kavramları ile “komplikasyon” kavramını
birlikte değerlendiriniz.
3)
Olayda Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu, oluşan zararın ilacın yan etkisi
olduğunu kabul etmiş ve temyiz mahkemesi de bu ilacın testinin yapılıp yapılamayacağının
sorulmasını isteyerek kararı bozmuştur. Bozmaya uyulması üzerine dosyanın tekrar
gönderildiği aynı ihtisas kurulunca “test dozu uygulamasının bile komplikasyon oluşmasını
kesin olarak önleyemeyeceği”, “gelişen nörolojik hasarın uygulanan ilaca bağlı alerjik
reaksiyon sonucu mu, yoksa ilacın doğrudan sistemik etkisi sonucunda mı meydana geldiğini
ayırt etmek için yeterli tıbbi verinin olmadığı”nı belirtilmiştir. İhtisas kurulunun 2.
raporundaki bu cümleleri değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta ile hekim arasında karşılıklı rızaya dayalı bir sözleşme kurulamasa dahi, yapılan
uygulamanın belli meslek standartlarına ve bilimsel gerekliliklere uygun olması
gerekmektedir. Bu durumda söz konusu standartların ve bilimsel gerekliliklerin ne olduğunun,
nasıl tayin ve tespit edileceğinin belirlenmesi, hekimin sorumluluğunu ortaya çıkarmak
açısından önem taşımaktadır. Birinci sebep; hekimler, diğer insanlardan farklı olarak bir
eğitime tabi tutulurlar ve bu eğitim sebebiyle edindikleri bilgiler onların meslek
uygulamalarında, diğer insanlardan farklı davranmalarını beklememize neden olur. Diğer
sebep ise; profesyonel bilgi ve beceri gerektiren uygulamaların değerlendirilmesinde, o
mesleğin getirdiği standartlar ölçü alınmalıdır. Türk hukukunda, standart tıbbi uygulamanın
tespitinde hangi kriterlerin esas alındığına bakıldığında ise, bu konuda üç temel ölçünün
kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki, genel hayat tecrübelerine göre herkese
yüklenebilecek dikkat ve özenin gösterilmesi gerekliliğidir. Diğer kriter ise orta seviyede
tedbirli bir doktorun aynı hâl ve şartlar altında göstereceği mutat ihtimam ve özenin
gösterilmesidir. Son kriter tıp bilimini kurallarını gözetip uygulamaktır. Böylelikle
hukukumuzda, bölgesellik kuralı ya da ulusallık kriterinin uygulanmadığını söylemek yerinde
olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri

a)

Müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması

b)

Hastanın aydınlatılması

c)

Hastanın rızası

d)

Tıbbi endikasyon

e)

Standart dışı uygulamalar

2)
Hasta Hakları Yönetmeliği 15. maddesine göre hangi konuda hastaya bilgi
verilmesine lüzum yoktur?
a)

Hastalığın muhtemel sebepleri

b)

Hastalığın nasıl seyredeceği

c)

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri

d)

Hekimin özgeçmişi

e)

Muhtemel komplikasyonlar

3)

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları ilkeleri arasında yer almaz?

a)

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği

b)

Kişinin iyilik hâlinde yaşama hakkına saygı

c)

Kişinin manevi varlığını koruma

d)

Kişinin tıbbi deneylere tabi tutulması

e)

Kişinin onamı olmadan vücut bütünlüğüne dokunulamaması
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4)

Malpraktis kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)

Tıbbi hata

b)

Tıpta yanlış uygulama

c)

Tıbbi uygulama hatası

d)

Hekimliğin kötü uygulaması

e)

Zorunluluk hâli

5)
Aşağıdakilerden hangisi
sebeplerden biri olarak kabul edilmez?

hasta

haklarının

gelişmesini

a)

Hastanın sağlık bilgilerinin paylaşılması

b)

Sağlık sistemi karşısında hastaların korunması ihtiyacı

c)

Sağlık personelinin insanlar üzerindeki girişimlerinin artması

d)

Sağlık hizmetlerine ulaşmada ortaya çıkan güçlükler

e)

Hepsi

ortaya

çıkaran

6)
Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan
tıbbi müdahale kriterlerindendir?
a)

Tıp mesleğini icraya yetkili kişilerce ifa edilmesi

b)

Sağlığı koruma amacıyla yapılmalıdır.

c)

Hastalıkların teşhis ve tedavisi amacı olmalıdır.

d)

Hepsi

e)

Mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

7)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahale olarak değerlendirilemez?

a)

Tedavi sözleşmesi yapmak

b)

Organ nakli

c)

Cinsiyet değişikliği ameliyatı

d)

Yapay döllenme faaliyetleri

e)

Protez kol takılması
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8)

Aşağıdakilerden hangisi hekim tarafından yardımcı kişilere bırakılamaz?

a)

Hastalık konusunda teşhis koymak

b)

Hastanın tahlillerinin yapılması

c)

Hastaya iğne yapılması

d)

Hastadan kan alınması

e)

Hepsi

9)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi endikasyon koşulu bulunmadığı hâlde hukuka
uygun müdahalelerdendir?
a)

Hepsi

b)

Sünnet

c)

Estetik operasyonlar

d)

Cinsiyet değişikliği ameliyatları

e)

Kastrasyon

10)
karşılığıdır?

Aşağıdakilerden hangisi “izin verilen risk” kavramının tıp literatüründeki

a)

Semptom

b)

Diagnoz

c)

Endikasyon

d)

Kontrendikasyon

e)

Komplikasyon

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)d, 4)e, 5)a, 6)d, 7)a, 8)a, 9)a, 10)e
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3. HASTA HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı
3.2. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
3.3. Bilgi İsteme Hakkı
3.4. Bilgi Verilmesini İstememe Hakkı
3.5. Kayıtları İnceleme- Düzeltilmesini İsteme Hakkı
3.6. Mahremiyetin korunması hakkı
3.7. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
3.8. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
3.9. Özgür Seçim Hakkı
3.10. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
3.11. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
3.12. Güvenlik Hakkı
3.13. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Hakkı ve Ötanazi Yasağı
3.14.Tıbbi Özen Gösterilmesi-Gereksiz ağrı/acı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı
3.15. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
3.16.Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
3.17. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
3.18. Ziyaret Hakkı
3.19. Refakatçi Bulundurma Hakkı
3.20. Zamana Saygı Hakkı
3.21. Şikâyet ve Tazminat Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma hakkı nedir?

2)

Bilgi isteme hakkı nedir?

3)

Sağlık kuruluşunu seçme-değiştirme hakkı nedir?

4)

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı nedir?

5)

Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı nedir?

6)

Ötanazi yasağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili
yasa, yönetmelik,
mevzuata ve mesleki etik
kurallarını öğrenme ve
uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun
davranma ve bu süreçlere
katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında
çalışan diğer meslek
grupları ile iş birliği içinde
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma
Alan araştırmalarında
takım çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

42

Anahtar Kavramlar
•
Mahremiyetin Korunması Hakkı: Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi
değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini ifade eder.
•
Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı: Sağlık kuruluşunun hizmet
verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında
karşılanamayan hâllerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak
belirlenmesini istemek hakkı vardır.
•
Bilgi İsteme Hakkı: Her birey kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık
hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma ve
teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.
•
Özgür Seçim Hakkı: Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi yöntemleri
ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir.
•
Zamana Saygı Hakkı: Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde
gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin her aşaması için geçerlidir.
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3.1. Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı
Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir. Bu
amaca ulaşmak için sağlık hizmetlerinin görevi, risk taşıyan çeşitli grupların düzenli
aralıklarla ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden ve bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik
yeniliklerden herkesin yararlanmasını sağlamaktır (Hasta Haklarına ilişkin Avrupa StatüsüMd.1).

3.2. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
Her birey sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Bu hizmetin
verilmesi konusunda hastalığın türü, zamanı, bireyin ikamet yeri ve mali kaynaklar
konusunda ayırım yapılmamalıdır (Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü-Md.2).
Hasta adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamının teşvik edilmesine,
koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinden yararlanma
hakkına sahiptir (Hasta hakları yönetmeliği, Md.6).
Sözleşmenin tarafları, kendi egemenlik alanları içerisinde var olan ihtiyaç ve
kullanılabilir kaynakları dikkate almak sureti ile bireylerin uygun sağlık hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlayacak önlemleri alacaklardır (Biyo-tıp Sözleşmesi. Md.3).
Tabipler hastanın cinsiyeti, ırkı, milleti, dini, mezhebi, ahlaki düşünceleri, içtimai
seviyesi, siyasi görüşü ne olursa olsun sağlık hizmeti sunumunda azami dikkat ve özeni
göstermekle yükümlüdür (Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi.Md.2).

3.3. Bilgi İsteme Hakkı
Her birey kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl
yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi
alma hakkına sahiptir.
Sağlık hizmeti verenler ve profesyoneller, hastanın dini, etnik ve dil özellikleri göz
önünde bulundurularak hastaya onun anlayacağı şekilde bilgi vermek zorundadır.
Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilerin kolay ulaşılır olması gerekir, bürokratik engellerin
kaldırılıp, sağlık elemanlarının eğitilmesi ve bilgi materyallerinin hazırlanıp dağıtılması
sağlanmalıdır.
Hastaların kendi dosyalarında ve kayıtlarında kendileri ve hastalıkları ile ilgili bulunan
bilgileri alma, fotokopi ile çoğaltma, soru sorma ve hata varsa onların düzeltilmesini talep
etme hakları vardır.
Hastanın sağlık kuruluşundan ve sağlık çalışanından detaylı bilgi isteme hakkı vardır.
Bu hak sağlık kuruluşunun imkânları, kapasitesi, hizmet veriş usulünü de kapsar.
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Tüm sağlık kuruluşları hastanın bilgi talebi ihtiyacını doyurucu şekilde karşılayacak
teknik donanım ve bilgiye haiz personel istihdam eden birimlere sahip olması ve bu konuda
kolay ulaşılabilir tabela, işaret, kitapçık vb. bastırması gereklidir (Hasta Haklarına ilişkin
Avrupa Statüsü-Md.2-3).

3.4. Bilgi Verilmesini İstememe Hakkı
Kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin
bilgilendirilmemesini talep edebilir.
Bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınır.
Hasta, bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep
edebilir.
İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği
hâller bu hakkın istisnasıdır.

3.5. Kayıtları İnceleme- Düzeltilmesini İsteme Hakkı
Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya
vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar,
sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve
hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık
durumu ve şahsi durumuna uygun hâle getirilmesini isteyebilir.
Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve
kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar
(Hasta hakları yönetmeliği, Md.16-17).

3.6. Mahremiyetin Korunması Hakkı
Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde
yürütülmesini,
Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer
işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
verilmesini,

Tıbben sakınca olmayan hâllerde yanında bir yakınının bulunmasına izin

Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında
bulunmamasını,
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Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale
edilmemesini,
-

Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını kapsar.

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili
olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında
bunun için hastanın ayrıca rızası alınır (Hasta hakları yönetmeliği, Md.21).
Poliklinik muayenelerinde gizliliğe riayet esastır. Halkın gelenek ve ahlak kurallarına
saygı gösterilir. Hastalar teker teker muayene edilir. Muayene sırasında tıp ve yardımcı
personel dışında kimse bulunmaz (Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği. Md.7).

3.7. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık
kurum ve kuruluşunu seçme hakkına sahiptir.
Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak ve hayati tehlike bakımından
sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi şartı ile hasta sağlık
kuruluşunu değiştirebilir. Değişikliğin tehlikeli olması hâlinde hastanın tabip tarafından
aydınlatılması esastır.
Acil vakalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın
öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar (Hasta hakları
yönetmeliği, Md.8).

3.8. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastaya talebi hâlinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin
ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.
Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti
verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka
tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.
Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında,
mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır (Hasta
hakları yönetmeliği, Md.9).

3.9. Özgür Seçim Hakkı
Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi yöntemleri ve tedaviyi verecek kişiler
arasında seçim yapma hakkına sahiptir.
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Hasta, hangi teşhis ve tedavi yöntemin kullanılacağı ve doktor, uzman veya hastane
seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir.
Sağlık hizmetleri, bu tedaviyi uygulayacak sağlık kurumları ve doktorlar ile tedavi
sonucunda alınan neticeler hakkında bilgi vererek bu hakkın kullanılabileceğini temin
etmelidirler.
Doktoruna güvenmeyen bir kişi başka bir doktor talep edebilir (Hasta Haklarına ilişkin
Avrupa Statüsü-Md.5).
Hastanın hekim, sağlık personeli ve sağlık kurumu seçme hakkına ilişkin benzer
tanımlar Amsterdam, Lizbon ve Bali Bildirgelerinde yer almaktadır.

3.10. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle
sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hâllerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi
kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.
Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır (Hasta hakları yönetmeliği, Md.10).
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 11. maddesinde ağır, acil, yaşlı,
sakat ve adli vakalar ile tıbbi bir zorunluluk nedeni ile daha alt kademe sağlık kuruluşu veya
tabip tarafından sevk edilen hastalara öncelik tanınacağı belirtilmektedir.

3.11. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin
konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.
Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı
mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz (Hasta hakları yönetmeliği, Md.11).

3.12. Güvenlik Hakkı
Kötü işleyen sağlık hizmetlerinden, tıbbi yanlışlık ve hatalardan meydana gelen
zararlardan her bir bireyin korunma hakkı vardır
Yüksek güvenlik standartlarını karşılayan sağlık hizmetleri ve tedavilerinden de
yararlanma hakkı vardır.
Bu hakkın temini için hastane ve sağlık hizmetleri risk faktörlerini sürekli kontrol edip
elektronik tıbbi cihazların uygun bir şekilde korunduğunu ve operatörlerin iyi eğitilmiş
olmasını temin etmelidir.
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Diğer sağlık profesyonelleri tedavinin bütün aşamaları (evreleri) ve unsurlarının
güvenliğinden tam olarak sorumludur.
Devamlı eğitim alarak ve örnekleri inceleyerek tıp doktorları hata riskine karşı
korunmayı sağlamalıdır.
Üst amirlerine mevcut riskleri rapor eden sağlık personeli muhtemel ters durumlardan
korunmalıdır (Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü-Md.9).

3.13. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Hakkı ve Ötanazi Yasağı
Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol
açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti
azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.
Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından
vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son
verilemez (Hasta hakları yönetmeliği, Md.12-13).

3.14. Tıbbi Özen Gösterilmesi-Gereksiz Ağrı/Acı ve Sıkıntıdan
Sakınma Hakkı
Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını
kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya
dindirmeye çalışmak zorunludur (Hasta hakları yönetmeliği, Md.14).
Her birey hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan
korunma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, bu amaçla hastanın tedavisinin kolay ve rahat
geçmesi için gerekli tedbirleri almalıdır (Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü-Md.11).

3.15. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu
istemek hakları vardır.
Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının
can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak
zorundadırlar.
Tutuklu ve hükümlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında muhafazaları ile ilgili özel
mevzuat hükümleri saklıdır (Hasta hakları yönetmeliği, Md.37).
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3.16. Dinî Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dinî Hizmetlerden
Faydalanma Hakkı
Sağlık kurum ve kuruluşları imkânları ölçüsünde hastalara dinî vecibelerini serbestçe
yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri alır.
Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek
ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak
şartı ile hastalara dinî telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri
hâlinde, dinî inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve
kuruluşlarında uygun zaman ve mekân belirlenir.
İfadeye muktedir olmayıp da dinî inancı bilinen ve kimsesiz olan agoni hâlindeki
hastalar için de talep şartı aranmaksızın, dinî inançlarına uygun olan din görevlisi çağrılır.
Bu hakların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık
kuruluşunun çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir (Hasta hakları
yönetmeliği, Md.38). Hasta uygun bir temsilcinin yardımı da dahil olmak üzere ruhi ve
manevi teselliyi kabul ve reddetme hakkına sahiptir (Lizbon Bildirgesi Md.6).
Kurumlarda rastgele yerlerde ibadet edilmez. Kurum olanakları müsait olduğu
takdirde hastalardan ibadetlerini yerine getirmek isteyenlere yer ayrılabilir. Agoni hâlindeki
hastalara hangi din ve mezhepten olursa olsun istenildiği takdirde dinî telkin ve dualar
yapmak üzere bir din adamı davet edilebilir (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Md.193).

3.17. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden
faydalanma hakkına sahiptir.
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.
Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları
dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz
konusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır her türlü hijyenik şartların
sağlanması, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf edilmesi esastır.
Gerektiğinde, bu hususlar hasta tarafından talep konusu yapılabilir (Hasta hakları yönetmeliği,
Md.38).
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3.18. Ziyaret Hakkı
Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet
vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır (Hasta hakları
yönetmeliği, Md.39).
Yataklı tedavi kurumlarında yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine,
bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, her gün veya haftada birkaç gün
olmak üzere öğleden sonraları baştabibin saptayacağı saatlerde izin verilir (Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği Md.95-98).

3.19. Refakatçi Bulundurma Hakkı
Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum
imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu
olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.
Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık
kurum ve kuruluşunun çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuat ayrıca düzenlenir (Hasta
hakları yönetmeliği, Md.40).

3.20. Zamana Saygı Hakkı
Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına
sahiptir. Bu hak tedavinin her aşaması için geçerlidir.
Durumun aciliyeti ve spesifik standartlar bazında belli bir süre içinde verilmesi
gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin belirlenmesi sağlık hizmetlerinin
görevidir. Her bireye hizmetten yararlanma konusunda garanti verilmeli ve bekleme listesi
söz konusu olduğunda hemen imzalamaları temin edilmelidir. Her bir birey istediği takdirde
gizliliğe saygı ölçüsünde bekleme listelerine bakabilir.
Önceden belirlenen süre içerisinde sağlık hizmeti verilemezse aynı kalitede alternatif
hizmetlerin kullanımı garanti edilmeli ve bundan kaynaklanan harcamalar makul bir süre
içerisinde hastalara geri ödenmelidir.
Doktorlar hastalarına bilgi verme süresi dahil olmak üzere yeterli zaman ayrılmalıdır
(Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü-Md.7).

3.21. Şikâyet ve Tazminat Hakkı
Her bireyin bir zarar gördüğünde şikâyette bulunma hakkı vardır.
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Sağlık hizmetleri, hastalara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermelidir.
Böylelikle hastalar bir ihlal veya haksızlıkla karşılaştıklarında bunun yanlış olduğunu fark
edip şikâyette bulunabilmelidirler.
Şikâyet, belli bir süre içerisinde sağlık hizmetleri yetkilileri tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmalıdır.
Şikâyetler standart prosedürler takip edilerek yapılmalı ve bağımsız organizasyonlar
tarafından kolaylaştırılarak davanın yasal takibi konusunda hastayı engellememelidir (Hasta
Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü-Md.13-14).
Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali hâlinde, mevzuat
çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır (Hasta hakları yönetmeliği,
Md.42).
Hastalar haklarına saygı gösterilmediğini hissettiklerinde şikâyet için başvuru
imkânına sahip olmalıdır. Mahkemelere başvurmanın yanı sıra, diğer düzeylerde başvuruda
bulunma, hakemlik isteme ile ilgili bağımsız mekanizmalar bulunmalıdır. Bu mekanizmalar
şikâyet prosedürleri ile ilgili bilgi edinmeyi, bağımsız kişilere ulaşabilmeyi ve hastanın en
uygun nasıl hareket edeceği konusunda danışmada bulunma imkânlarını sağlamalıdır. Bu
mekanizmalar bunların ötesinde hasta adına savunma ve yardım imkânlarını gerekirse
sağlamalıdır. Hastaların şikâyetlerinin değerlendirilmesine etkili ve tam olarak ilgilenilmesine
ve sonuç hakkında bilgilendirmeye hakkı vardır (Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi
Amsterdam Bildirgesi Md. 6.5.)
Hekimin önceden hasta ile hukuksal yönden sorumsuzluğuna ilişkin bir anlaşmanın
hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
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Uygulamalar
Sağlık Bakanlığına bağlı 740 hastanenin hasta hakları birim sorumlusu ile yapılan
görüşme sonucunda oluşturulan bir çalışmada**;
Hasta Hakları Birim Sorumlularının Karşılaştıkları Diğer Sorunlar şu şekilde
belirtilmiştir:
•

Hasta hakları birimlerinin denetlenmemesi,

•
Yatan hastaların hasta hakları ile ilgili eğitimleri birim sorumlusu tek başına
yürütememektedir. Birim memurunun yetkili ve yetkin olmaması nedeniyle başvuran hasta ve
yakınlarına etkili hizmet verilememekte ve bu durum aksaklıklara neden olmaktadır. Bu
nedenlerden dolayı yatan hastaların eğitimlerinin yapılamaması,
•
Hasta hakları konulu hizmet içi eğitimi verilirken hastane personeli, yardımcı
sağlık personelini eğitimci olarak dinlemek istememesi,
•
Asistan hekimlerin kimi zaman uzman hekimlerim yerine hasta bakmasından
dolayı, hastaların hekim seçme haklarının ihlal edilmesi,
•
Hastanenin özel hizmet aldığı birimlerde en çok sorunlar yaşanmaktadır
(Güvenlik, bilgi işlem gibi). Bu kesimin eğitim düzeyi ve çalışma koşulları nedeniyle
tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Şirketleri tarafından verilen iletişim eğitimlerinin
yetersiz olması,
•
olamaması,

Yaşlı, özürlü vb. durumdaki özel nüfus gruplarının, zaman zaman muayene

•
Sağlık personelinin olumsuz tepkileri çok fazla ve kendi haklarının ihlal
edildiğini düşünmeleri ve hasta hakları biriminin gerekliliğine inanmaması,
•

Hekimlerin, hastalara yeterli zaman ayıramaması,

•
Hasta hakları birimleri tarafından verilen hasta hakları eğitimlerine personelin
ilgisinin az olması,
•

Daha çok karşılıklı iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşanması,

•

Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenmemesi,

•
Yataklı tedavi kurumlarında hasta ve yakınlarına sunulan hizmetlerin belirli
standartlar doğrultusunda sunulmaması,
•
Çoğu sağlık kuruluşunda olduğu gibi hekimlerin hasta hakları uygulamalarına
karşı katı ve ilgisiz tutum içinde olması,
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•
Hasta hakları birimi, hasta ve çalışanlar tarafından bir şikâyet birimi olarak
görülmesi ve algılanması,
•

Bazı hekimlerin yerinde çözüm gerektiren konularda yardımcı olmaması,

•

Uzman hekimlerden bilgi isteminin yapılmasında zorluk çekilmesi,

•
Hasta şikâyeti ve personel şikâyeti arasında kalmak bazen sıkıntı
yaratmaktadır. Başvuranın iddialarıyla çalışanın açıklamaları bazen tamamen zıt olmakta,
objektif değerlendirme yapıldığında kimin doğru söylediğinin tam olarak tespit edilememesi.
**İshak Aydemir, Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları
Uygulamalarının Değerlendirilmesi, yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara, 2010
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Uygulama Soruları
1)

Yukarıda belirtilen çalışma sonuçlarını dikkate alarak çözüm önerileri üretiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; hasta hakları kavramını açıklayabilecek, temel hasta
haklarını sıralayabilecek, hasta haklarında sorumluluk ve hukuki korunma yollarını
açıklayabilecek, hekim haklarını belirleyebilecek bilgi ve beceriler kazanılmış olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakkı olarak kabul edilmez?

a)

Sağlık personelini seçme ve değiştirme

b)

Tıbbi kayıtları inceleme

c)

Bilgilerin gizli tutulması

d)

Ötanazi hakkı

e)

Mahremiyete saygı gösterilmesi

2)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hastanın sahip olduğu haklardan değildir?

a)

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım

b)

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

c)

Kayıtları inceleme

d)

Bilgi isteme

e)

Hasta dosyasının aleniyeti
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3)

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında değerlendirilebilir?

a)

Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

b)

Müdahalenin vereceği zararın asgariye indirilmesi

c)

Hastaya fayda sağlayacak tedavi yöntemlerinin araştırılması

d)

Hekimin hastanın çıkarlarını üstün tutması

e)

Hekimin tıp bilimindeki gelişmeleri izleyerek uygulaması

4)

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevlerinden biridir?

a)

Sağlık kuruluşlarının denetimi

b)

Sağlık sisteminin yönetilmesi

c)

Sağlık politikalarının belirlenmesi

d)

Kamu sağlığının korunması

e)

Hepsi

5)

Aşağıdakilerden hangisinde sağlık personelinin şahsi kusuru bulunmaktadır?

a)

Görev sırasında verilen zarar

b)

Görevle bağlantılı zarar

c)

Mesleki dikkat ve özen eksikliği sonucu oluşan zarar

d)

Hastanenin yapısal durumu nedeniyle meydana gelen zarar

e)

Bilerek ve isteyerek hastanın öldürülmesi

Cevaplar:
1)d, 2)e, 3)a, 4)e, 5)e
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4. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Şahsen İfa (İşi Bizzat Yapma ) Yükümlülüğü
4.2. Hekimin Tedavi Yükümlülüğü
4.3. Hekimin Anamnez Alma Yükümlülüğü
4.4. Tanı Yükümlülüğü
4.5. Tedavi Yükümlülüğü
4.6. Tedaviyi Kesme Yükümlülüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anamnez nedir?

2)

Tedaviyi kesme yükümünün kapsamı nelerdir?

3)

Tanı yükümlülüğünde kriterler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

61

Anahtar Kavramlar
•
Anamnez: Hastalığın teşhisinde faydalı olabilecek, tedavinin seçiminde ve
sürdürülmesinde önemli olacak, hastanın geçmişine ilişkin her tür bilginin elde edilmesi
işlemidir.
•
Tedaviyi Kesme Yükümlülüğü: Hasta kendi geleceğini belirleme hakkına
dayanarak tedavinin sonlandırılmasını talep ediyor ise hekim bu isteğe uymak durumundadır.
•
Anamnez Alma Formları: Bu formlar hastaneden hastaneye değişmekle
birlikte genel olarak tümünde hastanın özgeçmişine ve soy geçmişine ilişkin detaylı verileri
içermektedir.
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4.1. Şahsen İfa (İşi Bizzat Yapma ) Yükümlülüğü
Bu yükümlülük kitabın vekilin (hekimin) borçları kısmında ele alınmıştır.

4.2. Hekimin Tedavi Yükümlülüğü
19 Şubat 1960 tarih, 10436 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tıbbi Deontoloji
Nizamnamesi’nin 16. maddesinde “Tabip ve diş tabibi, bir kimsenin sıhhi durumu hakkında,
ilmî metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fennî
kanaata ve şahsi müşahadesine göre rapor verir” hükmü yer almakta olup benzer hususa Türk
Tabipler Birliği tarafından 2012 yılında yayınlanan “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nda
Muayenesiz Tedavi Yasağı başlığı altında 23. madde de rastlanmaktadır. Bu madde içeriği
“Hekim, acil vakalar gibi zorunlu durumlar dışında, hastasını bizzat muayene etmeden
tedavisine başlayamaz.” şeklindedir. Hekim muayeneyi tıbbın ulaştığı yeterli ekipman ve
olanaklarla yapmalıdır. Hekim önceki muayene kayıtlarına istinaden doğrudan tedaviye
geçmemelidir.
Uygulamada bu temel yükümlülüğünün ihlal edildiği birçok vakaya rastlanmakta olup
bunlar hekimin sıklıkla icabet nöbeti tuttuğu sırada kendisine telefonla verilen bilgiye
dayanarak hastanedeki pratisyen hekime verdiği talimat ile hastayı tedavi etme cihetine
gitmesi şeklinde cereyan etmektedir.

4.3. Hekimin Anamnez Alma Yükümlülüğü
Anamnez hastalığın teşhisinde faydalı olabilecek, tedavinin seçiminde ve
sürdürülmesinde önemli olacak, hastanın geçmişine ilişkin her tür bilginin elde edilmesi
işlemidir.
Sağlık birimlerinde bu amaçla anamnez alma formları oluşturulmuştur. Bu formlar
hastaneden hastaneye değişmekle birlikte genel olarak tümünde hastanın özgeçmişine ve soy
geçmişine ilişkin detaylı verileri içermektedir. Bunlar arasında hastanın yaşı, cinsiyeti,
eğitimi, mesleği, doğum yeri gibi demografik özellikler yanında geçirmiş olduğu hastalıklar,
cerrahi müdahaleler, ilaç, yiyecek veya herhangi bir şeye karşı alerjisi bulunup bulunmadığı,
kullanmakta olduğu ilaçlar, soy ağacında hastalık bulunup bulunmadığı ve daha birçok soruyu
içermektedir. Formlarda en önemli görülen kısımlar büyük harfle ya da koyu renkte yazılarak
ya da alt tarafları çizilerek ilk bakışta dikkat çekici hâle getirilmeleri doğru bir davranış
olacaktır.
Bu formlarda yer alan soruların bizzat hekim tarafından, hastanın anlayacağı biçimde,
gerekirse açıklamalı olarak hastaya yöneltilmesi, cevapların verilmesinin sabırla beklenilmesi,
verilen yanıtların okunaklı olarak kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün bizzat
ifası gerekmekte olup ancak hekim gözetiminde yardımcı sağlık personeline yaptırılması
mümkün olabilir. Anamnezin alınmaması, eksik ya da hatalı alınması tıbbi malpraktis olarak
değerlendirilmektedir. Örneğin, penisilin alerjisi olan bir kişiye bu husus sorgulanmadan söz
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konusu enjeksiyonun yapılması hâlinde doğacak zarardan hekim sorumlu olacak ve kendisine
cezai ve hukuki müeyyide uygulanacaktır.

4.4. Tanı Yükümlülüğü
Anamnez, muayene, laboratuvar tetkik sonuçları, görüntüleme yöntemleri ve
laparoskopi gibi cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere her tür tıbbi faaliyet neticesinde
hastanın teşhisinin konulması işlemidir. Tanı konulabilecek bir hastalığın tanısının
konulamaması veya hatalı konulmasına bağlı gelişen her tür zarardan hekim sorumlu olduğu
ve bu durumun mesleki uygulama hatası olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, gastrointestinal
sistem kanaması olan ve bu kanamanın mide kanserine bağlı olduğu sonradan anlaşılan
hastanın gastrointestinal kanamasının mide ülserinden kaynaklandığının düşünülerek bu
yönde bir tedavi uygulanması.
Tanının yanlış olmamakla birlikte eksik olması da mesleki uygulama hatası olarak
kabul edilmektedir. Örneğin ürogenital kanser tanısı koyularak grade verilen (kanserin
ilerleme düzeyi) bir hastanın tespit edilen kanser düzeyinin düşük olması nedeni ile seçilen
tedavinin yanlış olması da uygulama hatası olacaktır.
Hekimin tanı koyamaması veya geç tanı koyması açıkça ilgisizliğinden veya
bilgisizliğinden kaynaklanıyor ise bu durum tıbbi uygulama hatasıdır. Bariz akut batın
bulguları gösteren bir hastanın çekilen direk batın grafisinde hava sıvı seviyesini
görememesinin mesleki uygulama hatası olduğu söylenebilir. Yine tekrarlayan, tipik
myokardiyal göğüs ağrısı şikâyetini araştırmayıp psikolojik kaynaklıdır diyerek geçiştiren bir
hekimin icraatının pratisyen uzman ayırımı göstermeden mesleki uygulama hatası olduğu
söylenebilir.
Hekim tanı koyarken elinde bulunan imkânları sırası dahilinde ve hasta için en iyi
sonucu doğuracak şekilde kullanmalıdır (örneğin basit bir direkt grafi ile tanı koyulabilecek
iken doğrudan bilgisayarlı tomografi tercih edilmemelidir). Yine tanısal yöntem seçilirken
maliyet, invaziv (vücuda ve bireye daha az acı ve zarar veren) olup olmama, uygulama
sırasında sağlık açısından risk yaratıp yaratmama (örneğin CT anjio, geleneksel anjio
yöntemine göre daha az invaziv ve uygulama sırasında da çok daha az riskli bir yöntem
olmasına rağmen hastalığın düzeyi hakkında bazı durumlarda sınırlı kalabilmektedir. Bu
durumda hekim bu iki tanısal yöntemden birini diğerine yeğ tutmak için bu değişkenleri
dikkate alarak karar vermelidir).
Hekim çalıştığı sağlık biriminin imkânları tanı koymaya yeterli değilse hastayı bu
olanaklara sahip bir sağlık tesisine yönlendirmelidir. Hekim çalıştığı sağlık tesisi şüphelendiği
hastalığın tanısını koymaya yeterli cihaz ve donanıma sahip değilse veya kendisini bu vakaya
müdahale edecek mesleki birikimde görmüyorsa hastayı otalamadan uygun bir sağlık birimine
sevk etmelidir.
Tıp meslek erbabı tarafından genel kabul gören ve yerleşik uygulamada kullanılan
tanısal yöntemleri hekimin uygulamaması mesleki uygulama hatası olarak kabul edilmektedir.
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Ayrıca hekimin hastasına tanı koyarken izlediği yol konusunda aydınlatmak, neden bu
yöntemi tercih ettiğini anlatmak gibi bir yükümlülüğü de bulunmaktadır.
Tanının zamanında ve makul bir sürede konulması gerekmektedir. Hekim bu amaçla
elindeki tüm imkânları kullandıktan sonra yine de tanı koyamıyor ise hastayı en kısa sürede
tanı koyabilecek bir merkeze veya uzmana yönlendirmelidir.
Hekimin hastasına koyduğu tanıyı söyleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Zaten tanının
hastaya bildirilmesi hastanın tedavi konusundaki rızasının alınmasında bir ön koşuldur. Bu
bildirimi yaparken dikkat etmesi gereken hususlar olabilir. Örneğin kanser tanısını hastasına
bildirme gibi. Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması
ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hâllerinde,
teşhisin saklanması caizdir (Hasta Hakları Yönetmeliği, 01.08.1998 tarih, 23420 sayılı Resmî
Gazete).Hekimin telefonla veya günümüzün görsel değerlendirme olanağı sunan iletişim
aygıtları ile de olsa uzaktan teşhis koyması yasaklanmıştır. Ancak telekonferans vb.
yöntemlerle konsültasyon alınabilir. Eskiden ben telefonda bit tanısı koyarım diye övünen
hocalar olduğunu bu metnin yazarı bizzat tıp eğitimi sırasında dinlemiştir.

4.5. Tedavi Yükümlülüğü
Bir hastalık veya patolojik bir durumun iyileştirilmesine, fiziksel bir anomali veya
eksikliğin giderilmesine, psikolojik sıkıntı ve ıstırabın azaltılıp giderilmesine, acının
dindirilmesine veya en azından azaltılıp tahammül edilebilir bir duruma getirilmesine, bireyin
vücudundaki semptomatik bulguların sağaltımına yönelik her tür tıbbi faaliyet tedavi olarak
kabul edilebilir.
Hekim bazı özel koşullar dışında tedaviyi üstlenmeme hakkına sahiptir. Bu husus
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 18. maddesinde “Tabip ve diş tabibi, acil yardım, resmî
veya insani vazifenin ifası hâlleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya
bakmayı reddedebilir” şeklinde açıkça yer almaktadır. Ancak tedaviyi bir kez üstlendiği
taktirde haklı bir gerekçe olmaksızın bitiremez. Nizamnamede resmî hekimlerin hastanın
tedavisini üstlenme zorunluluğundan bahsetmekle birlikte uygulamada aynı mekân ve
koşullarda hastanın aynı beceri ve uzmanlık alanına sahip bir başka hekim tarafından
tedavisinin sağlanması hâlinde hekim hastanın tedavi sorumluluğunu devredebilmektedir.
Buna örnek olarak hasta ile aralarında eskiye dayalı bir husumetin olması hususu verilebilir.
Tedavinin gecikmeksizin zamanında yapılması gereklidir. Örneğin hekim,
sorumluluğunu üstlendiği bir hastanın tedavisini kongreye gidiyorum, yurt dışında eğitime
gidiyorum gerekçeleri ile uzun süre ertelememelidir. Buna verilebilecek bir diğer örnek tatile
çıkacağı için normal doğum yapma olasılığı olan ve henüz miyadına gelmemiş bir gebenin
doğumunu seksiyo yapmak sureti ile bir süre önce gerçekleştirmek olabilir. Hekimin hastasını
uzaktan verdiği talimatlarla yapması da yasaklanmıştır.
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4.6. Tedaviyi Kesme Yükümlülüğü
Hasta kendi geleceğini belirleme hakkına dayanarak tedavinin sonlandırılmasını talep
ediyor ise hekim bu isteğe uymak durumundadır. Etik kaygılarla daha üst bir norm olan
kişinin geleceğini belirleme hakkı ihlal edilemez.
Ölümcül bir hastalığı olan hastanın ölümü geciktirecek tedbirlerin ve tedavinin
kesilmesini talep etmesi durumunda hekim bu isteğe uymak durumundadır. Bu durumda
hekim sadece hastanın acılarını azaltmak hususunda yükümlü olur. Tedaviyi sonlandırma
isteğine karşın ağrı azaltıcı uygulamaları da kesmek hasta hekim sözleşmesini ihlal
niteliğindedir.
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Uygulamalar
T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/3645 K. 2005/11796 T. 8.7.2005
• TAZMİNAT TALEBİ ( Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle - Özen Borcunu Yerine
Getirmeyen Doktorun ve Hastanenin Zararın Tümünden Sorumlu Olması )
• YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİ SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERİLMESİ
NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Özen Borcunu Yerine Getirmeyen Doktorun ve
Hastanenin Zararın Tümünden Sorumlu Tutulması Gereği )
• DOKTORUN VE HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Yanlış Teşhis ve Tedavi
Sonucu Ölüme Sebebiyet Verilmesi Nedeniyle - Vekâlet Sözleşmesinde Vekilin Özen Borcu )
• VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN ÖZEN BORCU ( Doktor ve Hastanenin
Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Ölüme Sebebiyet Verilmesinden Dolayı Sorumluluğu )
ÖZET: Dava, doktorun yanlış teşhis ve tedavi sonucu ölüme sebebiyet vermesi
nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda, hükme esas alınan Adli Tıp Genel
Kurulunun 29.1.2004 tarihli raporunda, davalı doğum ve kadın hastalıkları uzmanı Dr. A.'nın,
davacının annesi olan S.'nin doğum sonrası takibinde özensiz ve dikkatsiz davrandığı,
kontrolleri sırasında başlamış olan enfeksiyona yönelik bir tedaviye başlamadığı, bu nedenle
olayda 2/8 oranında kusurlu bulunduğu açıklanmıştır. Raporda her ne kadar davalı hastanenin
kusuru bulunmadığı belirtilmiş ise de davalı hastane, çalıştırdığı personelin seçiminde gerekli
özeni göstermediğinden doktor ile aynı oranda kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Dosya
içindeki raporlarda davacının bir kusurundan bahsedilmemektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekâlet aktinden
kaynaklandığına, davalıların her türlü özen gösterme borcu olup, en hafif kusurundan bile
sorumlu bulunduğuna göre, zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, maddi zarar
hesabında kusur oranına göre indirim yapılmış olması usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda
yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen
hükmün davalılar avukatı tarafından duruşmalı davacı tarafından duruşmasız olarak temyiz
edilmesi üzerine ilgililere çağrı kâğıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat A. E.
gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış
ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne
bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacı, M. S. E. 'ye velayeten babası Ş. E. tarafından açılan davada, küçük
M. S.'nin annesi S. E.'nin 20.7.1998 tarihinde, davalı şirkete ait Özel Ş. Hastanesinde, diğer
davalı doktor A. B. refakatinde davacı küçüğü doğurduğunu, aynı gün taburcu edildiğini,
doğumdan 6 gün sonra kontrol için davalılara başvuran S.nin normal olduğu söylenerek eve
gönderildiğini, 2 gün sonra ise yüksek ateş şikâyeti ile önce Devlet Hastanesine, oradan davalı
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hastaneye, buradan da Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yapılan
müdahaleye rağmen 2.8.1998 tarihinde vefat ettiğini, davalı doktor hakkında açılan ceza
davası sırasında Yüksek Sağlık Şurasından alınan raporda doktorun 4/8 kusurlu bulunduğunu,
davalı doktor ve hastanenin kusurlu ve özensiz davranışları yüzünden ölümün gerçekleştiğini
ileri sürerek davacı küçük için 80.000.000.000 TL maddi tazminat ile 20.000.000.000 TL
manevi tazminatın ölüm tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar
verilmesini istemiştir. Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalı doktor ve hastanenin, haksız fiil ve adam çalıştıranın sorumluluğu
hükümlerine göre sorumlu oldukları, Adli Tıp raporuna göre davalıların 2/8 kusurlu oldukları
kabul edilerek belirlenen maddi zarardan kusur oranında indirim yapılmak suretiyle
2.036.924.793 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 27.427.500 TL tedavi gideri ile
18.000.000.000 TL manevi tazminatın 2.8.1998 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
davalılardan tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz
edilmiştir.
1)
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların
tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2)
Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve
uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK. 76. maddesi gereği doğrudan
hâkimin görevidir. Dava, davacının desteği annesinin tedavisini üstlenen davalı hastane ve
çalıştırdığı doktorun tedavi sırasındaki kusurları nedeniyle oluşan zararın giderilmesine
ilişkindir. Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır.
(BK. 386-390 )
Vekil vekâlet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden
sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin,
eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur.
Vekilin sorumluluğu genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi
gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. ( BK. 321/1 md. )
O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafifte olsa, sorumluluğun
unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları
yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut
durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden
belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlar da,
bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri
almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve
hastalığın özellikleri göz önünde tutulmalı, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan
kaçınılmalı ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil ( hasta ), mesleki bir iş gören
doktor olan vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini
beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK.nun 394/1 maddesi hükmü
uyarınca, vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır.
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Somut olayda, hükme esas alınan Adli Tıp Genel Kurulunun 29.1.2004 tarihli
raporunda, davalı doğum ve kadın hastalıkları uzmanı Dr. A.'nın, davacının annesi olan S.'nin
doğum sonrası takibinde özensiz ve dikkatsiz davrandığı, kontrolleri sırasında başlamış olan
enfeksiyona yönelik bir tedaviye başlamadığı, bu nedenle olayda 2/8 oranında kusurlu
bulunduğu açıklanmıştır. Raporda her ne kadar davalı hastanenin kusuru bulunmadığı
belirtilmiş ise de davalı hastane, çalıştırdığı personelin seçiminde gerekli özeni
göstermediğinden doktor ile aynı oranda kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Dosya içindeki
raporlarda davacının bir kusurundan bahsedilmemektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekâlet aktinden
kaynaklandığına, davalıların her türlü özen gösterme borcu olup, en hafif kusurundan bile
sorumlu bulunduğuna göre, zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, maddi zarar
hesabında kusur oranına göre indirim yapılmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı
gerektirir.
SONUÇ: 1. bent gereğince davalıların tüm, davacıların diğer temyiz itirazlarının
reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına
BOZULMASINA, peşin harcın istek hâlinde iadesine, peşin harcın istek hâlinde iadesine, 400
YTL. duruşma avukatlık parasının davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, 8.7.2005
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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Uygulama Soruları
1)

Kararda hekimin hangi sorumlulukları tartışılmıştır?

2)

Hekimin vekil olarak ne tür sorumlulukları vardır?

3)
Meydana gelen zararın gideriminde hekimin kusur oranı neden dikkate
alınmamıştır? Sizce bu uygulama doğru mudur? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; hekimin tedavi yükümlülüğü, hekimin anamnez alma yükümlülüğü, tanı
yükümlülüğü, tedavi yükümlülüğü ve tedaviyi kesme yükümlülüğü ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, hasta haklarını ihlal nedeniyle ilgili hekime tabip
odası tarafından verilecek bir ceza değildir?
a)

Para cezası

b)

Hapis cezası

c)

Uyarma

d)

Oda bölgesinde çalıştırılmama

e)

Meslekten geçici alıkoyma

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hekimin
durumunda söz konusu olan hukuki durum yer almaktadır?
a)

İptal edilebilir hukuki işlemdir.

b)

Hekim kamu hastanesinde çalışıyorsa geçerlidir.

c)

Sağlık Bakanlığının onayı ile geçerlilik kazanır.

d)

Cezai sorumluluk gerektirmez.

e)

Kesin olarak hükümsüzdür.

diplomasını

devretmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartlarından
biri değildir?
a)

Hastanın ayırt etme gücünün olması

b)

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi

c)

Hastanın rızası

d)

Tıp biliminin verilerine uygun olma

e)

Hastanın aydınlatılması
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukuku kapsamında yer almaz?

a)

İlaç hukuku

b)

Organ ve doku nakli

c)

Hasta hakları

d)

Sağlık personelinin yükümlülükleri

e)

Hastanelerin mali borçları

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi anamnez alma formlarının içinde yer alan bilgilerden

a)

Hastanın yaşı

b)

Cinsiyeti

c)

Mesleki kazancı

d)

Doğum yeri

e)

Cerrahi müdahaleler

6)

Aşağıdakilerden hangisi hekimin yükümlülüklerinden biri değildir?

a)

Doğruyu söyleme yükümü

b)

Anamnez alma yükümü

c)

Tanı yükümlülüğü

d)

Teşhis yükümlülüğü

e)

Tedavi yükümlülüğü

7)
Hekimin rıza açıklamasında bulunamayacak durumdaki hastaya tıbbi
müdahalede bulunması hangisine dayanır?
a)

Zaruret hâli

b)

Meşru savunma

c)

Kusurlu davranış

d)

Sözleşme ilişkisi

e)

Haksız fiil durumu
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8)

Tedavi sözleşmesi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Konusu kişilik hakkı ile ilgilidir.

b)

Başarılı tedavi sonucu garanti edilir.

c)

Sözleşmeye aykırı davranış maddi zarar doğurabilir.

d)

İş görme edimi doğurur.

e)

a ve c seçeneği

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hekimin hastayı reddedebilme durumlarından biri

a)

Haklı sebeplerle

b)

Acil durum

c)

Başka bir hekimin tedaviyi üstlenmesi hâlinde

d)

Hekimin şiddete uğraması durumunda

e)

c ve d seçenekleri

10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hekimlik mesleğinin icrası için gereken şartlardan biri

a)

Tabip odasına kayıt yaptırmak

b)

Kasten işlenen suçlardan 5 yıldan yukarı hükümlü olmamak

c)

Akıl hastalığı bulunmamak

d)

İhtisas eğitimini yapmış olmak

e)

Hekimlik diplomasının tescil edilmiş olması

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)a, 4)e, 5)c, 6)a, 7)a, 8)b, 9)b, 10)d
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5. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tıbbi Müdahale Kavramı
5.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
5.2.1. Tıbbi Müdahalenin Yetkili Kişiler Tarafından Uygulanması
5.2.2. Tıp Mesleğinin Gereklerine ve Özen Yükümüne Uygun Davranılması
5.2.3. Hastanın Aydınlatılmış Rızasının Alınması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tıbbi müdahale kavramı nedir?

2)

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olmasının şartları nelerdir?

3)

Tıbbi standartlar neye göre belirlenir?

4)

Tıbbi standartlara aykırılığın sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Tıbbi Müdahale: Kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir
noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin mümkün olmadığı hâllerde hastalığı
hafifletmek, ilerlemesini ve kötüye gitmesini önlemek, acıları dindirmek, ortaya çıkmamış
ama çıkması muhtemel hastalıkları önlemek ya da yasadan kaynaklı olarak nüfus planlaması
amacıyla yapılan, kanunun yetkilendirdiği kimselerce tıp biliminin öngördüğü genel kural ve
esaslar uyarınca gerçekleştirilen her türlü faaliyettir.
•
Tıbbi Standart: Hekimin tedavi amacına ulaşması için gerekli olan ve
denenerek ispatlanmış bulunan, hekim tecrübesi ve doğa bilimlerinin o anki ulaştığı düzey
olarak tanımlanmaktadır.
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5.1. Tıbbi Müdahale Kavramı
Tıbbi müdahalenin tanımını genel kavramlar bölümünde yapmıştık. En genel tanımı
ile tıbbi müdahale; tıbbi müdahale, “kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir
noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin mümkün olmadığı hallerde hastalığı
hafifletmek, ilerlemesini ve kötüye gitmesini önlemek, acıları dindirmek, ortaya çıkmamış
ama çıkması muhtemel hastalıkları önlemek ya da yasadan kaynaklı olarak nüfus planlaması
amacıyla yapılan, kanunun yetkilendirdiği kimselerce tıp biliminin öngördüğü genel kural ve
esaslar uyarınca gerçekleştirilen her türlü faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.

5.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
Hasta üzerinde gerçekleştirilen girişimler, tanı ve tedavi amaçlı olsa dahi, kişinin
vücut bütünlüğü üzerinde etkisi olan bu girişimlerin hukuka uygun olması son derece
önemlidir. Aksi hâlde, hukuka aykırı eylemden söz edilecek ve sözleşmeye aykırılık ya da
haksız fiil sorumluluğu söz konusu olacaktır.
Bu bağlamda, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için genel olarak üç şart
aranmaktadır: Tıbbi müdahalenin yetkili kişiler tarafından uygulanması, hastanın
aydınlatılmış rızasının alınması ve hastaya müdahale ederken tıp mesleğinin gerektirdiği
kurallara ve özen yükümüne (tıbbi standartlara) uygun davranılmasıdır.

5.2.1. Tıbbi Müdahalenin Yetkili Kişiler Tarafından Uygulanması
Kimlerin tıbbi müdahalede bulunabileceği yasa ile düzenlenmiştir. 1928 tarihli 1219
sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatları Tarzı İcrasına Dair Kanun’a (TŞSİDK) göre; hekimler
(m. 1, 2, 3), diş hekimleri, (m.29), dişçiler (m. 29, 30), ebeler (m. 47), sağlık memurları (m.
3), sünnetçiler (m.58), hastabakıcı ve hemşireler (m. 68), acil tıp teknikeri (m.3) tıbbi
müdahalede bulunabilecek resmî ehliyetli kişilerdir.
Hekimlik mesleği icra edebilmenin şartları da aynı kanunda düzenlenmiştir. Buna
göre; tıp fakültelerinden diploma sahibi olmak, TŞSTİDK.’nın 2. maddesinde, söz konusu
diplomanın hekimlik mesleğinin icrasına dayanak teşkil edebilmesi için Sağlık Bakanlığı
tarafından tasdik ve tescil edilmiş olması, tabip odasına (serbest hekimler bakımından) kayıtlı
bulunmak, hekimlik mesleğinin icrasına sürekli veya geçici engel hâli bulunmamaktır
(TŞSTİDK. M.28, 6023 sayılı TTBK m. 39-40).
Tıp fakültesini bitiren hekimlerin ruhsatları Sağlık Bakanlığınca onaylanarak pratisyen
hekimlik unvanını kazanmaktadırlar. 2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ise, pratisyen
hekimler belirli dallarda uzmanlaşarak uzman hekimlik sıfatını almasını düzenlemektedir.
Lisans eğitimi ardından uzmanlık eğitimini tamamlayarak, alanına göre o dalda sanatını
uygulama ve unvan kullanma hakkı kazanmış hekimlerin uzmanlık eğitimi, 2002 tarihli Tıpta
Uzmanlık Tüzüğü (TUT) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
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Bazı kanun ve yasal düzenlemelerde, birtakım tıbbi işlemlerin mutlaka uzmanı
tarafından yapılması zorunlu tutulmuştur. Buna göre;
TŞSTİDK. M. 23’de genel ve lokal anestezi ile yapılan büyük ameliyatlarda
mutlaka bir uzman hekim yanında diğer bir hekimle müdahalenin yapılması şarttır,
Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve
Denetlenmesine İlişkin Tüzük, m.10’da rahim tahliyesi ve sterilizasyon işlemlerinin kadın
doğum uzmanlarınca yapılması gereklidir,
992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan
Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, m.1’de bakteriyoloji ve
kimya labaratuvarlarında tahlil ve taharriyat yapacakların uzmanlık belgesinin olması
aranmaktadır,
3591 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde belirtilen alanlardaki faaliyetler için
uzmanlık aranmaktadır.
2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 4. maddesinde; ise uzmanlık belgesi
olmayanların uzmanlıkla ilgili tıbbi faaliyette bulunamayacakları düzenlenmiştir. Bu
düzenleme ile uzman olmayan hekimlerin uzmanlıkla ilgili tıbbi müdahalede bulunması
açıkça yasaklanmış bulunmaktadır. Ancak söz konusu düzenleme, kanunla konulmayan bir
yasağın tüzükle getirilmesi bakımından eleştirilmektedir.
Günümüzde tıpta uzmanlaşmanın, hatta uzmanlık dalında spesifik konularda yan dal
(üst ihtisas) yaparak daha da bir uzmanlaşmanın yaygın olduğu, tıbbın her dalında hızlı
gelişim ve değişimine ayak uydurmanın ve hekimlerin hastalıkların teşhis ve tedavisinde daha
komplike yöntemler kullandıkları düşünülürse, o dalda uzmanlık yapmamış bir hekime tıbbi
müdahale hakkı verilmesinin, günümüz koşullarına uymadığı savunulmaktadır.
Gerek lisans eğitimi sırasında gerekse asistanlık (uzmanlık) eğitimi sırasında, eğitim
amacıyla hastaya yönelik işlem yapan öğrencilerin ise bağımsız hekim olarak
değerlendirilmemeleri, asıl hekimin gözetim ve denetiminde hareket eden öğrencilerin
işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğun asıl hekime ait olduğu düşünülmelidir.

5.2.2. Tıp Mesleğinin Gereklerine ve Özen Yükümüne Uygun
Davranılması
Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için aranan diğer koşul, tıp bilimi ve
meslek kural/uygulamaları belirlemektedir. Her türlü tıbbi girişimin gerekli ve yararlı
olmasının yanı sıra, tıp bilimince belirlenen standartlara uygun olması aranmaktadır.
Tıbbi zorunluluk yani “endikasyon” genel kavramlar bölümde açıklandığı üzere;
kısaca tıbbi gereklilik olarak tanımlanabilir ve tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk
şartlarından biridir. Endikasyon olmadan müdahalede bulunulmaması gerektiği yönünde yasal
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düzenlemeler de bulunmaktadır. Nitekim Anayasanın 17/2. maddesinde, “tıbbi zorunluluklar”
dışında kişinin bedensel bütünlüğüne dokunulamayacağı temel bir ilke olarak kabul
edilmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 13/3. maddesinde hekimin teşhis, tedavi veya
korunmak gayesi olmaksızın, hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya
bedeni mukavemeti azaltacak herhangi bir şey yapamayacağı vurgulanmıştır. Benzer şekilde
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 12. maddesinde; “Teşhis, tedavi veya korunma maksadı
olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal
edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamayacağı ve
talep de edilemeyeceği” düzenlenmiştir.
Ancak istisnai bazı durumlarda tıbbi endikasyon bulunmasa dahi sosyal gereklilik
(sünnet) ve psikolojik gereklilik (estetik müdahaleler) nedeniyle yapılan bazı müdahalelerin
de endikasyon unsurunu taşıdığı kabul görmektedir. Benzer şekilde deneysel nitelikli
müdahalelerin, şekil ve fonksiyon değiştirici müdahalelerin (estetik ameliyatlar, cinsiyet
değişikliğine yönelik müdahaleler), kişinin üretim fonksiyonuna yönelik müdahalelerin
(rahim tahliyesi, sterilizasyon, kastrasyon, suni döllenme), aşı ve üçüncü kişi yararına
müdahalelerin (organ nakli, kan nakli) de dolaylı tedaviye yönelik olmaları veya kanunla
düzenlenmeleri gerekçesiyle hukuka uygunluğu kabul edilmektedir.
Hekimin özen yükümlülüğünün diğer bir sonucu ise standartlara uygun girişimdir.
Hekimler, “genellikle kabul edilen ve tıp biliminin uygulanması artık mutad usul hâlini almış
olan ilkelerini bilmek ve sanatının kurallarına göre doğru teşhis koyup bu teşhise uygun bir
tedavi tavsiye etmek ve bu tedaviye gerekli her türlü ihtiyat tedbirlerini alarak uygulamak
zorundadır.
Tıbbi standart terimi doktrinde “hekimin tedavi amacına ulaşması için gerekli olan
ve denenerek ispatlanmış bulunan, hekim tecrübesi ve doğa bilimlerinin o anki ulaştığı
düzey” olarak tanımlanmaktadır.
Zaman zaman yargı makamları tarafından da bu konuda tanım ve kıstaslar getirildiği
görülmektedir: “Bir meslek veya sanat erbabı, meslek veya sanatını icra ederken muhakkak
surette bilmesi gereken bir konuyu bilmemesi veya zararın önüne geçmek için bilimin lüzum
gösterdiği tedbirleri ihmal etmesi yüzünden zarara sebebiyet verirse sorumlu olur. Ancak
muhakkak olmayan, tartışma konusu olup genellikle kabul olunmayan bilim kurallarına
riayetsizlik sorumluluğu gerektiren bir kusur sayılmaz. Doktorlar tarafında yapılan
ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiş olsa dahi tıp biliminin kabul ettiği bütün kurallara
uygun bir müdahale yapılmış ise, artık doktora kusur izafe edilemeyeceğinden meydana gelen
sonuçtan sorumlu tutulamaz. Yapılan müdahalede ihmal ve tedbirsizliğin varlığının kabulü
için ölçü, zararı meydana getiren subjektif niteliklerine bakılmaksızın orta seviyede bir
kimsenin, yani tedbirli bir doktorun aynı hâl ve şartlar altında göstereceği mutat ihtimamdan
ibarettir”.
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5.2.3. Hastanın Aydınlatılmış Rızasının Alınması
Yapılan bir müdahalenin, hukuka uygun bir tıbbi müdahale olarak kabul edilebilmesi
için aranan şartlardan belki en önemlisi, kendisine müdahalede bulunulacak kişinin, yani
hastanın yapılacak müdahaleye rızasının (onamının) alınmasıdır.
Rıza, bir hukuki işlem olup, irade beyanı şeklinde ortaya çıkmakta ve rızaya yönelik
irade beyanının açıklanması ile sonuçlarını doğurmaya başlamaktadır. Rıza, niteliği itibarıyla
tek yönlü bir hukuki işlem olduğundan, bir hukuki işlemin geçerli olması için gerekli şartları
ihtiva etmelidir. Rızanın geçerli olması için aranan şartlar, temyiz gücü, irade sakatlığının
bulunmaması ile rızanın hukuka ve ahlaka uygun olmasıdır. Geçerli bir rızanın varlığından
bahsedebilmek için, öncelikle tıbbi müdahaleye rızasını beyan eden hastanın buna ehil olması,
yani ayırtım gücüne sahip olması gerekmektedir. Tam ehliyetli ve sınırlı ehliyetliler ile sınırlı
ehliyetsizler, genel olarak tıbbi müdahalelere tek başına rıza gösterebilirlerken, tam
ehliyetsizler ise, rıza açıklamasında bulunamayacaklarından, rızanın bunlar adına kanuni
temsilciden alınmış olması gerekmektedir.
Hastanın rızasını beyan ederken herhangi bir yanılgıya düşmesini engelleyecek en
önemli unsur, yapılacak tıbbi müdahalenin anlamı, türü, önemi, kapsamı, alternatifleri,
sonuçları, uygulanmaması hâlindeki sakıncaları, yarar ve riskleri üzerinde hastaya bilgi
verilmiş olması, diğer bir deyişle hastanın “aydınlatılmış” olmasıdır. Aydınlatma yükü, tıbbi
işlemi uygulayacak olan kişidedir. Hekimin bizzat hastaya, rıza beyanından önce aydınlatma
yapması, tıbbi müdahalenin mahiyeti ve sonuçları hakkında bilgi vermesi, tedavi
alternatiflerini belirtmesi, muhtemel riskleri anlatması gereklidir.
Rıza açıklamasının müdahaleden önce veya somut olayın özelliğine göre, en geç
müdahale anında yapılması gerekmektedir. Rıza, açık veya zımni olarak verilebilirse de bu
durum hekimin aydınlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.
Bazı durumlarda rıza aranmayabilir. Bunlardan biri kamu yararının korunması
amacıyla yapılan müdahalelerdir. Bu durumlarda, tıbbi müdahalenin hukuka uygun sayılma
nedeni, müdahalenin yapılmasında “üstün kamu yararı” bulunması ya da “kanunun verdiği bir
yetki”nin kullanılmış olmasıdır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde sağlık nedeniyle
aşı yapma, karantinaya alma bu tür müdahalelere örnek olarak gösterilebilir. Bu hâllerde,
resmî ehliyetli kişiler, kendilerine kanunun tanımış olduğu özel yetkiyi kullanarak tıbbi
müdahalede bulunmaktadır.
Hastanın rızası olmaksızın yapılan tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunu sağlayan
diğer bir durum ise müdahalenin tıbbi zorunluluk nedeniyle gerçekleştirilmesidir. Bu tip
olaylarda, hastanın rızasını almak mümkün olmadığından, tıbbi müdahale onun rızası
olmaksızın, ancak onun sağlığına kavuşturulması hedeflenerek yapılmaktadır. Tıbbi
zorunluluk durumlarında, hekim, hastanın yararına veya muhtemel iradesine uygun bir
davranışta bulunduğundan, yapılan tıbbi müdahale vekâletsiz iş görme hükümleri
çerçevesinde hukuka uygun sayılmaktadır.
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Tıbbi zorunluluk gerekçesiyle yapılan müdahalelerin hukuka uygun sayılabilmesi için,
kişinin kendisi ya da kanuni temsilcisinden tıbbi müdahaleye ilişkin bir rıza açıklamasının
alınması fiilen mümkün olmaması ve kişiye tıbbi müdahalede bulunulmadığı takdirde,
hastanın ölmesi gibi daha sonra telafisi güç zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunması
gerekmektedir. Bu tür durumlarda hekim ile hasta arasında geçerli bir sözleşme ilişkisi
bulunmadığından, taraflar arasındaki ilişkiye “vekâletsiz iş görme” hükümleri
uygulanmaktadır. Borçlar Kanunumuzun 526-531. maddeleri arasında düzenlenmiş olan
vekâletsiz iş görme, tıbbi zorunluluk durumlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde
yardımcı olacak hükümler ihtiva etmektedir.
Bu konuda diğer bir düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’da yer almaktadır. Kanun’un 82. maddesinin 3. fıkrasında hasta dışındaki diğer
hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması bakımından zorla tıbbi müdahaleyi
öngörmektedir: “Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve
tedaviyi reddeden hükümlü ve tutukluların sağlık veya hayatlarının ciddi tehlike içinde olması
veya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir
durumun varlığı hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”
Ceza hukukunda güvenlik tedbiri niteliğinde düzenlenmiş olan yaptırım niteliğindeki
zorunlu tıbbi müdahalelerin uygulanmasında rıza aranmamaktadır. Ceza hukukundan
kaynaklanan zorunlu tıbbi müdahaleler; akıl hastalarının yüksek güvenlikle sağlık
kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması ve suç işleyen alkol veya uyuşturucu veya
uyarıcı madde bağımlılarının tedavi altında tutulmasıdır.
Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Akıl hastalığı işlediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiile ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında güvenlik tedbirine
hükmolunur.” Yine aynı Kanun’un 57. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Fiili işlediği sırada akıl
hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir.
Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında
koruma ve tedavi altına alınırlar.”
Yine Türk Ceza Kanunu’nun 57. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Suç işleyen alkol ya
da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da
uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşlarında tedavi altına
alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık
kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest
bırakılabilir.”
Ceza yargılamasından kaynaklanan, kişiler üzerinde muayene ya da delil elde etme
amaçlı olarak yapılan tıbbi müdahalelerde de rıza aranmamaktadır. Yargılamayla ilgili delil
elde edebilmek amacıyla bir kişinin bedenine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin başında,
kişinin vücudunun dıştan veya içten çeşitli suç izlerine yönelik olarak incelenmesi, kan veya
doku örneklerinin alınması gibi müdahaleler gelmektedir.
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CMK’nın 74. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler
bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri
hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman
hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir
sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.” 75. maddenin 1. fıkrasına göre;
“Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi
yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi
örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da resen hâkim veya
mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar
verilebilir.” 76. maddenin 1. fıkrasına göre ise; “Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla,
mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan
kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine;
sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede bulunmamak koşuluyla;
Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da resen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.”
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde sağlık kontrolü
düzenlenmiştir. Buna göre; “Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor
kullanılarak yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki
sağlık durumu belirlenir. Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi,
gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli mercilere sevk edilmesi
işlemlerinden önce de sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilir. Gözaltına alınanlardan
herhangi bir nedenle sağlık durumu bozulanlar ile sağlık durumundan şüphe edilenler, derhâl
hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri yaptırılır. Bu durumdaki kişilerden
kronik bir rahatsızlığı olanların, istekleri hâlinde varsa kendi hekimi nezaretinde resmî hekim
tarafından muayene ve tedavi edilmeleri sağlanır.”
Benzer şekilde; 1961 tarihli Genel Kadınlar ve Genelevlerinin Tabi Olacakları
Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’nde de kamu
sağılığının korunmasına yönelik düzenlemeler mevcuttur.
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Uygulamalar
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 29.6.1967, 2876/5612 “yapılan ameliyat beklenen iyi
sonucu vermemiş olsa dahi tıp ilminin kabul edilen kurallarına uygun bir müdahale yapılmış
ise doktora kusur izafe edilemeyeceğinden meydana gelen sonuçtan dolayı sorumluluğu
yoluna gidilemez”
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 10.4.1980, 2175/4735, “Hekim, tedavisini ya da
ameliyatını deruhte ettiği hastayı yüzde yüz iyileştirme yükümlülüğü altında değildir. Bütün
sorun, hekimin “tıp kural ve gereklerine” uygun davranıp davranmadığı yönünü tespit
etmektir. Eğer bir hekim, tıp ilminin öngördüğü ve yapılmasını gerekli kıldığı kurallara ve
tıbbi tedavi yöntemlerine uygun hareket etmiş ise artık eylem ve davranışının hukuka
aykırılığı iddia edilemeyeceğinden, tedavi ve ameliyat sonucu hasta iyileşmemiş olsa dahi
hekimin bundan sorumlu tutulması mümkün değildir”
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıdaki Yargıtay Kararları ışığında, uygulamada hekimin hatalı tıbbi
uygulamadan sorumluluğu için aranan şartları belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık çalışanlarının; sağlık hizmeti üretirken yürürlükteki yasal düzenlemelere uyma,
sağlık hizmeti üretirken meslek etiği değerlerine ve kurallarına uyma ve sağlık hizmeti
üretirken tıp alanının güncel bilimsel kurallarına uyma sorumluluğu vardır. Yapması gerekeni
yapmama, ihmal ya da gecikme gösterme, basit özen ve dikkat göstermeme, tanı ve tedavi
hataları, yetkisiz uygulamalar kusuru göstermekte ve bu kusur sonucunda hastada zarar
oluşursa tıbbi uygulama hatalarından söz edilmekte ve sağlık çalışanı sorumlu
tutulabilmektedir.
Tıbbi uygulamanın hukuka uygunluğu için;
-

Sağlık personeli yetkili olmalı,

-

Aydınlatılmış onam alınmalı,

-

Müdahale, tıp biliminin verilerine göre zorunlu olmalı,

Özen yükümlülüğüne dikkat ederek tıp biliminin verilerine göre uygun
müdahale yapılmalı.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tıp hukukunun konu kapsamı içinde yer almaz?

a)

Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri

b)

Personelin yasal sorumluluğu

c)

İlaç hukuku

d)

Hasta hakları

e)

Mal rejimi sözleşmeleri

2)

Aydınlatılmış onam aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

a)

Tedavinin risklerini

b)

Tedavinin alternatifleri

c)

Tedavinin yararlarını

d)

Hepsi

e)

Tedavinin şekli

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri

a)

Müdahalenin yetkili sağlık personelince yapılması

b)

Tıbbi gereklilik (endikasyon)

c)

Hastanın aydınlatılmış onamı

d)

Hastanın sigortalı olması

e)

Tıbbi standartlara uygunluk

4)

Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması türlerindendir?

a)

Otonomi aydınlatması

b)

Süreç aydınlatması

c)

Tedavi aydınlatması

d)

Risk aydınlatması

e)

Hepsi
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5)

Aşağıdakilerden hangisi, risk aydınlatmasına ilişkin temel ölçütlerdendir?

a)

Risklerin türü konusunda aydınlatma

b)

Tıbbi müdahalenin amacına ilişkin aydınlatma

c)

Tıbbi müdahalenin gerekliliğine ilişkin aydınlatma

d)

Müdahalenin ağırlığına ilişkin aydınlatma

e)

Hepsi

6)
Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı yapılan aydınlatmanın neden olacağı
sonuçlardan biri değildir?
a)

Cezai sorumluluk

b)

Hukuki sorumluluk

c)

İdari sorumluluk (Kamu hastaneleri)

d)

Disiplin sorumluluğu

e)

Tazyik hapsi

7)
Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu açısından Yargıtay hangi yaştan
itibaren verilen irade açıklamasına geçerlilik tanımaktadır?
a)

12

b)

15

c)

14

d)

18

e)

13
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8)

Aşağıdakilerden hangisi rızanın geçerli olması için aranan şartlar arasında yer

a)

Temyiz Gücü

b)

İrade Sakatlığının Bulunmaması

c)

Rızanın Hukuka Uygun Olması

d)

Rızanın Ahlaka Uygun Olması

e)

21 yaşından büyük olmak

9)

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma zorunluluğunun bulunmadığı hâllerdendir?

a)

Acil durumlar

b)

Aydınlatmadan feragat edilmesi

c)

Hastanın bilgisinin bulunması

d)

Aydınlatmanın hastanın durumunu olumsuz etkilemesi

e)

Hepsi

almaz?

10)
Hastanın bilgilendirilmiş rızasının alınması aşağıdaki tıbbi etik ilkelerden
hangisinin bir sonucu değildir?
a)

Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı

b)

Hastaya yararlı olma

c)

Hasta özerkliğine saygı

d)

Zarar vermeme

e)

Arşivlemede bilgilerin saklanması

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)d, 4)e, 5)e, 6)e, 7)b, 8)e, 9)e, 10)e
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6. TÜRK SAĞLIK MEVZUATININ YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ulusal Düzenlemeler
6.1.1. Kanunlar
6.1.2. Tüzükler
6.1.3. Yönetmelikler
6.2. Uluslararası Düzenlemeler
6.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
6.2.2. Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri
6.2.3. Avrupa Konseyi, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve
İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık hukukunun ulusal ve ulusalüstü mevzuatı hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili
yasa, yönetmelik, mevzuata
ve mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında
çalışan diğer meslek
grupları ile iş birliği içinde
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•

Tüzükler: Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

•

Lizbon Bildirgesi: Hasta hakları konusunda oluşturulmuş en temel metindir.

•
Sağlık Hakkı: Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır.
•
Biyotıp Sözleşmesi: Sağlık alanında en kapsamlı uluslararası sözleşme
özelliğini taşımaktadır.
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6.1. Ulusal Düzenlemeler
Sağlık mevzuatı oldukça dağınık, çok fazla kanun, tüzük, yönetmelik ile uygulamaya
ilişkin genelge, yönerge ve tebliğden oluşmaktadır. Bunlardan önemli olan bazı kanun, tüzük
ve yönetmelikler şunlardır:

6.1.1. Kanunlar
•

Kozmetik Kanunu Tarihi:24/03/2005 Sayısı:5324 R.G. Tarihi:24/03/2005

•
Optisyenlik Hakkında
Tarihi:26.06.2004 R.G. Sayısı:5193

Kanun

Tarihi:

22.06.2004

Sayısı:5193

R.G.

•
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tarihi:27.05.2004 Sayısı:5179 R.G.
Tarihi:05.06.2004 R.G. Sayısı:25483
•
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G.
Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273
•
Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Kuruluş Kanunu Tarihi:14.12.1983
Sayısı:18351
•
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251
•
Adli Tıp Kurumu
Tarihi:20.04.1982 R.G. Sayısı:17670

Kanunu

Tarihi:14.04.1982

Sayısı:2659

R.G.

•
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
Tarihi:29.05.1979 Sayısı:2238 R.G. Tarihi:03.06.1979 R.G. Sayısı:16655
•
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu Tarihi:31.03.1965 Sayısı:555 R.G.
Tarihi:10.04.1965 R.G. Sayısı:11965
•
Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun Tarihi:11.01.1960 Sayısı:7402 R.G.
Tarihi:11.01.1960 R.G. Sayısı:10402
•
Hemşirelik Kanunu Tarihi:25.02.1954 Sayısı:6283 R.G. Tarihi:02.03.1954
R.G. Sayısı:8647
•
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Tarihi:18.12.1953 Sayısı:6197 R.G.
Tarihi:24.12.1953 R.G. Sayısı:8591
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•
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Kanun
Tarihi:30.12.1940 Sayısı:3959
•

Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun Tarihi:07.06.1935 Sayısı:2767

•
Umumi Hıfzıssıhha
Tarihi:06.05.1930 R.G. Sayısı:1489

Kanunu

Tarihi:24.04.1930

Sayısı:1593

R.G.

•
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Sayısı:1219 R.G.
Tarihi:04.04.1928 R.G. Sayısı:863
•
2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun R.G. Tarihi:27.05.1983 R.G.
Sayısı:18059
•
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun R.G.
Tarihi:12.01.1961 R.G. Sayısı:10705
•

Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tarihi:31.01.1953 R.G. Sayısı:8323

•
4128 sayılı Kanun ile Değişik 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname R.G. Tarihi:07.11.1995 R.G.
Sayısı:22456
•
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname Sayısı:560 R.G. Tarihi:28.06.1995 R.G. Sayısı:22327
•

Eczacılar Birliği Kanunu Tarihi:25.01.1956 RG sayısı 9223

•

Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Tarihi: 7/6/1985 RG Sayısı: 18792

•
Seriri Tahhariyat ve Tahlilat Yapılan Masli Teamüller Aranılan Umuma
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu Tarihi: 30.3.1927 RG sayısı: 580
•
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri
Hakkında Kanun
•

Tarihi: 28.4.1937; RG sayısı: 3591

•

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tarihi: 15.05.1987 RG Sayısı: 19461

•

Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun Tarih: 07.06.1935 / Sayı: 2767

•

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Tarih: 14.06.1986 / Sayı:

•

Verem Savaşı Hakkında Kanun Tarih: 15.04.1949 / Sayı: 7183

3294
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•
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 R.G. Sayısı:21273
•

Gözlükçülük Hakkında Kanun Tarih: 30.12.1940 / Sayı: 3958

•
5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tarihi:
09.12.2004 RG..Sayısı: 25665
•
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tarihi:
31/5/2006 RG Sayısı: 26200

6.1.2. Tüzükler
•

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, RG: 19.02.1960, 10436

•

Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü, RG: 27.07.1968, 12961

•

Özel Hastaneler Tüzüğü, RG: 01.10.1983, 17924

•

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, RG: 19.06.2002, 24790

•
Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon
Denetlenmesine İlişkin Tüzük, RG: 18.12.1983, 510

Hizmetlerinin

Yürütülmesi

ve

6.1.3. Yönetmelikler
•

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği 2005

•

Kozmetik Yönetmeliği

•
Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve
Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
•

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği

•
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik
•

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

•

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

•
Yönetmelik
•

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruşları Hakkında Yönetmelik
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•

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği

•
Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve
Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
•

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

•

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

•

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

•

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği

•

Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

•

Kaplıcalar Yönetmeliği

•

Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik

•

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

•
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının
Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
•
Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair

•
Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
•
Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin
Uygulanması Hakkında Yönetmelik
•
Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
•

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

•

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

•

İlkyardım Yönetmeliği

•

Hasta Hakları Yönetmeliği

•

Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
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•
Yönetmelik

Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin

•

Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik

•

Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

•

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

•

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

•
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından
Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
•

Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

•

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

•

Kozmetik Yönetmeliği

•

Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

•
Seriri ve Gidai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma
Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan
Yönetmelik
•
Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

•

Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname

•

Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname

•
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik
Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
•

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

•

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

•

İn-Vitro (Vücut Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

•

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

•
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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•
Yönetmelik

Kanser

Kayıt

Merkezi

Yönetmeliğinde

Değişiklik

•

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

•

Kaplıcalar Yönetmeliği

Yapılmasına

Dair

•
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
•
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik
•
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
•
Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler İle
İşitme Cihazı Satış Ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik
•

Özel Hastaneler Yönetmeliği

•
Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

•
Yönetmelik

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

•

Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

•

Hemşirelik Yönetmeliği

•
Yönetmelik

Terapötik Afrez Merkezleri Hakkında Resmî Gazete’de Yayımlanan

•
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelik
•

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

•

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yeni Yönetmelik

•

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

•
Yönetmelik

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında
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•
İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği
Hakkında Yönetmelik
•
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik
•
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili
Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•
•
Yönetmelik

Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair

•
Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan
Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
•
Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma
Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik
•

Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

6.2. Uluslararası Düzenlemeler
Sağlık hukukunu ilgilendiren çok sayıda uluslararası metin bulunmaktadır. Bu
metinlerin bir kısmı, ülkeler tarafından imzalanan ve iç hukuk normu hâline getirilen
uluslararası antlaşmalar iken, daha büyük bir bölümü ise uluslararası örgütler tarafından
yayınlanan bildirgelerden oluşmaktadır.

6.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Bildirgelerin başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gelmektedir. Beyanname;
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan
edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin Resmî Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim
müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında radyo ve
gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27
Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Beyannamede sağlık hakkı
25. Maddede tanımlanmıştır: “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır.”

6.2.2. Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri
Bu konuda önemli sayıda bildirge yayımlayan diğer bir örgüt ise Dünya Tabipler
Birliği’dir. 18.10.1947 yılında kurulan birlik, aşağıda önemli olanları belirtilen ve sağlık
uygulamalarının standartlarını, etik ilke ve kurallarını çizen çok sayıda bildirge yayımlamıştır.
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6.2.2.1. Cenevre Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği'nin 2'nci Genel Kurulu’nda (Eylül 1948, Cenevre-İsviçre)
benimsenmiş, 22'nci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ağustos 1968, SidneyAvustralya) ve 35'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1983, Venedik-İtalya)
geliştirilmiştir. Mesleğe bağlılık yeminini içeren metin, tıbbın her türlü ayrımcılıktan uzak bir
şekilde uygulanması ilkesini getirmiştir.

6.2.2.2. Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası
Dünya Tabipler Birliği'nin 3'üncü Genel Kurulu'nda (Ekim 1949, Londra-İngiltere)
benimsenmiş, 22'nci Dünya Tabipler Kurulu'nda (Ağustos 1968, SidneyAvustralya) ve 35'inci
Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1983, Venedik-İtalya) geliştirilmiştir.
Hekimlerin hastalara ve birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

6.2.2.3. Helsinki Bildirgesi
18'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Haziran 1964; Helsinki Finlandiya)
benimsenmiş, 29'uncu Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1975, Tokyo-Japonya)
ve 35'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1983, Venedik-İtalya)
geliştirilmiştir. İnsanlar üzerindeki biyomedikal araştırmalar için hekimlere yol gösterici
önerilerin yer aldığı bildirge, daha sonra insan üzerinde yapılacak tüm deneylerde ve bunlara
ilişkin düzenlemelerin oluşturulmasında rehber olmuştur.

6.2.2.4. Sidney Bildirgesi
22'nci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ağustos 1968, Sidney Avustralya)
benimsenmiş, 35'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1983, Venedik-İtalya)
geliştirilmiştir. Özellikle organ nakli için gerekli olan beyin sapı ölümü kriterlerinin
benimsenmesi gerektiği yönündeki bildirgedir.

6.2.2.5. Oslo Bildirgesi
24'üncü Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ağustos 1970, Oslo-Norveç)
benimsenmiş, 35'inci Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1983, Venedik-İtalya)
geliştirilmiştir. Tedavi amaçlı düşük işleminin, yasa izin veriyorsa yetkili makamların izin
verdiği yerlerde uzman bir hekim tarafından yapılması konusundaki bildirgedir.

6.2.2.6. Lizbon Bildirgesi
34'üncü Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Eylül-Ekim 1981, Lizbon Portekiz)
benimsenmiştir. Hasta Hakları konusunda oluşturulmuş en temel metindir. Bu bildirge ile
aşağıdaki haklar hasta hakları olarak tanımlanmıştır:
a) Hastanın hekimini özgürce seçme hakkı vardır.
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b) Hastanın dışarıdan herhangi bir karışma olmadan klinik ve ahlaki yargılara özgürce
varabilen bir hekim tarafından bakılmaya hakkı vardır.
c) Hastanın, yeterli bilgileri aldıktan sonra tedaviyi kabul etmeye ya da yadsımaya
hakkı vardır.
d) Hastanın, kendisiyle ilgili tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı
göstermesini hekimden beklemeye hakkı vardır.
e) Hastanın, saygın bir şekilde ölmeye hakkı vardır.
f) Hastanın, uygun bir dine bağlı bir din adamının yardımı da içinde olmak üzere,
ruhsal ve ahlaki teselliyi istemeye ya da yadsımaya hakkı vardır.

6.2.2.7. Dünya Tabipler Birliği'nin Tıpta Yanlış Uygulama Konulu
Duyurusu (Malpractıce)
44. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (1992) kabul edilmiştir. Bildirge dört
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tıbbi yanlış uygulama davaların artış nedenleri
belirtilmiş, ikinci bölümde tıbbi yanlış uygulama ve tıbbi hata tanımlamaları yapılmıştır:
“a) Tıbbi yanlış uygulama (malpractice); doktorun tedavi sırasında standart
uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan “zarardır”.
b) Tıbbi uygulama sırasında; öngörülemeyen bilgi ya da beceri noksanlığı sonucu
oluşan ise; istenmeyen sonuçtur ve bunda hekimin sorumluluğu yoktur”. Bildirgenin üçüncü
bölümünde zarar görmüş hastaların zararının karşılanabilmesi için alınması gerekli önlemler
belirtilmiş, tazminat miktarlarının önceden belirlenmesi ilkesi getirilmiştir. Son bölümde ise
ulusal tabip birliklerine hem hastalar hem de hekimler için adil ve hakça bir ortam yaratmak
için faaliyet önerileri getirilmiştir. Bu önerilerden bazıları şöyledir:
- Yeni teknolojinin içerdiği riskler konusunda halkı aydınlatmak, bu tür tedavi ve
cerrahilerde hastanın bilgilendirilmiş onamını almak üzere hekimlere eğitim,
- Okullarda ve sosyal ortamlarda genel sağlık eğitimi programlarını yüreklendirmek,
- Bilgi ve becerisi yetersiz olan hekimler için uygun politikalar geliştirmek ve
yetersizlik giderilene dek bu kişilerin tıp uygulamaları yapmalarının engellenmesini
sağlamak. Halkı ve hükûmetleri; savunmacı tıp uygulamasının çeşitli yönleri konusunda
uyarmak (doktorların riskli girişimlerde bulunmama, hastaya el atmaması).
- Avukatların bu konuda uygun olmayan istekler ve davalar için propaganda
yapmalarına karşı aktif tutum almak.
- Kötü uygulama başvurularının mahkemelere gidilmeden çözülmesi için yaratıcı
yöntemler bulmak.
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- Hekimleri bu amaçla sigorta yaptırmaya teşvik etmek, eğer hekim bir kurumda
çalışıyorsa işverenin bunu ödemesini sağlamak.
- Kötü uygulama olmaksızın bir zarar görmüş hastaların zararlarının ödenmesi için
yapılan işlemlerde karar vermeyi kolaylaştırıcı danışmanlık yapmak.

6.2.2.8. Dünya Tabipler Birliği’nin Aile Planlaması ve Kadınların
(Korunma) Doğum Kontrol Hakları Konusundaki Kararı
1996 Kasım’ında Güney Afrika Cumhuriyeti Somerset West’te yapılan 48. Genel
Kurul’da kabul edilmiştir. Bu metin daha önce “Kadınların Doğum Kontrol Hakkı” (orijinal
doküman / OD) ve “Aile Planlaması” (orijinal doküman / 7E) başlıklarıyla yayınlanmış iki
kararın harmanlanmasıdır ve her iki metnin de yerini almıştır. İstenmeyen hamileliklerin;
kadınların ve çocuklarının sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabileceği, bu yüzden, Dünya
Tabipler Birliğinin kısıtlamak üzere değil, insan hayatını zenginleştirmek üzere kullanıldığı
sürece, aile planlamasını onayladığı, Birliğin tüm kadınların doğum kontrolü kararına şans
eseri değil, bilinçli olarak, seçerek ulaşmasına olanak tanınmasını desteklediği belirtilmiştir.

6.2.2.9. Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Sağlık Bakımında Devamlı
Kalite Geliştirme Konusunda Ana Hatlar Bildirgesi
49’uncu Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu tarafından benimsenmiştir. Hamburg,
Almanya, Kasım 1997. Hekimlerin bilgi ve yeteneklerini korumak ve artırmak zorunda
oldukları, yalnızca tıp sanatının belirttiklerine göre etkili ve uygun olduğu bilinen muayene ve
tedavileri önereceklerinin altı çizilmiş, kalite değerlendirmelerinde hasta kayıtlarının ve akran
değerlendirmelerinin gizli tutulması gerektiği belirtilmiştir.

6.2.2.10. Dünya Tabipler Birliği'nin Ötanazi Bildirgesi
39. Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Madrid, Ekim 1987. Bir hastanın yaşamını, kendi
ya da çok yakınlarının izni ile de olsa sonlandırmak olan ötanazinin etik olmadığı kabul
edilmiş, hekimin hastalığının son dönemlerinde olan bir hastanın doğal ölüm süreci ile ilgili
isteğine hürmet etmesini önermiştir.

6.2.2.11. Dünya Tabipler Birliği'nin Hasta Hakları Bildirgesi
34. Dünya Tabipler Birliği toplantısında kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim
1981), 47. DTB Kurultayı’nda değişiklikler yapılmış (Bali, Endonezya, Eylül 1995) ve 171.
Konsey Toplantısı’nda uyarlanmıştır (Santiago, Şili, Ekim 2005). Bildirge; nitelikli bir tıbbi
bakım hakkı, seçim yapma özgürlüğü, kendi ile ilgili kararlarını belirleme hakkı, bilinci
kapalı hasta, yasal ehliyeti olmayan hasta, hastanın isteğine karşın yapılan girişimler,
bilgilendirme hakkı, gizlilik hakkı, sağlık eğitimi hakkı, onurunu koruma hakkı ve dinî destek
hakkı ile ilgili olarak öneriler getirmiştir.
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6.2.2.12. Dünya Tabipler Birliği'nin Sağlık Veritabanları ile İlgili Etik
Düşünceler Bildirgesi
2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington kentinde DTB Genel
Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bildirgede; bir hastanın kişisel sağlıkla ilgili bilgilerinin gizliliği
mahremiyet sorumluluğu olarak hekim tarafından korunması gerektiğinin altı çizilerek,
hastalar tarafından bilgiye erişim, mahremiyetin korunması, hastaların onamının alınması,
tanımlanan ve tanımlanmayan verilerin yönetimi konularında tavsiye niteliğinde ilkeler
belirtilmiştir.

6.2.3. Avrupa Konseyi, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları
ve Biyotıp Sözleşmesi
Sözleşme 1996 yılında imzalanmış olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından,
“Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla ve 5013 Kanun numarası ve 03.12.2003 tarihinde kabul
edilmiş, 20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Avrupa Konseyi’nin yapısı, 1948 yılında Lahey’de özel olarak toplanan bir kongrede,
yüzlerce politikacı, hükûmet temsilcisi ve sivil toplumun katılımıyla tartışılmıştır.
Hükûmetleri temsilen AK Bakanlar Komitesi’nin ve parlamenter kanadı temsilen ise o
dönemdeki adıyla Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nin birlikte kurulmasıyla, her iki eğilimin
önerisi AK bünyesinde birleştirilmiştir. Türkiye, AK’a, kuruluşundan üç ay sonra, Yunanistan
ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu üyeleri arasında
sayılmıştır.
AK’ı kuran Londra Antlaşması’nı 5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesi imzalamıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ise 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanmıştır.
AK, savunma ve ticari konular dışında, hayatın hemen hemen her alanını kapsayan
konularda siyasi iş birliğinin yanı sıra, norm oluşturma, bunları kodifiye etme ve denetleme
olmak üzere, her aşamada, üye ülkeler arasında çeşitli düzlemlerde iş birliği öngören kapsamlı
bir yapılanma içerir. Kuruluş, hükûmetler arası kanat, parlamenter kanat ve yerel yönetim
kanadı dışında, 200’ü aşkın sözleşmesi ile bir sözleşmeler sistemini de içerir. Keza, başta
bütün taraf ülkelerin bireysel başvuru hakkını kabul ettiği yargı organı AİHM olmak üzere,
birçok denetim mekanizmasına sahiptir.
Biyotıp Sözleşmesi, bugün itibarıyla sağlık alanında en kapsamlı uluslararası
sözleşme özelliğini taşımaktadır. Sağlık Hizmetlerine Erişimde Adalet, Meslekî Standartlar,
Muvafakat, Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişilerin Korunması, Akıl Hastalığı Olan
Kişilerin Korunması, Acil Durum, Önceden Açıklanmış İstek, Özel Yaşam ve Bilgi Edinme
Hakkı, İnsan Genomu, Ayrımcılık Yapmama, Genetik Tanı Testleri, İnsan Genomuna
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Müdahale, Cinsiyet Tercihinde Bulunamama, Bilimsel Araştırma, Üzerinde Araştırma
Yapılan Kişilerin Korunması, Araştırmaya Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişilerin
Korunması, Tüpte (in vitro) Embriyo Üzerinde Araştırma, Nakil Amacıyla Canlı Vericilerden
Organ ve Doku Alınması, Organ Alınmasına Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişilerin
Korunması, İnsan Vücudundan Alınmış Parçalar Üzerinde Tasarruf ve Ticarî Kazanç Yasağı,
İnsan Vücudundan Alınmış Parçalar Üzerinde Tasarruf konularında düzenlemeler içeren
sözleşme, Türk Mahkemeleri tarafından da Anayasa’nın 90. Maddesi gereği iç hukuk normu
olarak uygulanmaktadır.
İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması alanında en önemli kurallardan biri,
Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasındaki kuraldır. Bunun çalışma konusu açısından
önemi, sağlık hakkının da insan hakkı olarak onayladığımız uluslararası insan hakları
sözleşmelerinde tanınmış olmasıdır. Uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerini ve değerini
düzenleyen 90. maddede 2004 yılında yapılan değişiklikle şu kurala yer verilmiştir:
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
antlaşmalar ile kanunların, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Anayasamızın 90. maddesine
göre, bir yasayla bir uluslararası antlaşma çatıştığında, yasa ister önceki tarihli isterse sonraki
tarihli olsun, burada yasa değil, uluslararası antlaşma esas alınacaktır. Bu durum, uluslararası
antlaşmaların, hukukumuz normlar hiyerarşisinde yasa üstü bir değere, dolayısıyla işlevsel
olarak anayasal değere sahip olması anlamına gelmektedir.
Sözleşme’nin, 23 ve 25. maddelerinde, taraf devletlerin Sözleşme’de öngörülen hak ve
ilkelerin hukuka aykırı biçimde ihlal edilmesini önlemek amacıyla uygun yargısal korumayı
sağlamaları ve Sözleşme hükümlerine uyulmasını teminat altına almak üzere, hukuk
düzenlerinde uygun yaptırımlar öngörmeleri gerektiği hükme bağlanmaktadır. Öte yandan 30.
madde gereği, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin talebi üzerine, taraf devletler, Sözleşme
hükümlerinin etkin biçimde uygulanması bakımından benimsedikleri hukuksal aygıtlara
ilişkin gerekli bilgileri verecektir. Bunun yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 29.
madde uyarınca Sözleşme’nin yorumu konusunda çıkan hukuksal sorunlar bakımından istişari
görüş bildirebilecektir.
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Uygulamalar
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2014/22611Karar: 2015/9162 Tarih: 04.05.2015
ÖZET: Olayda ana baba çocuğa aşı uygulanmasına karşı çıkmışlar, buna rızalarının
bulunmadığını yargılama sırasında ifade etmişlerdir. Ne var ki; bu beyanlarını haklı
gösterecek bir sebep ve delil göstermedikleri gibi dosyada da, yapılması istenilen aşının
çocuğun üstün yararına aykırı olacağına ilişkin bir bulgu ve olgu bulunmamaktadır. Aşının,
çocuğun gelecekteki bireysel sağlığı yanında, toplum sağlığı açısından da yapılması zorunlu
olduğu dosyadaki raporlardan anlaşıldığına göre, isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken
salt ana ve babanın rıza göstermedikleri gerekçesine dayanılarak talebin reddi usul ve yasaya
aykırı bulunmuştur.
(Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi) m. 6) (4721 S. K. m. 339, 340)
(5395 S. K. m. 5)
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece
verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle,
evrak okunup gereği görüşüldü:
Karar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; 22.09.2013 doğumlu küçüğe Sağlık
Bakanlığınca belirlenen “genişletilmiş bağışıklık programı” uyarınca yapılması zorunlu aşıları
velilerinin yaptırmadığını, yaptırmaktan da kaçındıklarını ileri sürerek, küçük hakkında 5395
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1.) bendinin (d) alt bendi uyarınca sağlık tedbirine karar
verilmesini istemiş, mahkemece; istek reddedilmiş, hüküm davacı kurum tarafından temyiz
edilmiştir.
Türkiye'nin taraf olduğu “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları
ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi”ne göre, tıbbi müdahalenin ilgili kişinin bu
müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra
yapılabileceği, muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimse üzerinde ise tıbbi müdahalenin
sadece onun doğrudan yararı için yapılabileceğine değinildikten sonra, müdahaleye
muvafakat verme yeteneği bulunmayan küçüğe veya akıl hastalığı ve benzeri herhangi bir
sebepten dolayı muvafakat verme yeteneği bulunmayan bir yetişkine sadece yasal
temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen bir kişi veya makam ve kuruluşun izniyle
müdahalede bulunulabilir (Söz. m. 6). Bu halde dahi, bu kişi, makam veya kuruluşa,
müdahalenin amacı, niteliğiyle sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgi verilmesi
zorunludur.
Buna göre, küçüğe yapılacak tıbbi bir müdahalenin kural olarak ancak yasal
temsilcisinin izniyle yapılabileceğinde duraksama yoktur. Sorun, tıbbi müdahalenin amacı,
niteliği, sonuçları ve müdahale edilmemesi hâlinde, ortaya çıkabilecek tehlikeleri hakkında
ana ve baba aydınlatıldığı halde rıza göstermemeleri hâlinde nasıl hareket edilmesi
gerektiğindedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukla ilgili her türlü
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kararlarda onun üstün yararının esas olduğunu öngörmektedir. Diğer yandan Türk Medeni
Kanunu da yukarıdaki uluslararası sözleşme hükümlerine paralel olarak ana ve babanın
velayetleri altındaki çocukların bakım, bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmeleri
konusunda onların menfaatini gözönünde tutarak, gerekli kararları alacaklarını ve
uygulayacaklarını kabul etmiştir (TMK. md 339/1, 340/1). Şu halde ana babanın çocuklarla
ilgili karar alırken onların menfaatlerini ve üstün yararlarını gözönünde tutmaları asıldır. Buna
aykırı bir tutum haklı görülemez. Küçüğe yapılacak müdahalenin amacı, niteliği ve
sonuçlarıyla yapılmaması hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda aydınlatıldıkları
halde ana ve babanın haklı bir sebep göstermeksizin müdahaleye karşı çıkmaları durumunda
çocuğun üstün yararı esas alınarak müdahalenin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.
Somut olayda çocuğa uygulanacak aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu birey
olarak korumak ve toplum sağlığı açısından gerekli olan Sağlık Bakanlığınca belirlenen
“genişletilmiş bağışıklık programı” uyarınca yapılması zorunlu aşılardan olduğu
görülmektedir. Böyle bir durumda çocuğun yasal temsilcileri uygulanacak aşı ile ilgili olarak
aydınlatıldıkları halde, hiç bir haklı gerekçe ileri sürmeksizin buna rıza göstermiyorlarsa
çocuğun menfaatine aykırı olan bu tavra hukuki sonuç bağlanamaz. Diğer bir ifadeyle ana ve
babanın rıza göstermemeleri çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise rıza aranmaz. Olayda
ana baba çocuğa aşı uygulanmasına karşı çıkmışlar, buna rızalarının bulunmadığını yargılama
sırasında ifade etmişlerdir. Ne var ki; bu beyanlarını haklı gösterecek bir sebep ve delil
göstermedikleri gibi dosyada da yapılması istenilen aşının çocuğun üstün yararına aykırı
olacağına ilişkin bir bulgu ve olgu bulunmamaktadır. Aşının, çocuğun gelecekteki bireysel
sağlığı yanında, toplum sağlığı açısından da yapılması zorunlu olduğu dosyadaki raporlardan
anlaşıldığına göre, isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken salt ana ve babanın rıza
göstermedikleri gerekçesine dayanılarak talebin reddi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile
karar verildi. 04.05.2015
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Uygulama Soruları
1)
Usulüne göre onaylanmış bir sözleşme, doğrudan iç hukuk normu olarak
kullanılabilir mi?
2)
Uluslararası sözleşmeler ile yasalar arasında çelişkili durumlar olduğunda
hangi düzenleme uygulanacaktır? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması alanında en önemli kurallardan biri,
Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasındaki kuraldır. Bunun çalışma konusu açısından
önemi, sağlık hakkının da insan hakkı olarak onayladığımız uluslararası insan hakları
sözleşmelerinde tanınmış olmasıdır. Uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerini ve değerini
düzenleyen 90. maddede 2004 yılında yapılan değişiklikle şu kurala yer verilmiştir:
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
antlaşmalar ile kanunların, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Anayasamızın 90. maddesine
göre, bir yasayla bir uluslararası antlaşma çatıştığında, yasa ister önceki tarihli isterse sonraki
tarihli olsun, burada yasa değil, uluslararası antlaşma esas alınacaktır. Bu durum, uluslararası
antlaşmaların, hukukumuz normlar hiyerarşisinde yasa üstü bir değere, dolayısıyla işlevsel
olarak anayasal değere sahip olması anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tabipler Birliği Bildirisi’dir?

a)

Lizbon Bildirgesi

b)

Cenevre Bildirgesi

c)

Sydney Bildirgesi

d)

Oslo Bildirgesi

e)

a, b, c ve d seçenekleri

2)
Aşağıdakilerden hangisi, Başbakanlığın, bakanlıkların ve kamu tüzel
kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren konularla ilgili olarak yürürlüğe koydukları
yazılı hukuk kurallarına verilen addır?
a)

Tüzük

b)

Kanun

c)

Yönetmelik

d)

Anayasa

e)

Kanun Hükmünde Kararname

3)
Kanuna veya tüzüğe aykırı olan yönetmeliklere karşı nerede iptal davası
açılmaktadır?
a)

AYİM

b)

İdare Mahkemesi

c)

Danıştay

d)

Anayasa Mahkemesi

e)

Yargıtay
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4)

Türk tabipleri birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Halk sağlığı ile ilgili konularda resmî makamlarla iş birliği yapabilir.

b)

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

c)

Tabipler arasında mesleki dayanışmayı amaçlar.

d)

Resmî veya özel görev yapan tabiplerin katılımı ile oluşur.

e)

Tüzel kişiliği yoktur.

5)

Özel hastanelere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a)
Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce tıbbi gözlem altına
alınmasına gerek görülenler bu hastanelere gönderilirler.
b)

Hususi Hastaneler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösterirler.

c)

Sağlık Bakanlığının izni ile kurulurlar.

d)

Gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulundurmalıdırlar.

e)
Yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla
uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verirler.
6)
Aşağıdakilerden hangisi ayakta teşhis ve tedavi verilen özel sağlık kuruluşları
arasında yer almaz?
a)

Tıp merkezleri

b)

Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri

c)

Poliklinikler

d)

Laboratuvarlar

e)

Muayenehaneler
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7)
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir…” ifadesi nerede düzenlenmektedir?
a)

Anayasa

b)

Hasta Hakları Yönetmeliği

c)

Tababet Kanunu

d)

Deontoloji tüzüğü

e)

Meslek etiği kuralları

8)
Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’ne göre
oluşturulan kurul ve organlardan biri değildir?
a)

Hasta Hakları Birimi

b)

Hasta Hakları Şubesi

c)

Hasta Hakları Kurulu

d)

Türk Tabipleri Birliği

e)

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

9)

Sağlık hizmetinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

a)

Hastanın cinsiyeti

b)

Hastanın ekonomik ve sosyal durumu

c)

Hastanın aciliyet durumu

d)

Hastanın din ve mezhebi

e)

Hastanın siyasi düşünceleri

10)

Sağlık hakkı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a)

Temelini insan haklarından alır.

b)

Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

c)

Kişinin hastalıktan sonraki sürecinde ortaya çıkar.

d)

Vazgeçilmez haklardandır.

e)

Devletin yükümlülüğünü doğurur.
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Cevaplar:
1)e, 2)c, 3)c, 4)e, 5)a, 6)b, 7)a, 8)d, 9)c, 10)c
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7. TIBBİ MÜDAHALELERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sözleşmelere Hâkim Olan Genel İlkeler
7.1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
7.1.2. Eşitlik İlkesi
7.1.3. Kusurlu Sorumluluk İlkesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sözleşme özgürlüğü ilkesi nedir?

2)

Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü nedir?

3)

Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü nedir?

4)

Şekil serbestisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Sözleşme Özgürlüğü: Kişilerin
sözleşmelerle serbestçe düzenleme yetkisidir.

özel

borç

ilişkilerini,

yapacakları

•
Estetik Operasyonlar: Bir kişinin doğuştan veya kaza sonucu ya da herhangi
bir sebep nedeniyle kendiliğinden vücudu üzerinde oluşmuş bulunan ve onun dış görünümünü
bozan sakatlık ve deformasyonların ortadan kaldırılmasına veya bu şekil bir deformasyon
olmadan sadece kişinin daha güzel görünmesini sağlamak amacına yönelik olarak yapılan
tıbbi girişimler şeklinde tanımlanmaktadır.
•
Kusurlu Sorumluluk İlkesi: Bu ilke gereğince, sözleşmeye dayalı
sorumluluğun söz konusu olabilmesi için borcu ifa yükümlülüğü olan tarafın kusurlu olması
gerekmektedir.
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7. Tıbbi Müdahalelerin Hukuksal Niteliği
Hekim ile hasta arasındaki ilişkide her iki tarafın da sorumluluklarının bulunduğu bir
gerçektir. Söz konusu bu hak ve sorumlulukları belirginleştirmek için, ilişkinin hukuki
mahiyetini oraya koymak gerekmektedir. Konu ile ilgili teorik değerlendirmeler ve pratik
uygulamalar incelendiğinde ilke olarak, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu
kabul edilmektedir. Bu sözleşme ilişkisi her iki taraf için de geçerli olacak hak ve
sorumluluklar içermektedir. Taraflar arasında bir sözleşmenin varlığı tespit edilememesi
hâlinde karşılıklı hak ve yükümlülükler genel hukuk kuralları çerçevesinde çözülmektedir.
Hukukumuzda öğretinin büyük çoğunluğu, teşhis ve tedaviyi üstlenen hekim ve hasta
arasındaki ilişkiye vekâlet sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir.
Bu açıklamalar çerçevesinde öncelikle hekim ile hasta arasında kurulan sözleşme
ilişkisine yönelik olarak genel açıklamalarda bulunulacak, sonrasında vekâlet sözleşmesinin
özelikleri belirtilecektir.

7.1. Sözleşmelere Hâkim Olan Genel İlkeler
Borçlar hukukunun sözleşmelere ilişkin olarak içerdiği genel ilkeleri tespit etmek, bu
sözleşmeler ile ilgili doğabilecek bir anlaşmazlığın çözümlenmesinde oldukça önem
taşımaktadır.

7.1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
Sözleşme özgürlüğü, kişilerin özel borç ilişkilerini, yapacakları sözleşmelerle
serbestçe düzenleme yetkisidir. Bir başka tanımda ise sözleşme özgürlüğü; hukuk düzeninin
sınırları içinde kişilerin irade beyanları ile diledikleri hukuki sonuçları meydana getirebilme
özgürlüğüdür. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sözleşme özgürlüğü ilkesi mutlak değildir
ve taraflar bu ilkeden hukuk düzeninin sınırları içinde kalmak kaydı ile yararlanabilirler.
Sözleşme özgürlüğü ilkesi ve bu ilkeye getirilen sınırlamalar Borçlar Kanunu’nun 26.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini
kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler”.
Sözleşme özgürlüğü ilkesi şu alt ilkeleri de bünyesinde barındırmaktadır:

7.1.1.1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü
Kural olarak kimse sözleşme yapmaya zorlanamaz. Ancak toplumda ekonomik ve
sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla istisnai durumlar bu hak kısıtlanabilir.

7.1.1.2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü
Bu özgürlük gereğince kişiler diledikleri kimselerle sözleşme yapma hakkına
sahiptirler. Ancak kamu hizmeti gören kurumlar belli durumlarda bazı kişilerle sözleşme
yapmaktan kaçınamazlar. Benzer şekilde fiili tekel sahiplerinin haklı bir sebep olmaksızın
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sözleşme yapmaktan kaçınamayacakları, aksi durumun hakkın kötüye kullanılmasını
doğuracağı kabul edilmektedir.

7.1.1.3. Şekil Serbestisi
Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmelerin geçerliliği,
kanunda açıkça belirtilmedikçe hiç bir şekle bağlı değildir.

7.1.1.4. Sözleşmenin İçeriğini ve Tipini Belirleme Özgürlüğü (Estetik
Operasyonların Sözleşme Konusu Olup Olamayacağı Sorunu)
Taraflar, Borçlar Hukuku alanında yer alan sözleşmelerin içeriğini ve tipini seçme
serbestisine sahiptirler. Bu bağlamda, isterlerse kanunda düzenlenmiş bir sözleşme tipini
tamamen benimseyebilecekleri gibi, kanunda öngörülmeyen bir sözleşme yaratabilirler veya
kanunda öngörülen bir sözleşmeye yeni unsurlar eklemek ya da değiştirerek farklı bir
sözleşme oluşturabilirler. Ancak bu genel kuralın da istisnası vardır. Buna göre, sözleşmenin
içeriğinin, hukuka, ahlaka, kamu düzenine ve şahsiyet haklarına aykırı hükümler içermemesi
ve aynı zamanda imkânsız olmaması gerekmektedir.
Burada salt estetik amaçlı operasyonların, hekim ile hasta arasındaki sözleşmenin
konusu olup olamayacağı tartışılmalıdır. Öğretide estetik operasyonlar; bir kişinin doğuştan
veya kaza sonucu ya da herhangi bir sebep nedeniyle kendiliğinden vücudu üzerinde oluşmuş
bulunan ve onun dış görünümünü bozan sakatlık ve deformasyonların ortadan kaldırılmasına
veya bu şekil bir deformasyon olmadan sadece kişinin daha güzel görünmesini sağlamak
amacına yönelik olarak yapılan tıbbi girişimler şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan
anlaşılacağı üzere, estetik operasyonlar iki gerekçe ile yapılmaktadır. Birinci durumda kişinin
bedenindeki bir bozukluk giderilmekte, diğer ihtimalde ise salt güzellik amaçlanmaktadır.
Vücuttaki bozuklukların giderilmesi tedavi amacı taşıdığından, diğer tıbbi girişimler gibi
değerlendirilmekte ve tartışmasız aynı kurallara tabi olmaktadır. Ancak salt güzelleştirme
amacı güden operasyonlar hakkında, gerek tıp etiği gerekse de hukuka uygunluk açısından
farklı yaklaşımlar sergilenmektedir.
Kimi yazarlar, bir girişimin tıbbi sayılabilmesi için iyileştirme amacı gütmesinin
zorunlu olduğunu savunmaktadırlar. Gerçekten de Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 13.
maddesinde yer alan; “hekimler; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın, hastanın
arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya beden mukavemeti azaltacak herhangi bir
şey yapamazlar” hükmü karşısında tıbbi müdahalelerin mutlaka tedavi amacı taşımaları
gerektiği söylenebilir. Bu yaklaşımla, salt güzelleştirme amacı güden estetik girişimler
hukuka aykırı sayılabilecektir.
Öğretide, güzelleşme amacı ile yapılan estetik müdahalelerin, kişinin ruhsal
durumundaki çöküntü ve kaygıları yok ettiği ve bu sebeple dolaylı bir tedavi etkisi olduğu
belirtilerek, bu müdahalelerin de hukuka uygun olduğu savunulmaktadır. Esasen Dünya
Sağlık Örgütü’nün 1978’de Alma Ata Konferansı’nda açıkladığı “sağlığın yalnız
hastalıklardan arınmış olmak değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâlidir”
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şeklindeki tanımlaması karşısında, kişilerdeki psikolojik rahatsızlığı dolaylı olarak gideren
estetik müdahalelerin iyileştirici oldukları söylenebilecektir.
Peki, güzel olmamak ya da vücudun bir bölümünün güzellik standartlarının altında
olması sebebiyle yaşanabilecek sıkıntılar, kişinin psikolojisi üzerinde gerçekten büyük etkiler
göstermekte midir? Başka bir söylemle insanoğlu hangi sebeplerle güzelleşmek istemektedir?
Bu soruların cevaplarını bulmak amacıyla güzellik kavramının ne anlama geldiğini ve
önemini tespit etmeye yönelik çalışmalara değinmekte fayda vardır.
Estetik; “güzel ve güzellik kavramı ya da kusurlu organı düzeltmek veya
güzelleştirmek için uygulanan yöntemler” şeklinde tanımlanmaktadır. Güzel ise; “biçimindeki
uyum ve ölçülerindeki dengeyle hoşa giderek hayranlık uyandıran” anlamına gelmektedir.
Zaman içerisinde güzelliğin standartlarının değiştiği, hatta ülkeden ülkeye veya bölgesel
olarak farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Ancak estetik olanın tespitinde “oran”, en önemli
belirleyici olarak kabul edilmektedir. Oranın tespitine ilişkin Rikkatte tarafından geliştirilen
bir ölçünün olduğu bilinmekte, diş hekimleri tarafından kullanılan bu ölçü sayesinde, yüze
orantılı dişler yapılabilmektedir. Bu noktada, yüz güzelliğini önemseyen insanların dişlerine
ayrıca hassasiyet gösterdiklerinin bir araştırmada ortaya konduğu belirtilmelidir. Çalışmada
57.000 katılımcıya vücutlarında, fiziksel olarak beğenmedikleri bölgeler sorulmuş, verilen
cevaplardan, omuz üzerindeki organlar arasında dişlerin birinci sırada yer aldığı görülmüştür.
Yüz sekli, diş ve dudak yapıları ile diğer fiziksel karakteristikler, kişinin diğer insanlar
üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini belirlemede büyük rol oynamaktadır. Özellikle yüz
ifadesi ve gülümsemenin ticari alanda ve reklam sektöründe kullanıldığı ticari ve bilimsel bir
gerçektir. Bir araştırmada; “gülümsemenin gücü”nü kullanan ve kapakta güzel gülen bir insan
resminin olduğu dergilerin daha çok sattığı belirtilmiştir.
Güzel olanların doğdukları andan itibaren daha avantajlı oldukları, güzel olmayanların
ise karşı tarafta oluşturdukları olumsuz etkiler sebebiyle, dışlandıkları, sevilmedikleri ve hatta
cezalandırıldıkları söylenmektedir. Örneğin Gole Man tarafından yapılan bir araştırmada,
güzel görünümlü kadın ve erkeklerin, daha saygın ve yüksek kazançlı işlere alındıkları
belirtilmektedir. Güzel görünümlü kişilerin daha az ceza aldıklarına dair kriminolojik
araştırmalar da bulunmaktadır. Bir araştırmada öğrencilere ayrı ayrı iki kişi gösterilmiş ve bu
kişilerin aynı nitelikteki bir suçun faili olabilecekleri belirtilerek, öğrencilerden karar
vermeleri istenmiştir. Sonuç olarak, çalışmaya katılanların %57’si, güzel olan deneği suçlu
bulurken, %82’si diğer deneği suçlu bulmuştur. Benzer şekilde, güzel olan denek için 10 yıl
hapis cezası öngörülürken, diğeri için 14 yıl önerilmiştir.
Esasen güzellik kavramı neredeyse doğumla birlikte oluşan ve bazı ayırımlar
yapılmasına neden olabilen bir özelliktir. Yeni doğan bir bebeğin güzel bir kişinin kucağında,
ağlamadan daha uzun süre ile kaldığının tespit edildiği araştırma karşısında, güzellik
anlayışının öğretilmediği, içgüdüsel olduğu ve doğumla birlikte kazanıldığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
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Tüm bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak, güzelleşme duygusunun insanların
psikolojisi üzerinde gerçekten tedavi etmeyi gerektirebilecek derecede etkiler oluşturabileceği
söylenebilir. Böylelikle güzelleştirme amacı güden müdahalelerin, kişinin dış görünümü
yanında, ruhsal durumunda da bir yansımasının olacağı, başka deyişle ruh sağlığını olumlu
yönde etkileyeceği kabul edilebilecektir. Ancak, kişilerin güzelleşmeye teşvik edilmeleri ya
da salt ticari kaygılarla estetik operasyonların özendirilmesi geleneksel tıp etiği açısından
gayrı ahlaki kabul edilmektedir.
Tıbbi girişimin hukuka uygun sayılması için tedavi gayesi gütmesi gerektiği genel
olarak kabul edilmekle beraber, öğretide aksi görüşte olanlar da bulunmaktadır. Bunlara göre,
iyileştirme amacı tıbbi müdahalenin zorunlu bir unsuru değildir ve bu amaca yönelmeyen
tıbbi müdahalelerin de doğrudan hukuka aykırı oldukları ileri sürülemeyecektir.
Sonuç olarak estetik müdahalelerin, kişinin sağlığına önemli sayılabilecek derecede
kötü etkilerinin olmayacağı tıbbi ve bilimsel bir kesinlikle ortaya konabilir ise, tedavi edici bir
özellik aranmaksızın uygulanabileceği, kişinin buna onam vermesinin hukuka uygunluğu
sağlamaya yeteceği savunulabilir. Böylece estetik müdahalelerin hasta ile hekim arasındaki
sözleşmenin konusu olabilecekleri de söylenmiş olmaktadır. Ancak, gerek güzelleşmeyi
kişisel bir kapris duygusuna bu durumlarına tıbbı alet etmelerinin önüne geçmek gerekse de
ticari kaygı ile tıp mesleğinin en temel ilkesi olan “önce zarar verme” kuralının meslek
mensuplarınca ihlalini engellemek gayesi ile taraflar arasında sözleşmenin oluşumu için bir
ön koşul olan; “uygulamanın sağlığa zarar vermemesi ölçüsü”nün olabildiğince geniş
uygulanması gerekmektedir.

7.1.1.5. Sözleşmenin İçeriğini Değiştirme ve Sözleşmeyi Ortadan
Kaldırma Özgürlüğü
Tarafların sözleşme yapma özgürlüğünün diğer bir sonucu da yaptıkları sözleşmeyi
değiştirebilme veya ortadan kaldırabilmeleridir. Ancak bu konuda tarafların iradeleri ortak
olmalıdır. Aksi hâlde, yani taraflardan sadece birinin tek başına böyle bir özgürlükten
yararlanması söz konusu değildir.

7.1.2. Eşitlik İlkesi
Borçlar Kanunu; borç ilişkisinin tarafları arasında kural olarak herhangi bir ayırım
yapmamış, ister gerçek kişi, ister tüzel kişi ve hatta devlet olsun tarafları eşit kabul etmiştir.
Kural olarak sosyal ve ekonomik durumlarına bakılmaksızın alacaklı ile borçlu borç
ilişkilerinde kanun tarafından eşit şekilde muamele görmelerine rağmen, özellikle 20. yy.ın
ikinci yarısından itibaren sosyal içerikli sözleşme kavramı gelişmiş ve istisnai de olsa eşitlik
ilkesinin uygulanmadığı bazı durumlar ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal yönden giderek
güçlenen taraf karşısında diğer tarafın giderek zayıflaması, eşitlik ilkesinin bozulmasına yol
açmış ve bu nedenle zayıf tarafın korunması ihtiyacı doğmuştur. Bu durum önce tehlike
sorumluluğu hâllerinin gelişmesine yol açmışa, ardından iş kanunları ile isçi işverene karşı,
kira kanunları ile kiracı kiralayana karşı, tüketicinin korunmasına ilişkin kanunlarla tüketici,
üretici ve satıcıya karşı, hasta ise doktor ve hastane işletmelerine karşı korunmaya ve üstün
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tutulmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, örneğin; uygulamada aydınlatmanın ispatı
hastaya değil hekime yüklenmiş ve herkes iddiasını ispatla mükelleftir ana kuralından
ayrılmıştır.

7.1.3. Kusurlu Sorumluluk İlkesi
Bu ilke gereğince, sözleşmeye dayalı sorumluluğun söz konusu olabilmesi için borcu
ifa yükümlülüğü olan tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu’nun
112. maddesinde; hiç veya gereği gibi ifa edilmezse, kendisine hiçbir kusurun
yüklenemeyeceğini ispat edemeyen borçlunun, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle
yükümlü olacağı düzenlenmiştir.
Kanunun bu düzenlemesinden ispat hukukuna ilişkin önemli bir ilke ortaya
çıkmaktadır. Buna göre; borca aykırılık durumunda borçlu kusurlu kabul edilecek ve kendi
kusursuzluğunu ispat etmedikçe sözleşme sorumluluğundan kurtulamayacaktır. Hasta hekim
arasındaki ilişkide, tıbbi hata ya da malpraktis varlığında, kusurlu bir borca aykırılık söz
konusu olacak ve bu nedenle hastanın uğradığı zararın kusurlu sorumluluk ilkesi gereğince
giderilmesi gerekecektir.
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Uygulamalar
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 5.4.1993, 131/2741
“Estetik ameliyatlarda, ameliyatı yapan doktor, estetik görünüm konusunda belli bir
teminat vermişse, taraflar arasındaki bu sözleşme, eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesinde de
vekâlet akdinde olduğu gibi yüklenici, işi sadakat ve özenle yapmakla borçlu olup davalı
doktor, mesleki bilgisinin tüm icaplarını yerine getirdiğini ispatla zorunludur... Davada
dayanılan maddi olgu, burnun estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan
biçim ve şekle uygun güzel bir görünüm kazandırılmasıdır. Bu olgudan hareket edildiğinde,
böyle bir sözleşmede sonucun ortaya çıkması yönünden teminat verilerek borç altına girildiği,
diğer bir anlatımla belli bir sonucun elde edilmesinin kararlaştırıldığı kuşku ve duraksamaya
yer olmayacak şekilde açıktır. O nedenle, bu tip sözleşmenin eser sözleşmesi olarak kabul
edilmesi hâlin icaplarına ve tarafların iradesine uygun düşeceğinin kabul edilmesi gerekir.
Gerçekte de bu sözleşmedeki yükümlülük vekâlet sözleşmesinin konusunu oluşturan bir iş
görme niteliğinde değildir. Çünkü burada vekâlet akdindeki unsurların aksine çalışma
sonunda; istenilen belli bir sonucun mutlaka elde edilmesi amacı güdülmektedir...”
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 3.11.1999, 4007/3868
“Eser (istisna) sözleşmelerinde, sadece bir hizmette bulunmak değil, aynı zamanda
“eser” denilen olumlu-olumsuz bir sonucun taahhüdü söz konusudur. Sonuç gerçekleşmezse
zarardan yüklenici sorumlu olur. Dövmeyi estetik amaçla silmek için müdahalede bulunan
doktor eser sözleşmesinin niteliği itibarıyla izi tamamen yok etmeyi taahhüt etmiş sayılır... 2Bir hasta ile onu tedavi eden doktor ve bir avukat ile onun müvekkili arasındaki ilişki, vekâlet
sözleşmesinin konusunu oluşturur. Doktor, hastasına tıbbi yardımda ve avukat da hukuki
yardımda bulunmayı taahhüt ederler; ancak, hastayı iyileştirme ve davayı kazanma gibi bir
sonucun taahhüdü, vekâlet sözleşmesinde söz konusu olamaz. Hasta ölse veya dava
kaybedilse dahi tıbbi yardımda bulunan doktor ile hukuki yardımda bulunan avukat yaptıkları
yardımın karşılığı olan ücret hak kazanırlar ve kusurları dışında sorumlu olamazlar. Eser
(istisna) sözleşmelerinde ise, sadece bir hizmette bulunmak değil, aynı zamanda eser denilen
olumlu-olumsuz bir sonucun taahhüdü söz konusudur. Sonuç gerçekleşmezse, meydana gelen
zarardan yüklenici sorumlu olur. Bir diş doktorunun, kanal tedavisi değil de, takma diş
yapması (protez) işi ve bir cerrahın tedavi değil de güzellik amacıyla insan vücudu üzerindeki
tıbbi müdahalesi (olayımızda olduğu gibi) işi, BK.nın 355 ve devamı maddelerinde
düzenlenmiş bulunan istisna (eser) sözleşmesinin konusunu oluşturur. Eser sözleşmesi
uyarınca davalı doktorun tedavi niteliği olmayan tıbbi müdahalede bulunması ifa yönünden,
yeterli değildir. Yaptığı işin, hangi yöntemi kullanırsa kullansın ayıpsız (kusursuz) olarak
ortaya çıkması da gerekir. Davacının kolundaki dövmeyi estetik amaçla silmek için
müdahalede bulunan doktor, aynı zamanda, izi tamamen yok etmeyi de, eser sözleşmesinin
niteliği itibarıyla taahhüt etmiş sayılır. Oysa dosya kapsamına ve fotoğraflara göre, davacının
kolunda eski durumu aratırcasına sağlıksız ve çirkin görünümlü yeni bir iz, cerrahi
müdahalenin izi olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan iş BK.nun 360. maddesi gereğince, kabule
icbar edilemeyecek derecede ayıplı bir iştir...”
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıdaki kararlar ışığında güzelleştirme amaçlı tıbbi girişimlerde var olduğu
kabul edilen sözleşmenin özelliklerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hekim ile hasta arasındaki ilişkide her iki tarafın da sorumluluklarının bulunduğu bir
gerçektir. Söz konusu bu hak ve sorumlulukları belirginleştirmek için, ilişkinin hukuki
mahiyetini oraya koymak gerekmektedir. Konu ile ilgili teorik değerlendirmeler ve pratik
uygulamalar incelendiğinde ilke olarak, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu
kabul edilmektedir. Bu sözleşme ilişkisi her iki taraf için de geçerli olacak hak ve
sorumluluklar içermektedir. Taraflar arasında bir sözleşmenin varlığı tespit edilememesi
hâlinde karşılıklı hak ve yükümlülükler genel hukuk kuralları çerçevesinde çözülmektedir.
Hukukumuzda öğretinin büyük çoğunluğu, teşhis ve tedaviyi üstlenen hekim ve hasta
arasındaki ilişkiye vekâlet sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartına ne ad verilmektedir?

a)

Kontrendikasyon

b)

Endikasyon

c)

Yan etki

d)

Prevelans

e)

Epidemiyoloji

2)

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi kötü uygulama olarak değerlendirilmektedir?

a)

Sağlık personelinin kasıt veya ihmali davranışı

b)

Tıbbi standartların uygulanmaması

c)

Yanlış veya eksik teşhiste bulunma

d)

Yanlış tedavi uygulanması sonucu zararın meydana gelmesi

e)

Hepsi

3)
Kişinin vücut bütünlüğü üzerindeki hakkının niteliği ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a)

Mutlak haktır.

b)

Vazgeçilmez haktır.

c)

Malvarlığı haklarındandır.

d)

Devredilmez haktır.

e)

Vücut bütünlüğüne müdahale için hukuka uygunluk hâlleri olmalıdır.

4)
Hastane faaliyetlerinin hastane işleticisi, tıbbi tedavinin ise hekim tarafından
üslenildiği sözleşmeye ne ad verilmektedir?
a)

Hekimlik sözleşmesi

b)

Tedavi sözleşmesi

c)

Eser sözleşmesi

d)

Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi

e)

Tam hastaneye kabul sözleşmesi
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5)

Tedavi sözleşmesinde hastanın borçlarından olmayan seçenek hangisidir?

a)

Hekime talimat verme

b)

Ücret ödeme

c)

Hekimin sorularına cevap verme

d)

Sözleşmesel güvene riayet etme

e)

Tedaviyi başarısız kılacak davranışlardan kaçınma

6)
Kamu hastanesi ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği açısından doğru
olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hekim ve hemşire kamu görevlisi durumundadır.

b)

Özel hukuk kapsamında bir sözleşme ilişkisi vardır.

c)

Zararın tazmini için direkt hekime dava açılır.

d)

Sağlık hizmeti kamu hizmeti olarak değerlendirilemez.

e)

Özel hukuk kurallarına tabidir.

7)

Tedavi sözleşmesi kapsamında yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hekimin borca aykırı davranışı kişisel sorumluluğu doğurabilir.

b)

Hekim başarılı tedavi sonucunu garanti eder.

c)

Konusu kişilik hakkı değerlerindendir.

d)

İş görme borcu doğurur.

e)

Sonuç garantisi yoktur.

8)
Borçlar hukuku kapsamındaki bir özel hukuk sözleşmesinin taşıması gereken
unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)

Sözleşmenin konusu imkânsız olmamalıdır.

b)

Sözleşmenin içeriği ahlaka aykırı olmamalıdır.

c)

Sözleşme kamu düzenine aykırı olabilmektedir.

d)

Sözleşme hukuka uygun olmalıdır.

e)

Sözleşme kişilik haklarını ihlal etmemelidir.
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9)

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelere hâkim olan ilkelerden birisi değildir?

a)

Sözleşme özgürlüğü ilkesi

b)

Sözleşme kısıtlılığı ilkesi

c)

Şekil serbestisi ilkesi

d)

Sözleşmenin karşı tarafını seçebilme

e)

Sözleşme içeriğini değiştirebilme hakkı

10)

Aşağıdakilerden hangisinde idarenin hizmet kusurundan söz edilebilir?

a)

Önleyici sağlık hizmetinin sunulmaması

b)
durumu

Kamu görevlisinin davranışının, ceza hukuku bakımından suç oluşturması

c)

Kamu görevlisinin siyasi düşmanlık kastıyla verdiği zarar

d)

Hizmet dışı kusurlu davranış

e)

Kamu görevlisinin hizmeti yerine getirirken yaptığı mazur görülemeyecek hata

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)c, 4)d, 5)a, 6)a, 7)b, 8)c, 9)b, 10)a
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8. HEKİM HASTA ARASINDA VEKÂLET SÖZLEŞMESİ VE HEKİMİN
BUNDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tanımı
8.2. Unsurları
8.3. Oluşması ve Şekli
8.4. Kapsamı
8.5. Vekilin (Hekimin) Borçları
8.5.1. Vekil Edenin (Hastanın) İradesine ve Talimatına Uygun Hareket Etme Borcu
8.5.2. Aydınlatma ve Vekil Edenin Rızasını (Onamını) Alma Borcu
8.5.3. Özen borcu
8.5.4. İşi Bizzat Yapma (Şahsen İfa) Borcu
8.5.5. Sadakat Borcu
8.5.6. Sır Saklama Borcu
8.5.7. Hesap Verme Borcu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşi bizzat yapma (şahsen ifa) borcu nedir?

2)

Sadakat borcu ne demektir?

3)

Sır saklama borcu ne anlama gelmektedir?

4)

Hesap verme borcunun kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Vekâlet Sözleşmesi: Vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini
yapmayı üstlendiği sözleşmedir.
•

Onamın Geçerliliği: Yeterli aydınlatmanın yapılmasına bağlıdır.

•
En Güvenilir Yol Prensibi: En uygun yöntem, belirlenen hastalığın tedavisi
için riski en az ve fakat başarı şansı en yüksek olan yöntemdir.
•
İkame Hekim: Hastanın, birlikte çalışan hekimlerden sadece biri ile
anlaşması ve asıl teşhis ve tedavinin bu hekim tarafından üstlenilmesi ve gerçekleştirilmesi ve
diğer hekimlerin sadece asıl sözleşme borçlusu hekimin bulunmadığı durumlarda tedavinin
bir kısmına dahil olmaları hâlinde vekâlet sözleşmesinin tarafı tek bir hekim olacak ve diğer
hekimler ise ikame vekil durumunda çalışacaklardır.
•
Sır Saklama Borcu: Tıbbi uygulamalarda karşımıza kayıtların tutulması,
saklanması, hastaya ait sırların gizliliği ve hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi
yükümlülüğü olarak çıkmaktadır.
•
Sadakat Borcu: Hekime, hastanın yararını kendi çıkarından önde tutma,
öncelikle hastanın gerçek ve muhtemel iradesini, sonra da yararını daima göz önünde
bulundurma, uygun şekilde ve zamanlarda hastayı bilgilendirme, tavsiyelerde bulunma ve sır
saklama gibi borçları da içerir.
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8. Hekim-Hasta Arasında Vekâlet Sözleşmesi ve Hekimin Bundan
Doğan Sorumlulukları
8.1. Tanımı
Borçlar Kanunu’nun 502. maddesinde vekâlet sözleşmesi tanımlanmıştır. Buna göre;
vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği
sözleşmedir. Kanunun bu tanımından ve vekâlet sözleşmesine ilişkin diğer hükümlerinden
hareketle, doktrinde farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Tandoğan’a göre; vekâlet öyle bir
akittir ki, vekil müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi,
bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde
edilememesi rizikosu ona ait olmamak üzere yükler.

8.2. Unsurları
1) Vekilin vekil edene karşı bir iş görme veya hizmet yapma borcu altına girmesidir.
Gerek kanunda gerekse de doktrinde yer alan tanımlar incelendiğinde vekâlet
sözleşmesinin en önemli unsurunun bir iş görme (veya hizmet) olduğu anlaşılmaktadır. İş
görmeden kasıt, herhangi bir hukuki işlem veya hukuki işleme benzer bir fiil ya da maddi bir
eylemin yapılmasıdır. Burada önemli olan söz konusu fiillerin yapılmasının, kanunla
düzenlenen bir iş görme sözleşmesinin konusunu teşkil etmemesidir. Vekâlet sözleşmesinin
konusunu, kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerin kapsamına girmeyen bir iş yapma, bir
hizmeti gerçekleştirme gibi hukuka uygun ve olumlu edimler teşkil edebilmektedir. Bu
bağlamda bir hekimin hastasına yönelik olarak gerçekleştirdiği eylemler, kanunda öngörülen
herhangi bir iş görme sözleşmesinin konusunu oluşturmadığından vekâlet sözleşmesi
içerisinde incelenebilecektir.
2) İş görmenin başkasının menfaatine ve iradesine uygun olarak yapılmasıdır.
İş görmenin vekâlet sözleşmesine konu olduğunu kabul edilebilmesi için, başkasına ait
olması ve onun yararına yapılması gerektiği açıktır. Bu kuraldan bazı sonuçlar
çıkarılmaktadır. Öncelikle bir işi vekâleten gören kişi, işin ait olduğu kimsenin menfaatini
korumak durumundadır. Nihayetinde gerçekleştirilen işte, işin sahibinin menfaati
bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda hekimlerin gerçekleştirdikleri iş karşılığında ücret
almaları gibi- vekilin de işi görülen kimse yanında menfaati bulunabilir. Bu durum vekâlet
sözleşmesinin meydana gelmesini etkilememektedir.
Bu unsurun belki de en önemli özelliği, vekil edenin iradesine uygun olarak işin
yapılmasıdır. Bu kural, Borçlar Kanunu’nun 505. maddesinde yer alan; “vekil, vekâlet
verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür” hükmü ile de tespit edilmiştir. Ancak iş
görmenin veya hizmeti gerçekleştirmenin genel sınırlarını çizen bu irade ve talimat
çerçevesinde vekil, vekil edenin yararına bir sonuç elde etmek için nispeten bağımsız olarak
hareket eder. Tam bağımsızlık vekâlet sıfatını ortadan kaldırırsa da vekil, sonuca ulaşmak için
kendine göre bir karar verme, inisiyatif kullanma ve bir iş yapma durumundadır. Özellikle bir
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uzmanlığı gerektiren işlerde bağımsızlık kendini daha geniş boyutlarda gösterir. Örneğin
hekimlik uygulamalarının gerektirdiği bilimsel bilgi ve tecrübe dikkate alındığında, iş
sahibinin yapılacak işin ayrıntılarına ilişkin olarak talimat verme ve irade açıklama imkânının
olamayacağı anlaşılacaktır. Bu durumda olan vekilin, vekil eden yararına hareket etmesi ve
gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak vekil edeni bilgilendirmesidir.
3) İş görmenin belli bir zamanla sınırlı olmaksızın gerçekleştirilmesidir.
Vekâlet sözleşmesinde iş görme veya bir hizmeti gerçekleştirme, belli bir zaman
kaydına bağlı olmaksızın borçlanılmaktadır. Bu unsur, vekâlet ve hizmet sözleşmesini
birbirinden ayıran en önemli unsurdur.
4) İş görmeden doğan sonuç ve bunun tehlikesinin (riziko - komplikasyon) vekil edene
(hastaya) ait olmasıdır.
Her ne kadar bu unsur vekâlet sözleşmesinin kanuni tanımında yer almasa da
sözleşmenin özelliği, hüküm ve sonuçları ve diğer sözleşmelerden farkları dikkate alındığında
öğretide ortaklaşa kabul edildiği görülmektedir. Hekim bir sonuca ulaşmak amacıyla belli bir
yönde iş görürken bu sonucu garanti etmemektedir. Hekimin asıl borcu özen yükümlülüğüne
uygun olarak tıbbi uygulamaları en iyi şekilde yapmaktır. Asla sonuç garantisi
vermemektedir. Bu unsur, vekâlet sözleşmesi ile eser sözleşmesini birbirinden ayıran en
önemli özelliklerden biridir.
5) İş görme karşılığında ücrete hak kazanmadır.
Ücret vekâlet sözleşmesinin zorunlu unsuru olmamakla beraber, günümüzde yapılan
vekâlet sözleşmelerinin çoğunluğu ve hekim ile hasta arasında var olan vekâlet sözleşmesi
genellikle bir ücret anlaşması içermektedir. Taraflar ücret kararlaştırmışlarsa veya o işin
görülmesi için ücret alınacağı yönünde bir kanun hükmü yahut bir teamül söz konusu ise,
vekil ücrete hak kazanır.
Ücret belli bir miktara bağlı olarak tek seferde ödenebileceği gibi, haftalık, aylık veya
yıllık olarak da tespit edilebilir. Hekimler ile hastalar arasında kurulacak vekâlet
sözleşmelerinde, (hizmetin özel sektörde verildiği durumlarda) taraflar ücreti belirleme
konusunda serbesttirler. Ancak hizmetin gerçekleştirilmesinden önce ücret üzerinde bir
mutabakata varılmamışsa bu durumda hekimlerce tanzim olunan faturalar ödenecek ücretin
miktarı hakkında bir icap niteliğini taşır, hasta itiraz etmeksizin yazılı miktarı öderse bu icabı
kabul etmiş sayılır, aksi hâlde ücret miktarı, hâkim tarafından, teamül ve özellikle asgari ücret
tarifeleri dikkate alınarak tespit edilir.
6) Sözleşmenin her zaman tek taraflı olarak feshedilebilmesidir.
Borçlar Kanunu’nun 512. maddesi çerçevesinde, vekâlet sözleşmesi her zaman ve tek
taraflı olarak feshedilebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf,
diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Özellikle hekimlik uygulamalarının
söz konusu olduğu durumlarda, yürütülen tedavinin her zaman ve tek taraflı olarak
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sonlandırılmasının doğru olmayacağı, sözleşmeden ve dolayısıyla hizmetten tek taraflı olarak
vazgeçmek isteyecek hekimin, öncelikle bazı önlemleri alması gerektiği kabul edilmelidir.
Esasen bu kabul vekilin müvekkile karşı özen ve sadakat borçlarıyla da bağlantılıdır. Zira
hekim, sözleşme gereği yüklendiği borcu yerine getirirken nasıl hastanın menfaatini göz
önüne alarak hareket ediyorsa, bu ediminden vazgeçerken de hastanın zarara uğramaması için
gerekli dikkati ve özeni göstermek durumundadır.

8.3. Oluşması ve Şekli
Diğer tüm sözleşmeler gibi vekâlet sözleşmesi de karşılıklı icap ve kabulden doğar.
Burada icap ve kabul açık olabileceği gibi zımni(örtülü) de olabilir. Nitekim Borçlar
Kanunu’nun 503. maddesi bu yönde özel bir hüküm getirilerek; “Kendisine bir işin görülmesi
önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin
gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen
reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır” sözleşmenin zımni olarak da
kurulabileceği belirtilmiştir.
İşin yapılması mesleklerinin gereği vekillere; devletten aldıkları ruhsata dayalı olarak
açtıkları özel muayenehanelerde veya özel sağlık kuruluşlarında faaliyet gösteren hekimler
örnek olarak gösterilebilir. Bu statüdeki hekimler, kendilerine tedavi amacı ile başvuran
hastayı derhâl reddetmez ise taraflar arasında zımni olarak vekâlet sözleşmesi kurulmuş olur.
Burada, kamu hastanelerinde çalışan ve kamu görevlisi statüsünde bulunan hekimleri
ayrık tutmak gerekmektedir. Zira devlet memurları özel hukuk yönünden vekil
sayılmamaktadırlar. Kamu hastanelerinde vatandaşlara sunulan hizmetin yaratıcılarından olan
hekimler, kamu personeli statüsündedirler ve yerine getirdikleri hizmet de idari faaliyetin bir
parçasıdır. Bu nedenle kamu personeli statüsündeki hekim ile hasta arasında herhangi bir
sözleşme ilişkisi mevcut değildir.
Vekâlet sözleşmesi kural olarak Borçlar Kanunu’nun 12. maddesi gereğince hiçbir
şekle bağlı değildir. Yazılı olabileceği gibi, sözlü de yapılabilir. Bu durumda vekâlet
sözleşmelerinin yazılı olmasının sadece ispat bakımından önemli olduğunu söylemek
gerekmektedir. Zira vekâlet sözleşmesinin varlığının, hükümlerinin ve içeriğinin nelerden
ibaret olduğunun ispatı mevzuatımızdaki ispata ilişkin genel kurallara tabidir.

8.4. Kapsamı
Vekâlet sözleşmesinin kapsamı, Borçlar Kanunu’nun 504. maddesine göre belirlenir.
Söz konusu düzenlemeye göre; vekâlet sözleşmesinin kapsamı öncelikle sözleşmede
belirlenir. Vekâletin kapsamı sözleşmede açıkça belirtilmemişse ve sözleşmenin
yorumlanması sureti ile bir sonuca ulaşılamıyorsa, bu durumda yapılacak işin niteliğine, iş
görme ile varılmak istenen amaca, olayın özelliğine, varsa bu konudaki geleneklere göre
kapsam belirlenecektir. Uygulamada birçok vekâlet sözleşmesinde, görülecek işin uzmanlık
gerektirmesi ve ayrıntısının sözleşmeye yazılmasının olanaksız olması, vekâlet sözleşmesinin
kapsamının sözleşmede tam olarak belirlenmemesine sebebiyet vermektedir.
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Hekimler ile hastalar arasında oluşan vekâlet sözleşmelerinde de durum böyledir ve
yapılacak tedavinin tüm ayrıntısının sözleşmede belirtilmesinin mümkün olmadığı açıktır.
Esasen iş; teşhis ve tedavi gereklerine uygun olarak yapılacak tıbbi bir müdahaledir ve tıbbi
müdahaleler farklı usuller uygulanarak gerçekleştirilebilir. Bilindiği üzere teşhis konulduktan
sonra uygulanacak tedavi yolları her zaman tek olamayabilmektedir. Örneğin cerrahi
müdahale ile tedavi edilebilecek bir hastalığın, aynı zamanda ilaç tatbiki ile iyileştirilmesinin
mümkün olduğu durumlar olabilir. Alternatif tedavi metotları olarak nitelendirilen bu
uygulamalardan hangisinin seçileceği ve dolayısıyla hangisinin vekâlet sözleşmesinin konusu
olacağı tarafların iradesi ile tespit edilmelidir.

8.5. Vekilin (Hekimin) Borçları
8.5.1. Vekil Edenin (Hastanın) İradesine ve Talimatına Uygun
Hareket Etme Borcu
Hekimler ile hastalar arasında gerçekleştirilen vekâlet sözleşmelerinde talimatlardan
bahsedebilmek çok mümkün olmamaktadır. Zira hekimin uzmanlığına giren konularda
hastanın talimat verme olanağı oldukça sınırlıdır. Bu durumda hasta tarafından verilen talimat
çok genel nitelikli olacaktır. Ancak bu durum, hekimin hastanın iradesi dışında işlemler
gerçekleştirmesine, başka bir deyişle vekâletin kapsamının aşılmasına ya da kapsam dışına
çıkılmasına da sebebiyet vermemelidir. Aksi hâlde vekâlet sözleşmesinin tarafı hekim
vekâletsiz iş gören konumuna düşer ve hastanın sözleşme ve talimatla belirttiği iradesine
aykırı hareket etmesi sebebiyle doğan zararlardan sorumlu olur.
Hastanın, gerçekleştirilecek iş ile ilgili olarak talimat verecek düzeyde bilgi
birikiminden yoksun olması, hekimin teşhis koyma ve uygun tedaviyi tatbik etme
yükümlülüğünü kaldırmaz. Hastanın, hastalığı hakkında doğru teşhis yöntemlerinin
kullanılarak teşhisi ve uygun bir şekilde tedavisi noktasında varsayımsal bir iradesinin olduğu
kabul edilmelidir. Bunun karşılığında ise hekimin “teşhis ve tedavi borcu” yer alır. Hekim
hastalığın tedavisine geçmeden önce gerekli teşhisi koymalı, sonrasında ise uygun tedavi
yöntemini belirlemelidir.
Teşhisin konulması, gerçekleştirilecek tedavinin de tespiti bakımından çok önemlidir.
Yanlış bir teşhisin konulması durumunda uygulanacak tedavi de yanlış ve/veya gereksiz
olabilecek, bu durumda ise hastalığın tedavisinin gecikmesi ya da hiç gerçekleştirilememesi,
yanlış tedavi yüzünden hastanın ayrıca zarar görmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
Teşhisin konulması aşamasında uyulması gerekli kuralların tespiti de ayrıca önem
taşımaktadır. Bunun için teşhis amaçlı gerçekleştirilecek işlemlerin neler olduğu üzerinde
durulmalıdır.
Hekim kendisine başvuran hastanın şikâyetlerinin neler olduğu ve bu şikâyetlerin
hangi durumlardan kaynaklanabileceğine dair bir araştırma yapmalıdır. Hastanın tıbbi geçmişi
hakkında bilgilenmek olarak adlandırılabilecek ve tıp literatüründe “Anamnez” (Anamnese)
olarak tanımlanan bu süreç, hekim ile hasta arasında tam bir diyalogun kurulması ile

141

tamamlanabilir. Hekim hastanın şikâyetlerini ve bu şikâyetlere sebep olabilecek tıbbi
geçmişini sorgulamalı ve gerekli notları almalıdır.
Tıbbi geçmişe ilişkin bilgilerin alınması ve hastanın şikâyetlerinin tespit edilmesinden
sonra yapılacak olan ise hastanın muayenesidir. Hekim hastanın muayenesini, tıp biliminin
gereklerine uygun olarak bizzat yapmalıdır. Teşhisin konulmasında, kendisinden önceki
hekimlerin muayene bulgularına dayanabilirse de sadece bu bulgulara dayalı olarak teşhis
koyma yoluna gitmemelidir. Hastalığın teşhisinin konulması ile ilgili olarak bu süreç
tamamlandıktan sonra teşhise elverişli bulgular elde edilebilir ve sonrasında gerekli tedavi
yöntemleri üzerinde konuşulabilir. Ne var ki, günümüz uygulamasında, gerek tıp bilimindeki
ilerlemeler gerekse de teknolojik gelişmelerin tıp uygulamalarına yansımaları sonucunda ve
tabi ki, hastalığın özelliğine göre, salt tıbbi geçmiş ve muayene ile teşhis
konulamayabilmekte, ileri tetkik ve incelemelerin yapılması gerekebilmektedir. Teşhise
yönelik bazı laboratuvar testlerinin yapılması, görüntüleme cihazlarının kullanılması bunlara
örnek olarak gösterilebilir. Somut olay bakımından bu incelemelerin gerekip gerekmediğinin
tespitinde tıp bilimi ve öngördüğü esaslar hekime yol gösterecektir. Anılan incelemeler de bir
tıbbi ameliye özelliği taşımaktadır. Gerçekten de hastanın tıbbi geçmişinin alınması ve
muayenesi aşamalarında onun vücut bütünlüğüne yönelik bir işlem gerçekleştirilmezken, test
için vücut sıvılarının alınması ya da radyolojik görüntüleme incelemeleri sırasında hastanın
radyasyon etkisine maruz kalması hastanın vücut bütünlüğünün ihlalini gerektir. Bu nedenle
tıpkı tedaviye yönelik ameliyelerin gerçekleştirilmesinde olduğu gibi, bu uygulamaların
yapılması aşamasında da hekim, hastayı aydınlatmalı ve onun onamını almalıdır.
Herhangi bir ayırım yapılmaksızın hastaya yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü
işlem için aydınlatmanın yapılması ve onamının alınması esastır. Ancak tıbbi geçmişin
alınması ve muayene sırasında yapılacak işlemler, bu işlemlerin içeriği ve sonuçları hakkında
hasta az çok bilgi sahibi iken, tıbbi bilgi ve uzmanlık gerektiren ileri tetkiklerin içeriği,
muhtemel sakıncaları ve sonuçları hakkında hastanın bilgi sahibi olması beklenemez.
Dolayısıyla bu yönüyle tedavi ameliyeleri ile benzerlik gösteren tetkikler için hastanın
aydınlatılmış onamının alınması, hekimin, hastanın iradesine ve talimatına uygun hareket
etme borcu kapsamında değerlendirilmelidir.
Yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde, gerekli teşhisin konulmasından sonra
hekimin tedavi yöntemini belirlemek ve uygulamak yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Hangi
tedavinin uygulanacağını tespit etmek ve belirlemek, uzmanlığı sebebiyle hekimin yapacağı
bir işlemdir. Bu tespite hastanın dahil olması veya etki etmesi beklenemez. Ancak hekimin
gerek tedavi yönteminin seçilmesinde gerekse de uygulaması aşamasında, hastanın iradesine
uygun hareket edilebilmesi ilkesi, hekime bir başka borç daha yüklemektedir. Bu da hastanın
aydınlatılması ve yapılacak tedavi uygulamalarına onamının alınmasıdır.

8.5.2.Aydınlatma ve Vekil Edenin Rızasını (Onamını) Alma Borcu
Tıbbi girişimler, kişinin (hastanın) vücut bütünlüğüne yönelik bir müdahaleyi
bünyesinde barındırması sebebiyle özel hukuk açısından haksız fiile, ceza hukuku açısından
ise yaralama suçuna sebebiyet verebilecek niteliktedir. Tedavi amacıyla yapılan bu eylemlerin
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hukuka aykırılığının ortadan kaldırılması, başka bir deyişle hukuka uygun kılınması ise ancak
hastanın onamı tahtında gerçekleştirilmeleri ile mümkündür. Onamın geçerliliği ise yeterli
aydınlatmanın yapılmasına bağlıdır. Burada özetle değindiğimiz aydınlatma ve onam alma
borcu, ileride ayrıntılı olarak incelenmiştir.

8.5.3. Özen Borcu
Vekil, vekâlet sözleşmesine dayalı olarak gördüğü işi veya gerçekleştirdiği hizmeti, iyi
niyet kurallarına da uygun olarak özenle yerine getirmelidir. Bu husus Borçlar Kanunu’nun
506. maddesinde “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini
gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür” şeklinde düzenleme altına alınmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere hekim iş görürken amaç edindiği sonucun
gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Ancak bu işi görürken yaptığı faaliyeti özenle
yürütmelidir. Aksi hâlde doğacak olumsuzluklardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle hekimin,
bu borcunun gereği olarak, iş görme ile hedef tutulan sonucun başarılı olması için hayat
tecrübelerine ve işlerin mutat cereyanına göre gerekli girişim ve davranışlarda bulunması,
başarılı sonucu engelleyecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir.
Hekimin göstereceği özenin derecesini (ölçüsü) tespit etmek, hangi durumlarda yeterli
özenin gösterilmediğini belirlemek açısından önem taşımaktadır. Bu konuda Borçlar
Kanunu’nun 506. maddesinde, “Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun
belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi
gereken davranış esas alınır” hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında hekimlerin
mesleki faaliyetleri sırasında göstermeleri gerekli özenin derecesinin objektif kıstasa göre
belirleneceği söylenmelidir. Bu husus öğretide ve uygulamada kabul görmektedir. Uzun süren
ve mesleki faaliyet süresince dahi devam eden eğitimler sonucu edinilen bir diploma ve bu
diplomaya dayalı olarak devlet tarafından verilen bir ruhsatname ile faaliyet gösteren
hekimlerin, gerçekleştirdikleri işlemlerin önemi ve güçlüğü de dikkate alındığında yüksek
derecede özen göstermeleri gerekliliği de kendiliğinden anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle
hekim; “genellikle kabul edilen ve tıp biliminin uygulanması artık mutat usul hâlini almış
olan ilkelerini bilmek ve sanatının kurallarına göre doğru teşhisi koyup bu teşhise uygun bir
tedavi tavsiye etmek ve bu tedaviyi gerekli her türlü ihtiyat tedbirlerini alarak uygulamak
zorundadır.”
Hekimden beklenilen özenin derecesinin tespitinde objektif kıstas dikkate
alındığından, yapılacak tıbbi ameliyenin güçlüğü ve tehlikeliliği de değerlendirmeye
katılmalıdır. Beklenilen özen, işin tehlikeliliği ve güçlüğü ile doğru orantılıdır. Konu insan
sağlığı olduğunda, yapılacak işleri önemli, az önemli ya da önemsiz olarak sıralandırmak
mümkün olmayabilir, ancak bu işlemlerin yaratacağı tehlike ve güçlük derecesi bir azlık
çokluk değerlendirmesine tabi kılınabilir. Örneğin bir cerrahi girişim ile ağrıyı azaltmak için
uygulanacak enjeksiyonun aynı tehlikeye veya güçlük derecesine sahip oldukları söylenemez.
Bu durumda hekimler gerçekleştirecekleri ameliyenin tehlikelilik ve güçlük derecesine göre
gerekli özeni göstermek durumundadırlar.
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Vekâlet sözleşmesinin tarafı olan hekimin özen borcu yalnız teşhis ve tedavi ile sınırlı
olmayıp, tıbbi uygulamayı hukuka uygun duruma getiren hukuk normları ve deontoloji
kurallarının uygulanmasında ve diğer borçlarının ifasında da özen borcu söz konusudur. O
halde hekim, aydınlatma, hastanın onamını alma, sır saklama gibi borçların ifasında da özenli
davranmak durumundadır.
Hekim, teşhis için gerekli işlemleri yaparken, gerek doğru teşhisin konulması gerekse
de teşhis işlemleri aşamasında hastanın zarara uğramaması için, özen gösterme
yükümlülüğüne uymak durumundadır. Yukarıda açıklandığı üzere, hekim teşhis aşamasında,
hastanın vücut bütünlüğüne yönelik olmayan işlemlerin yanı sıra (tıbbi geçmişin alınması,
muayene), biyolojik materyallere dayalı olarak yapılan testler ve radyolojik incelemeler gibi
vücut bütünlüğünü bozan incelemelere de karar verebilir. Bu işlemler gerçekleştirilirken, özen
borcunun bir gereği olarak lüzumsuz yere hastayı zarara uğratacak ameliyelerden
kaçınılmalıdır.
Hekim, hastalığın tedavisine yönelik olarak en uygun yönteme karar verecek olan
kişidir. En uygun yöntem, belirlenen hastalığın tedavisi için riski en az ve fakat başarı şansı
en yüksek olan yöntemdir. Bu konuda hekime “en güvenilir yol prensibi” yardımcı
olacaktır. Uygulanacak tedaviye karar vermek hekimin uzmanlığı olmakla beraber, hastayı
aydınlatarak ve onamını alarak tedaviye dahil etmeyen hekimin özenli davrandığından
bahsedilemez. Tedavi yönteminin seçiminde karşılaşılabilecek başka bir durum da bir
hastalığın tedavisine yönelik alternatif tedavi yöntemlerinin bulunduğu hâllerdir. Örneğin
cerrahi bir girişimle tedavi edilebilecek bir hastalık, aynı zamanda ilaç tatbiki ile de tedavi
edilebilir. Bu tedavilerin süreleri, başarı şansları, yan etkileri ile muhtemel risk ve
komplikasyonları farklılık gösterecektir. Bu noktada yapılması gereken tedaviye hasta ile
birlikte karar vermektir. Zira kimi hastalar, çok daha uzun bir sürece yayılacak olması, başarı
şansının daha düşük bulunmasına rağmen ilaç tedavisini cerrahi girişime tercih
edebilecekken, kimileri tam tersine düşünebilirler. Bu konuda kişinin kendi geleceği üzerinde
karar verme hakkının bulunduğuna bir kez daha dikkat çekilmelidir.
Bu noktada yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerin olduğu açıktır. Doğru
teşhis için ayrıntılı bir tıbbi geçmişin alınması, hastanın bilimsel gerekliliklere uygun şekilde
muayenesi, muayene sırasında kişinin özel hayatına ve mahremiyetine saygı, yapılacak her
türlü işlem için hastanın aydınlatılması ve onamının alınması, vücut bütünlüğünü ihlal edici
mahiyet taşıyan incelemelerin ancak gereklilik hâlinde yapılması, başka deyişle tıbbi
gereklilik olmadıkça hastayı maddi ve manevi açıdan zora sokacak lüzumsuz incelemelerden
kaçınılması, hastalığın tedavisi için uygun yöntemin seçilmesi, muhtemel risk ve
komplikasyonlar hakkında hastanın aydınlatılması, alternatif tedavi usulleri hakkında bilgi
verilmesi ve hastanın onamı alınarak tedaviye katılımının sağlanması, hastaya ait sırların saklı
kalması için gerekli özenin gösterilmesi yapılması gerekenler arasında sayılabilir. Hastayı
bizzat muayene etmeyerek sadece önceki tarihlerde muayene yapmış bir hekimin
bulgularından yararlanarak teşhis koymaya çalışmak veya telefon ile kendisine verilen bilgiler
ışığında teşhis ya da tedaviye yönelik kararlar vermek, tıbbi açıdan gereklilik olmadan ileri
tetkiklere girişmek, hastayı yeterince aydınlatmadan ve onamını almadan tıbbi işlemler
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gerçekleştirmek, hastanın mahremiyetini ve özel hayatını ihlal edecek şekilde kendisi
hakkında edinilen bilgileri başkaları ile paylaşmak gibi davranışlar ise yapılmaması, başka bir
deyişle kaçınılması gerekli hareketlerdir.
Yukarıda belirlenen şekilde, teşhis ve tedavi aşamaları ile bunlara bağlı olan yan
borçların ifası sırasında gerekli tüm özeni sarf etmiş hekimin, tedavi sonucunun elde
edilememesinden, başka deyişle hastalığın iyileşmemesinden sorumlu olmayacağı açıktır.
Esasen vekâlet sözleşmesinin niteliği gereği, hekim üzerine aldığı iyileştirme ameliyesini
özenle yapmaktan sorumludur ve asla bir sonuç garantisi veremez.
Özen borcunun yerine getirilip getirilmediği, başka bir deyişle özen borcuna aykırı bir
davranışın varlığı hasta tarafından ispat edilmelidir. Hekim ile hasta ilişkisinde, müvekkil
durumunda olan hasta, meydana çıkan kötü (istenmeyen) sonucun, vekilin (hekim) mesleğin
kurallarına uygun olmayan davranışları sebebiyle oluştuğunu ispat etmelidir. Ancak yukarıda
da açıklandığı şekilde, hekimin uzmanlığı karşısında daha bilgisiz ve güçsüz taraf olan
hastanın ispat yükünü ağırlaştırmak ispatı ve dolayısıyla gerçeğin ortaya çıkmasını imkânsız
hâle getirebilecektir. Bu nedenle istenmeyen ve beklenmeyen bir sonucun varlığını ispat eden
hastanın, hekimin özensiz olduğunu da dolaylı olarak ispatladığı kabul edilmelidir. Bu iddia
karşısında hekim, istenmeyen durumun ortaya çıkmasında kusursuz olduğunu ispatlamak
durumundadır. Hekimin meydana gelen zarardan sorumlu tutulması için ise, mesleki
standartlardan ayrıldığının ortaya konulması gerekmektedir.

8.5.4. İşi Bizzat Yapma (Şahsen İfa) Borcu
Hekimin bu borcu, Borçlar Kanunu’nun 506. maddesinde; “Vekil, vekâlet borcunu
bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da
teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir” şeklinde düzenleme altına
alınmıştır. Bu düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı üzere, hekim öncelikle işi bizzat yapmak
durumundadır. Ancak bunun üç istisnası mevcuttur:
Birinci istisna, vekilin işi başkasına gördürmesi noktasında, vekil ile müvekkil
arasında bir anlaşmanın olması hâlidir. Bu anlaşma vekâlet sözleşmesinin kurulduğu aşamada
olabileceği gibi, daha sonradan da yani edimin ifası aşamasında da gerçekleşebilir. İkinci
istisna, örf ve âdet gereği işin başkasına gördürülmesidir. Üçüncü istisna ise hâlin icabı gereği
ya da zorunluluk durumunda işin başkasına gördürülmesidir. Bunun için hekimin kendisine
tevdi edilen işi veya bu işin bir kısmını bizzat görmekte fiili veya hukuki bir imkânsızlığı
olmalı ve işi başkasına gördürmeye mecbur kalması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda
hekim seçeceği kimsenin de kendisi gibi ehliyetli olmasına özen göstermelidir.
Hekim ile hasta arasındaki vekâlet ilişkisi genel olarak bir güvene dayanmaktadır.
Hastanın hekimini seçme hakkına etki eden sebepler, onun hekimine duyduğu güven ve ona
olan inancıdır. Bu nedenle hekim ve hasta arasındaki vekâlet ilişkisinde, işin bizzat yapılması
borcu büyük önem taşımaktadır. Burada tartışılması gereken, yukarıdaki istisnaların hekim
hasta ilişkisinde de geçerli olup olamayacağıdır.
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Hekim ile hastanın işin bir başkasına yaptırılabileceği üzerinde anlaşmaları
mümkündür. Bu anlaşma sözleşmenin kurulduğu aşamada olabileceği gibi, işin
gerçekleştirilmesi sırasında da söz konusu olabilir. Birkaç hekimin birlikte çalıştığı bir
merkeze başvuran hastanın, burada çalışan hekimlerden herhangi birinin veya birkaçının
gerçekleştireceği işlemleri kabul etmesi ve bu yönde irade açıklamasında bulunması
durumunda, teşhis, tedavi ve tedavinin uygulanması işlemleri farklı hekimler tarafından
yerine getirilebilecektir. Burada tartışılması gereken, vekâlet sözleşmesinin tarafı olan
hekimin kim olduğudur. Böyle bir durumda, birlikte çalışan hekimlerden sadece birinin
sözleşmenin tarafı olabileceği gibi, her bir hekimle ayrı ayrı sözleşmeler de kurulmuş olabilir.
Hastanın, birlikte çalışan hekimlerden sadece biri ile anlaşması ve asıl teşhis ve tedavinin bu
hekim tarafından üstlenilmesi ve gerçekleştirilmesi ve diğer hekimlerin sadece asıl sözleşme
borçlusu hekimin bulunmadığı durumlarda tedavinin bir kısmına dahil olmaları hâlinde
vekâlet sözleşmesinin tarafı tek bir hekim olacak ve diğer hekimler ise ikame hekim (ikame
vekil) durumunda çalışacaklardır. Aksi hâlde, yani uygulanacak ameliyelerin birlikte çalışan
hekimlerden herhangi biri tarafından gerçekleştirilebileceği yönünde bir anlaşmanın olması
durumunda birden çok vekâlet ilişkisinden bahsedilecektir.
Bilindiği üzere teşhis ve tedavi, her zaman kısa sürede ve tek bir eylemle
gerçekleştirilip bitirilemeyecek derecede kapsamlı ve süreklilik arz eden işlemler zincirinden
oluşabilir. Bu durumda hastanın birden fazla kereler hekime gelmesi, yapılan bir uygulamanın
sonuçlarının bir süre beklenmesi ve ortaya çıkacak duruma göre yeni ameliyelerin
gerçekleştirilmesi söz konusudur. Süreklilik taşıyan bu süreçte vekâlet sözleşmesinin tarafı
hekimin bizzat bulunamayacağı durumlar olabilir. Esasen hekimin tedaviyi aksatmayacak
şekilde randevu tarihlerini ayarlaması ve hastanın zarara uğramadan ve gecikmeden tedavi
edilmesi, özen borcunun bir gereğidir. Bu gereklilik aynı zamanda hastanın zamanına saygı
ilkesinin de bir sonucudur. Tüm bu gerekliliklere rağmen hekim bizzat bulunamayacağı
durumlarda, tedavinin aksamaması ve muhakkak suretle o tarihte yapılması gerekli ameliyeler
için başka bir hekim ile anlaşarak işin bir kısmını ona devredebilir. Aksi hâlde gecikmesinde
büyük sakınca ve tehlikeler bulunan bir ameliye gerçekleştirilemeyecek ve hasta bundan zarar
görecektir. Bu durumda, seçilecek hekimin de en az kendisi gibi ehliyet sahibi bir uzman
olması, hastanın önceden bu durumdan bilgilendirilmesi de hekimin özen borcunun bir
gereğidir.
Hekimlik mesleğinde ihtisaslaşmanın olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kendi
uzmanlık alanında olmayan bir işin yapılması, çok acil ve hayati durumlar dışında, o
hekimden beklenemez. Bu durumda hekim uyguladığı tedavi sürecinde yer alan ve kendi
uzmanlığı alanına girmeyen bir ameliyenin, başka bir hekim tarafından gerçekleştirilmesini
isteyebilecektir. Genel cerrahi işlemi sırasında onkoloji uzmanını ilgilendiren bir durumun
tespit edilmesi hâlinde ya da kardiyolojik bir inceleme sırasında cerrahi bir müdahalenin
gerekliliğinin anlaşılması durumunda, gerekli konsültasyonlarla birlikte konunun ilgili
uzmana devri buna örnek olabilir. Esasen bu durumda ilk hekim ile hasta arasındaki vekâlet
ilişkisi askıya alınacak ve ikinci hekimle hasta arasında yeni bir vekâlet sözleşmesi
oluşacaktır. Bu nedenle ikinci hekimin gerçekleştireceği işlemlerden doğan zararlardan birinci
hekimin sorumlu olması beklenemez.
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Bu hâllerin dışında ve yetkisi dışında başka bir hekimi tevkil eden hekimin, onun
fiillerinden kendi yapmış gibi sorumlu olacağı Borçlar Kanunu’nun 507. maddesinde hüküm
altına alınmıştır.
Seçilen bu kişiler “hekimin yardımcıları” ile karıştırılmamalıdır. Hekimin yardımcı
kişiler kullanması Borçlar Kanunu’nun 506. maddesinde sayılan koşullara bağlı değildir.
Vekil yardımcı kişilerin eylemlerinden Borçlar Kanunu’nun 507. maddesi hükmüne göre
değil, 116. maddesi hükmüne göre yani adam çalıştıran sıfatı ile sorumlu olur: “Borçlu,
borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler
ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların
işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür.”

8.5.5. Sadakat Borcu
Taahhüt edilen işin hastanın menfaat ve iradesine uygun şekilde görülmesi esasının bir
sonucu olan sadakat borcu, aslında bir üst kavramdır. Özellikle Borçlar Kanunu’nun 502. ve
devamı maddeleri anlamındaki vekâlet sözleşmesi bakımından, “sır saklama, müvekkilin yeni
bir tutum izlemesi gerektirecek olayları kendisine bildirme, hesap verme ve alınan şeyleri
iade” gibi diğer bir kısım yükümlülükler hep bu sadakat borcundan doğarlar.
Hekim ile hasta arasındaki vekâlet ilişkisinde, hayat, vücut bütünlüğü ve sağlık hakkı
gibi üstün kişilik değerleri ve haklar söz konusu olduğundan, sadakat borcuna riayet büyük
önem taşımaktadır. Kişinin kendi geleceği ve vücut bütünlüğü hakkında tasarruf yetkisi kısıtlı
olmakla beraber, şahsa sıkı surette bağlı bu kısıtlı yetkinin, sözleşme hükümleri çerçevesinde
bir hekime bırakılmasının en büyük sebebi ona duyulan güvendir. İşte hekim bu güvene
uygun olarak hastaya karşı dürüst davranmalı, onun güvenini sarsacak davranışlardan
kaçınmalı, her işlemde hastanın yararını gözetmelidir.
Sadakat borcu hekime, hastanın yararını kendi çıkarından önde tutma, öncelikle
hastanın gerçek ve muhtemel iradesini, sonra da yararını daima göz önünde bulundurma,
uygun şekilde ve zamanlarda hastayı bilgilendirme, tavsiyelerde bulunma ve sır saklama gibi
borçları da içerir. Özen borcu işin görülmesi sırasında devam eden bir borçtur. İş bittikten
sonra özen borcundan bahsedilemeyeceği hâlde sadakat borcu iş bittikten hatta vekâlet sona
erdikten sonra dahi devam eder. Bu itibarla örneğin hastaya ait sırların saklanması, vekâlet
sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmayıp süreklilik arz eder. Hekim, özellikle kendi parasal
çıkarını hastanın çıkarından hiçbir zaman üstün tutmamalıdır. Salt tedavi ücretini artırabilmek
için hastaya yanlış bilgi verilmesi veya tedavinin gereksiz şekilde uzatılması sadakat borcunu
ihlal eder. Aynı şekilde hekimin, amaca elverişli olmadığını bildiği bir tedaviyi sırt ücret
almak için uygulamaması gerekir.
Sadakat borcuna aykırı davranıldığı düşüncesinde olan hasta, vekâlet sözleşmesine
dayanarak hekim hakkında tazminat davası açabileceği gibi, koşulları oluşmuşsa inancın
kötüye kullanılması suçu sebebiyle hekim hakkında ceza kovuşturması yapılması için
şikâyetçi de olabilir.
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8.5.6. Sır Saklama Borcu
Karşılıklı güven ilişkisinin ve sadakat borcunun bir sonucu olarak hekim, tıbbi
işlemler sırasında öğrendiği hastasına ait sırları saklamakla yükümlüdür. Vekilin sır saklama
borcu, tıbbi uygulamalarda karşımıza kayıtların tutulması, saklanması, hastaya ait sırların
gizliliği ve hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi yükümlülüğü olarak çıkmaktadır. Bu konu
hakkında ayrıntılı açıklamalar ilerleyen bölümlerde verilmiştir.

8.5.7. Hesap Verme Borcu
Vekilin hesap verme borcu, Borçlar Kanunu’nun 508. maddesinde; “Vekil, vekâlet
verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermekle yükümlüdür” hükmü ile düzenleme
altına alınmıştır. Her ne kadar düzenlemede vekilin, “vekâlet verenin talebi üzerine” hesap
vereceği belirtilse de gerektiği zamanda hesabın doğru olarak verilebilmesi için vekil bazı
yükümlülükleri yerine getirmelidir. Bu yükümlülüklerin başında kayıt tutma yan borcu yer
almaktadır. Gerçekten de vekâlet sözleşmesi süresince yapılan tıbbi işlemlere ilişkin
kayıtların tutulmaması hâlinde hesap verme aşamasında ortaya çıkması muhtemel
anlaşmazlıklarda ispat zorluğu yaşanacaktır.
Hekim hasta ilişkisinde gerçekleştirilen her türlü tıbbi işlemin kaydı tutulmalıdır. Bu
kayıtlar ilerinde kaynaklanabilecek anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceği gibi, bunun
da öncesinde hekimin teşhis ve seçilecek tedavi yöntemi üzerinde sağlıklı karar vermesine ve
tüm tedavi sürecinde kararların denetimine imkân sağlayacaktır. Hastanın tıbbi geçmişinin,
muayene bulgularının, teşhise yönelik olarak gerçekleştirilen ileri tetkiklerin ve tedavi
uygulamalarının kayıtlı olması, muhtemel bir hekim değişikliği durumunda da işe yarayacak
ve yeni hekimin tüm bu incelemeleri boş yere tekrarlamasına gerek kalmayacaktır. Bu fayda,
hastalığın ileride tekrarlaması ya da başka bir hastalığın ortaya çıkması durumunda da söz
konusu olacaktır.
Hekim tarafından tutulacak bu kayıtların hastaya ait özel bilgiler içermesi sebebi ile
gizli tutulması, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan sadakat ve sır saklama yükümlülüğünün de
bir gereğidir. Ancak vekil eden sıfatı ile hasta bu kayıtları her zaman inceleyebilir ve
kayıtlarda bir yanlışlık varsa düzeltilmesini talep edebilir.
Hastanın bu hakkı, Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 16. ve 17. maddelerinde
düzenlenmiştir.
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Uygulamalar
Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin E: 1999/004007, K: 1999/003868, 03.11.1999
“... Taraflar arasındaki ilişki vekâlet sözleşmesidir. Dava, davalı doktorun vekâlet
sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (BK. 386-390).
Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil bu sonuca ulaşmak için
yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak
işçinin sorumluluğu ve ilişkin kurallara bağlıdır (BK. 390/2). Vekil, işçi gibi özenle
davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (BK. 321/2). O nedenle doktorun
meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları sorumluluğun unsuru olarak kabul
edilmelidir. Doktorlar hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat
tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktor ufak
bir tereddüt gösteren durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu
arada koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim
yaparken hastanın özelliklerini göz önünde tutmalı onu gereksiz risk altına sokmamalı, en
emin yolu tercih etmelidir. Gerçekte de mesleki bir iş gören ve doktor olan vekilden, ona
güvenen müvekkil titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekte haklıdır. Titiz bir özen
göstermeyen vekil BK. 394/1 uyarınca vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır ...”
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E: 2000/008590, K: 2000/009569, 06.11.2000
“... Bir hasta ile onu tedavi eden doktor ve bir avukat ile onun müvekkil arasındaki
ilişki, vekâlet sözleşmesinin konusunu oluşturur. Doktor, hastasına tıbbi yardımda ve avukat
da hukuki yardımda bulunmayı taahhüt ederler; ancak, hastayı iyileştirme ve davayı kazanma
gibi bir sonucun taahhüdü, vekâlet sözleşmelerinde söz konusu olamaz. Hasta ölse veya dava
kaybedilse dahi, tıbbi yardımda bulunan doktor ile hukuki yardımda bulunan avukat,
yaptıkları yardımın karşılığı olan ücrete hak kazanırlar ve kusurları dışında sorumlu
olamazlar...”
Yargıtay 4 Hukuk Dairesi E: 1990/014104, K: 1991/000676 04.02.1991
“...Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de, bu sonuca
ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu,
genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. (BK. Md. 390/11) Vekil, işçi
gibi özenle davranmak zorunda olup hafif kusurundan bile sorumludur. (BK. Md. 321/l) O
nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (Hafif de olsa) sorumluluğun
unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktorlar hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki
değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek
zorundadırlar. Doktor tıbbi çalışmalarda bulunurken bazı mesleki şartları yerine getirmek,
hastanın durumuna değer vermek tıp biliminin kurallarına gözetip uygulamak tedaviyi her
türlü ihtiyat tedbirlerini alarak yapmak zorundadır. Doktor ufak bir tereddüt gösteren
durumlarda bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu
tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında seçim yaparken hastanın
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özelliklerini göz önünde tutmalı onu gereksiz risk altına sokmamalı en emin yolu tercih
etmelidir. (Bkz Tandoğan Borçlar Hukuku Özel Borç ilişkileri cilt, Ank. 1982 Sh.236 vd.)
Gerçekte de mesleki bir işgören; Doktor olan vekilden ona güvenen müvekkil titiz bir
ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekte haklıdır. Titiz bir özen göstermeyen vekil Bk.
394/1 uyarınca vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır...”
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Uygulama Soruları
1)

Yukarıdaki kararlar ışığında hekimin sözleşmeden doğan borçlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türk hukuk sisteminde, hekim ile hasta arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği, gerek
doktrindeki baskın görüşe gerekse Yargıtay kararlarına göre, vekâlet sözleşmesi olarak
değerlendirilmekte ve bu sözleşmeye “tedavi sözleşmesi”, “hekimlik sözleşmesi” veya
“sağaltım sözleşmesi” denilmektedir.
Vekâlet sözleşmesi büyük oranda tarafların karşılıklı güvenine dayanmaktadır. Vekilin
borçlarının çoğu bu güven unsurundan doğmakta ve vekil tayin edenin yararına ve iradesine
uygun davranışta bulunmayı gerektirmektedir. Sadakat ve özen borcu vekilin ilk sırada gelen
borcu olarak kabul edilmiş ve 390. maddenin 2. fıkrasında yer verilmiştir. Buna dayanarak
vekil, müvekkilin zararına olacak davranışlardan kaçınma yükümlülüğünde olduğu gibi,
müvekkilin yararı ile bağdaşmayan işlemler dolayısı ile 390. maddenin 1. fıkrası uyarınca
sorumlu tutulacaktır. Ayrıca işin görülmesi ve yönetilmesi esnasında ihmal ve dikkatsizlikle
müvekkile verilen zararlar dolayısı ile de sorumluluğu gündeme gelecektir. Vekil, iş görürken
yöneldiği sonucun elde edilememesinden değil, sonuca erişmek için yaptığı faaliyetlerin
özenle görülmemesinden sorumlu olacaktır.
Vekilin özen yükümlülüğü işin ifası ile ortadan kalkmaktadır. Fakat sadakat
yükümlülüğü ve bu sadakat yükümlülüğünden doğan sır saklama borcu vekâletin sona
ermesinden sonra da devam etmektedir. Borçlar Kanunu’nda vekilin sır saklama borcuna
ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Fakat karşılıklı güven ilişkisinin bir sonucu olarak, vekil,
vekâletin icrası dolayısıyla öğrenilen müvekkile ait sırları saklamakla yükümlüdür. Vekilin
aykırı davranışları ile müvekkiline zarar vermesi durumunda m.398 gereği sorumluluğu
doğacaktır. Sadakat borcunun gereği olan bilgilendirme borcunu ve işin görülmesiyle ilgili
tavsiyelerde bulunma borcunu da vekil üstlenmiş kabul edilmektedir. Kural olarak vekil
taahhüt ettiği işi bizzat yapmak zorunda olup, bu işi başkasına gördüremez. Bu durum
vekâlette güven unsurunun taşıdığı önemden kaynaklanmaktadır. Ancak, müvekkilin işin
başkasına gördürülmesine izin verdiği veya durumun gereğine göre buna zorunluluk olduğu
ya da örf ve âdet elverdiği takdirde, vekil kendi yerine başkasını koyarak işi ona gördürebilir.
Vekil, bazı işlerin ifasını yardımcı kişilere bırakabilir. Bu yardımcı kişilerin fiillerinden
sorumluluğu BK. M. 100’e tabidir. Vekilin yerine başkasını koymasının diğer şekli ise ikame
vekâlettir. İkame vekâlette, vekil müvekkil adına yaptığı bir sözleşme ile vekâletten doğan
borçların ifasını başkasına bırakmaktadır. 391. maddenin 1. fıkrası uyarınca vekil yetkisi
dışında ikame ettiği kimsenin fiillerinden, kendi fiilleri imiş gibi sorumlu olur. Aynı
maddenin 2. fıkrası ise vekilin kendi yerine koyduğu kimseyi seçmekte ve ona talimat
vermekte gerekli özen ve dikkati göstermemesinden de sorumlu tutulacağını bildirmektedir.
Vekilin yerine geçecek kimseyi seçmek ve ona talimat vermekten sorumlu tutulmayacağına
ilişkin bir şart sözleşmeye konulamaz. Böyle bir şart vekâletin niteliği ile bağdaşmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

a)

Konusunu iş görme borcu oluşturur.

b)

Vekâlet sözleşmesi zaman sınırlaması olan bir sözleşmedir.

c)

Komplikasyon ve sonuç hastaya aittir.

d)

İş görme karşılığı ücrete hak kazanılır.

e)

Sonuç garantisi bulunmamaktadır.

2)
Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinin hekim ve hasta açısından
kurulmuş sayılacağının göstergelerinden biridir?
a)

İş görme konusunda hekim resmî sıfata sahipse

b)

İşin yapılması mesleğinin gereğiyse

c)

Bu tarz iş görme edimini kabul edeceğini duyurmuşsa

d)

Hasta tarafından bu öneriler reddedilmedikçe

e)

Hepsi

3)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalede rıza aranmayan durumlardandır?

a)

Ağır hastalara ilaç tedavisi

b)

Kısıtlılara tıbbi müdahale

c)

Acil durumlarda organ nakli

d)

Koruyucu aşı uygulaması

e)

Küçüklere tıbbi müdahale
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4)
Tıbbi bir müdahale sonucunda zarar gören kişinin, kişisel kusuru bulunan
sağlık personeline karşı Borçlar Kanunu hükümlerine göre açacağı dava aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Tam yargı davası

b)

Tehlikenin önlenmesi davası

c)

Ceza davası

d)

Sebepsiz zenginleşme davası

e)

Haksız fiile dayanan tazminat davası

5)
Aşağıdakilerden hangisi hakkı ihlal edilen bir hastanın başvurabileceği hukuki
korunma yollarından biri değildir?
a)

Tazminat davası

b)

Kuvvet kullanma

c)

İdari soruşturma

d)

Ceza davası

e)

Şikâyet

6)
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan hekimlerden hangisi kamu görevlisi
sayılmaktadır?
a)

Muayenehane sahibi hekim

b)

Özel hastanede görevli hekim

c)

Özel poliklinikte görevli hekim

d)

Devlet hastanesinde görevli hekim

e)

Hiçbiri
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7)
Aşağıdakilerden hangisi
yorumlama kıstaslarından biri değildir?

vekâlet

sözleşmesinin

kapsamını

belirleme-

a)

Sözleşmenin içeriği

b)

Sözleşmenin yorumlanması

c)

İşin niteliğine

d)

İşin amacına

e)

Ceza kanunlarına

8)

Aşağıdakilerden hangisi vekilin (hekimin) borçlarından biri değildir?

a)

Aydınlatma yükümü

b)

Özen borcu

c)

Hastanın iradesine uyma borcu

d)

Sadakat borcu

e)

Hesap vermemesi

9)

1. Doğru teşhis için ayrıntılı bir tıbbi geçmişin alınması

2. Hastanın bilimsel gerekliliklere uygun şekilde muayenesi
3. Muayene sırasında kişinin özel hayatına ve mahremiyetine saygı
4. Yapılacak her türlü işlem için hastanın aydınlatılması ve onamının alınması
5. Vücut bütünlüğünü ihlal edici mahiyet taşıyan incelemelerin ancak gereklilik
hâlinde yapılması
Yukarıdakilerden
değerlendirilmektedir?
a)

1, 2, 3

b)

1, 2, 3, 4, 5

c)

1, 3, 5, 2

d)

3, 4, 5

e)

2, 3, 4

hangisi/hangileri

hekimin

özen

yükümlülüğü

kapsamında
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10)

Aşağıdakilerden hangisi hekimin bizzat ifa yükümlülüğünün istisnalarındandır?

a)

Vekil ile müvekkil arasında anlaşma olması

b)

Örf ve âdet gereği

c)

Hepsi

d)

Zorunluluk gereği

e)

Hâlin icabı gereği

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)d, 4)e, 5)b, 6)d, 7)e, 8)e, 9)b, 10)c
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9. TIBBİ İŞLEMLERDE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE
GEÇERLİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Aydınlatmanın Kapsamı
9.2. Aydınlatmada Bulunacak Kişi (Aydınlatma Yükümlüsü)
9.3. Aydınlatmanın Muhatabı
9.4. Aydınlatmanın Şekli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Aydınlatma yükümlülüğü ne anlama gelmektedir?

2)

Aydınlatmanın şekli nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili
yasa, yönetmelik,
mevzuata ve mesleki etik
kurallarını öğrenme ve
uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun
davranma ve bu süreçlere
katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında
çalışan diğer meslek
grupları ile iş birliği içinde
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma
Alan araştırmalarında
takım çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Aydınlatma: Resmî ehliyetli kişilerden hekimin, hastasına, gerçekleştirilmesi
planlanan tıbbi müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan etkileri, varsa alternatifleri ve
rizikolarının yanı sıra; böyle bir tıbbi müdahale gerçekleşmediği taktirde, ortaya çıkması
muhtemel olumsuz bir takım sonuçları anlatarak, onu, tıbbi müdahale hakkında serbestçe
karar verebilecek bir duruma getirecek bilgilerle donatmasıdır.
•
Mesleki standart: Hekim, ortalama bir meslektaşının benzer bir durumda
anlatacakları kadarı ile yükümlü tutulmaktadır.
•
Makul İnsan (Hasta) Standardı: Hekim, ortalama bir hastanın kendisine
uygulanacak ameliye hakkında karar verebilmesini sağlayacak kadar, bilgi ve ayrıntıyı
anlatmakla yükümlü tutulmaktadır.
•
Aydınlatılmış Seçim Hakkı: Uygulanması muhtemel tıbbi girişimler ve
bunların alternatifleri hakkında hasta yeterince aydınlatılmalıdır.
•
Hukuki külfet: Kanun tarafından kendisine yüklenen bazı davranış ödevlerini
yerine getirmeyen kişinin (hekimin) haklarını tamamen veya kısmen kaybetmesi, kısaca,
kendi yararına olması muhtemel avantajlı bir hukuki durumu elde edememesi, ondan yoksun
kalmasını ifade etmektedir.
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9. Tıbbi İşlemlerde Aydınlatma Yükümlülüğü ve Geçerliliği
Tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılacak onam beyanının geçerli olabilmesi için
hastanın yeterli ölçüde aydınlatılması gerekmektedir. Hekimlerin bu yükümlülüğü,
günümüzde neredeyse tüm hukuk düzenleri açısından kabul edilen ve aranılan bir
sorumluluktur. Hastayı merkez alan ve sağlığın hasta ile birlikte üretildiğini kabul eden
anlayışa göre, “uygulamadan önce aydınlat” (inform before you perform) kuralı her türlü tıbbi
ameliye için geçerlidir.
Bir tanım vermek gerekirse aydınlatma; resmî ehliyetli kişilerden hekimin, hastasına,
gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan etkileri,
varsa alternatifleri ve rizikolarının yanı sıra; böyle bir tıbbi müdahale gerçekleşmediği
taktirde, ortaya çıkması muhtemel olumsuz birtakım sonuçları anlatarak, onu, tıbbi müdahale
hakkında serbestçe karar verebilecek bir duruma getirecek bilgilerle donatmasıdır.

9.1. Aydınlatmanın Kapsamı
Tanımında da görüleceği üzere aydınlatmanın kapsamı oldukça geniştir. Tıbbi
uygulamaların çeşitliliği, her geçen gün yeni gelişmelerin ortaya çıkması, her hastanın
kendine has özellikleri barındırması gibi durumların yapılacak aydınlatmanın kapsamını da
etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla aydınlatmanın kapsamını bir kalıba oturtmak,
anlatılacakların sınırlarını kesin hatlarla çizmek mümkün değildir. Ancak şu bir gerçektir ki,
uygulanacak tıbbi ameliyenin tüm fayda, zarar ve sonuçlarını anlatmak çoğu zaman mümkün
olamamaktadır. Ayrıca kimi zaman, gerek konulan teşhisin (hastalığın) ayrıntıları gerekse de
uygulanacak olan tedavinin içeriği ve risklerinin anlatılması, hastanın zararına olabilir. Başka
bir bakış açısıyla; çok fazla ayrıntı hastanın karar vermesini ve durumu anlamasını
zorlaştırabilir. Bu ince çizgide, hukuka ve insan haklarına saygılı sağlık hizmeti vermek için
uğraşan hekimlerin neleri hasta ile paylaşmak zorunda olduklarının belirlenmesi önemlidir.
Bu bağlamda iki yaklaşımın gösterildiğini söylemek mümkündür. “Mesleki standart”
olarak adlandırılan ilk yaklaşımda, hekim, ortalama bir meslektaşının benzer bir durumda
anlatacakları kadarı ile yükümlü tutulmaktadır. Hasta taraflı diğer yaklaşım ise “makul insan
(hasta) standardı” olarak adlandırılmakta ve hekim, ortalama bir hastanın kendisine
uygulanacak ameliye hakkında karar verebilmesini sağlayacak kadar, bilgi ve ayrıntıyı
anlatmakla yükümlü tutulmaktadır.
Bu konuda ilginç bir uygulama ise, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri, Teksas
eyaletinde gerçekleştirilmiştir. 1977 yılında kabul edilen Tıbbi Sorumluluk ve Sigorta Kanunu
çerçevesinde oluşturulan ve altı uzman hekim ile üç avukattan müteşekkil bir kurul,
aydınlatmanın kapsamını tespit etmekte ve bu kapsam doğrultusunda hazırlanan aydınlatma
ve onam formu hasta tarafından imzalanmaktadır. Hasta yararına olmaktan çok, hekimlere
karşı açılan malpraktis davalarını azaltmak, önüne geçmek amacıyla hazırlandığı şeklinde
eleştirilere uğrayan yasa yürürlükten kaldırılmıştır.
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Amerika Birleşik Devletlerinde, önceleri, New York başta olmak üzere hemen hemen
tüm eyaletlerde mesleki standart kabul edilip uygulanmakta iken, 1972 yılında görülen
Canterbury v. Spence davasından bu yana yaklaşık son 35 yıldır hasta merkezli yaklaşımın
kabul edildiği görülmektedir. Son dönemlerdeki eğilimle aydınlatmanın kapsamı hasta
açısından daha da özelleştirilmekte ve aydınlatma yapılırken ortalama bir hastanın değil,
ameliyenin uygulanacağı hastanın subjektif durumunun ve özelliklerinin dikkate alınması
gerektiği kabul edilmektedir.
Aydınlatmanın kapsamına ilişkin bir düzenleme Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yer
almaktadır. Yönetmeliğin “Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı –Bilgilendirmenin
Kapsamı” başlığını taşıyan 15. maddesinde Hastaya;
a)

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,

b)
Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile
tahmini süresi,
c)
Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler
ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,
d)

Muhtemel komplikasyonları,

e)

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,

f)

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

g)

Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

h)
Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi
verileceği düzenlenmiştir.
Söz konusu bu yönetmelik düzenlenirken, gerek uluslararası belgelerde, gerek
literatürde gerekse yargı kararlarında genel olarak kabul edilen aydınlatma ödevinin, bilgi
isteme hakkına dönüştürüldüğü de burada dile getirilmelidir. Konunun ifade edilişindeki bu
farklılık, sorumluluğun tespiti noktasında önem taşımaktadır. Zira konuya aydınlatma ödevi
olarak bakıldığında, hekimlerin (tıp uygulayıcılarının) aydınlatmadan sorumlu olduğu ve
aksine davranışın kusur oluşturduğu kabul edilirken, konu bilgi isteme hakkı olarak formüle
edildiğinde ise hasta tarafından bilgi talep edilmediği durumlarda aydınlatmanın
yapılmayacağı anlamı çıkmaktadır. Oysa aydınlatma, hasta tarafından verilecek onamın ön
şartıdır. Bu durumda hastanın bu konuda bir talebi beklenmemeli ve uygulanacak tıbbi
ameliyeye ilişkin aydınlatma gerçekleştirilmelidir.
Ülkemiz uygulamasında bakıldığında, hastanın kendi vücut bütünlüğü üzerinde karar
verebilmesine yetecek kadar bilgilendirilmesi gerektiğinin kabul edildiği görülmektedir.
Ayrıca Yargıtay, nadir görülebilecek risklerin dahi hastaya anlatılmasını ve onun uyarılmasını
gerekli görmektedir. Bunun tek sınırı ise, yine hastanın yararına olan durumlardır.
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Aydınlatmanın kapsamının tespitinde, seçilecek usulün de son derece önemlidir.
Hekim, karşısındaki hastanın tıbbi özelliklerini de göz önünde bulundurmak suretiyle,
gerekirse hastanın yakınlarından ya da psikolojik bir danışmandan yardım almak sureti ile
gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır.
Bundan başka hekim, hastasına gerçeği söylemeli, ancak bunu yaparken onu
korkutmamalıdır. Zira gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin beraberinde
getirebileceği olağan, tipik yan etki ve rizikolar, hekim tarafından sakinleştirici bir biçimde
değil de, abartılarak ve korkutucu bir biçimde anlatılacak olursa, hasta, yapılması zorunlu
olan tıbbi müdahaleye onamını açıklamaktan kaçınabilecektir. Bu açıdan, hekim, hastanın
psikolojik durumunu, onun tıbbi müdahaleler karşısındaki muhtemel tutumunu da dikkate
alarak, ya tam bir aydınlatmada bulunacak ya da onu, tıbbi müdahalenin
gerçekleştirilmesinden vazgeçirmemek için, dar kapsamlı, fakat gerçek bilgiler vermekle
yetinebilecektir.
Aydınlatmanın tanımında görüleceği üzere, hekim uygulanacak tedavinin alternatifleri
hakkında da hastayı bilgilendirmelidir ki, tıp uygulamasında, alternatifli durumlarla hiç de
göz ardı edilemeyecek oranda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu uygulamaların yarar ve zararları,
hastaya sağladığı konfor, maliyeti ve kalitesi de değişkendir. Bir hastalığa uygulanabilecek
birden fazla tedavinin olduğu bu gibi alternatifli durumlarda yapılacak aydınlatma belki de
her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Zira böyle durumlarda, hastaların seçimi
genelde hekime bırakma eğiliminde oldukları, bu seçim nedeniyle ileride yaşadıkları
problemlerden de yine hekimleri sorumlu tuttukları görülmektedir. Dolayısıyla uygulanması
muhtemel tıbbi girişimler ve bunların alternatifleri hakkında hasta yeterince aydınlatılmalı ve
bir anlamda “aydınlatılmış seçim hakkı” hastaya bırakılmalıdır.
Burada tartışılması gereken konulardan biri de, hekimin kendi sağlık durumu ile ilgili
bilgileri, özellikle bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda, hastası ile paylaşmasının
gerekip gerekmediği, başka bir deyişle hastanın bu konuda da bilgilendirilmesinin gerekli
olup olmadığıdır. Halen bu konuda tam bir uzlaşmanın olduğunu söylemek mümkün değildir.
Amerikan Tıp Birliği aldığı tavsiye kararında, bulaşma tehlikesi olan uygulamaları (exposureprone- procedures) gerçekleştirecek HIV pozitif sağlık çalışanlarının durumu hastalarına
bildirmeleri gerektiğini kabul ederken, New York Eyaleti Sağlık Dairesi, HIV bulaşımının
çok düşük bir risk olmasından hareketle, bu kararın tam tersi yönde görüş açıklamaktadır.
İngiltere’de ise HIV pozitif veya hepatit B virüsü taşıyan sağlık çalışanlarının bulaşma
tehlikesi olan uygulamaları gerçekleştirmelerine izin verilmemektedir. Kanada Bulaşıcı
Hastalıkları Kontrol Merkez Laboratuvarı, tıbbi uygulamaların bulaşma tehlikesi olan veya
olmayan ayrımına itiraz etmekte ve sağlık çalışanlarının kendi sağlık durumları hakkında
hastaya bilgi vermelerini gerekli görmemektedir.
Enfekte olduğu anlaşılan sağlık çalışanının tıbbi müdahalede bulunduğu hastaları
geriye dönük olarak bilgilendirme kararı ise üzerinde çok daha fazla tartışılan bir konudur. Bu
konuda, Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı HIV pozitif olduğu anlaşılan sağlık çalışanının
hastalarının, geriye dönük olarak bilgilendirilmelerini zorunlu kılan bir genelge yayınlamıştır.
Hastanın, bulaşıcı hastalıkla enfekte bir hekim tarafından tedavi edildiğini bilme hakkı,
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hekimin sağlık durumuna ilişkin mahremiyet hakkından üstündür anlayışı, bu uygulamaya
dayanak olmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığının bu uygulaması, sağlık çalışanından hastaya
enfeksiyon geçme riskinin çok düşük olduğu bilimsel gerçeğinin karşısında eleştirilmektedir.
Sağlık çalışanından hastaya hepatit B virüsünün bulaşma ihtimali, HIV’ın bulaşma
ihtimalinden 100 kat fazla olmasına karşın, Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı genelgesinin
hepatit B hakkında benzer bir zorunluluk getirmemesi de eleştirilen başka bir yönüdür.
Benzer uygulamalar Amerika Birleşik Devletlerinde de yapılmakta olup, Amerikan Hekimler
Birliği’nce bu uygulamanın şu üç sebeple yapılabileceği kabul edilmiştir:
1) Sağlık çalışanından hastalık kapan kişilerin tespit edilmesini sağlar,
2) Bilgilendirilen hastaların, hastalıktan korunmak için gecikmeksizin önleyici
(proflaktik) tedavilere başvurabilmeleri sağlar,
3) Sağlık çalışanından hastaya virüs bulaşma riskinin tespitine ilişkin epidemiyolojik
çalışmalar için data oluşturur.

9.2. Aydınlatmada Bulunacak Kişi (Aydınlatma Yükümlüsü)
Gerçekleştirilecek tıbbi müdahalelere ilişkin olarak hastanın aydınlatılması ve bu
doğrultuda onamının alınması noktasında yükümlülüğün hekimde olduğunu, buna
uyulmaması durumunda meydana gelecek zararlardan da yine hekimin sorumlu olacağını
söylemiştik. Hekim ile hasta arasındaki sözleşmeden kaynaklanan bu yan yükümlülüğün
yardımcı şahıslar vasıtası ile ifa edilip edilemeyeceği ise tartışılan bir konudur. Bu tartışmada;
aydınlatmanın, hekimin yanında çalışan hemşire, asistan ya da bir sekreter tarafından
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği sorusuna yanıt aranmaktadır.
Konu ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya eyaletinde görülen bir
davada, aynı zamanda muayenehanesinde yardımcı olarak çalışan diş hekiminin eşi tarafından
yapılan aydınlatma ve onamın hukuken kabul edilip edilmeyeceği üzerinde tartışılmıştır.
Sonuç olarak; aydınlatmayı yapan kişinin kimliğinden çok, aydınlatmanın kapsamının önemli
olduğu, hukuken yeterli bir aydınlatmanın yapılması durumunda kim tarafından
gerçekleştirildiğinin önem taşmayacağına karar verilmiştir.
Benzer şekilde New York eyaletinde görülen bir davada, eğitimli bir hemşirenin belirli
bir operasyon için hastayı aydınlatabileceği ve bu bağlamda onamını alabileceği karar altına
alınmıştır. Başka bir davada ise, her ne kadar aydınlatma hekimin dışında yardımcı personel
tarafından yapılabilirse de bu noktadaki hatalardan hekimin sorumlu olacağının altı
çizilmiştir. Aydınlatmayı yapacak olan kişinin, hasta tarafından sorulacak soruları
cevaplayabilecek düzeyde eğitimli olması da başka bir gerekliliktir.
Türk hukukunda aydınlatmanın, tedaviyi üstlenen hekim tarafından yapılması asıldır.
Ancak zorunlu durumlarda sorumlu hekim dışındaki kişilerin de aydınlatma yapabileceği
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18/2. maddesinde düzenlenmiştir: “Hasta, tıbbi müdahaleyi
gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak
bilgilendirilir. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı
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olmasını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama yapılmak suretiyle
bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık meslek mensubu tarafından bilgilendirme
yapılabilir.”

9.3. Aydınlatmanın Muhatabı
Akli durumu yerinde olan ve hukuken tam ehliyetli olan hastaların aydınlatılması ve
onam alınması noktasında genel olarak bir problem yaşanmazken, akli durumu, algılama ve
karar verme yeteneği bozuk olan kişilerin tedavisinde ciddi anlamda etik ve hukuksal sorunlar
yaşanabilmektedir. Tıbbi ameliyenin muhatabı olan hastanın, algılama ve karar verme
yeteneğinden yoksun olması durumunda aydınlatmanın kime yönelik olacağı önem
kazanmaktadır.
Esasen insanla ilgili konularda her zaman her şey siyah ve beyaz kadar net değildir.
Nitekim hukuki ehliyeti tam olan birine karşı yapılacak tıbbi müdahalelerde aydınlatma ve
onam alma konusunda problem yaşanmamakta, benzer şekilde tam ehliyetsiz akıl hastalarına
karşı yapılacak ameliyelerde de izlenecek yol bilinmektedir. Problem, kişinin algılama ve
sağlıklı kararlar verebilme yetilerinin kısmen azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Böyle
bir durumda olan kişinin, kendisine söylenenleri kabul etmesi ve iş birliği yapması; onun
kendisine söylenenleri tam olarak anladığı anlamına gelmeyeceği gibi, söylenenleri
reddetmesi ve karşı gelmesi de yine gerçek isteği olmayabilir. Özetle bu durumdaki kişi tam
olarak akıl hastası olmamakla beraber, algılama ve/veya karar verme yeteneğindeki ciddi
eksiklikler sebebiyle iletişim sorunları yaşamaktadır ve böyle bir durumda hekim öncelikle
hastasının algılama yeteneğini değerlendirmelidir.
Aydınlatmanın muhatabı, bu değerlendirmeden sonra belli olacaktır. Eğer hasta
kendisine anlatılanları anlamlandırıp, bunlardan sağlıklı sonuçlar çıkarabilecek ve kararlar
alabilecek durumda değilse, uygulanacak ameliyeye ilişkin ona bilgi vermenin de pratik bir
faydası olmayacaktır. Böyle bir durumda aydınlatma, hasta adına karar verecek olan kişiye
yönelik olmalıdır. Hasta kendisi yerine bilgilerin bir başkasına verilmesini talep edebilir. Bu
durum Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18. maddesinde düzenlenmiştir: “Hastanın kendisinin
bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep
etmesi hâlinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece
bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir.”
Hasta adına karar vermeye yetkili kişiyi belirlemek, aydınlatmanın kime karşı ifa
edileceğini tespit etmek açısından önemlidir. Zira ancak bu kişinin aydınlatılması ve onamının
alınması ile tıbbi ameliye hukuka uygun hâle gelecektir. Yetkili kişinin kim olduğuna karar
vermek her zaman kolay olmayabilir. Bu konuya ilişkin tartışmalar “onam” başlığı altında
yapıldığından, oraya atıf yapmakla yetiniyor ve aydınlatma mükellefiyetinin, ancak onam
vermeye yetkili kişiye yönelik olması hâlinde ifa edilmiş sayılabileceğini belirtiyoruz.
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9.4. Aydınlatmanın Şekli
Tıbbi faaliyetler, oldukça teknik içerikli olmakla, uzmanı olmayanlar tarafından
anlaşılması zor hatta imkânsız uygulamalar içermektedir. Bu itibarla, aydınlatmayı yapacak
hekimin konuyu anlaşılır hâle getirmesi ve hastanın anlamasını sağlaması gerekmektedir. Zira
bilgilenme ile anlama (aydınlatılma) her zaman aynı şeyi ifade etmemektedir. Salt olarak
yapılması düşünülen tıbbi müdahaleye ilişkin teknik bilgileri hastaya vermek, onu
aydınlatmak, başka deyişle tıbbi müdahalenin, kendisi açısından fayda ve sakıncalarını,
sonuçlarını ve risklerini anlamasını sağlamak anlamına gelmemektedir.
Bu nedenle aydınlatma hastanın sosyal statüsü de göz önüne alınarak, mümkün
olduğunca teknik terim kullanılmadan yapılmalıdır. Bir araştırmada; hastalara Aspirin içeren
maddeler almamaları gerektiği söylenmiş. Sonrasında yapılan görüşmelerde, hastaların
%9’unun söyleneni “Aspro güvenlidir” şeklinde, %17’sinin “Disprin” olarak, %20’sinin
“Anadin” olarak, %32’sinin ise “Alka Seltzer!” olarak anladığı ortaya çıkmıştır. O hâlde
aydınlatma yapılırken mesleki terimler olabildiğince azaltılmalıdır.
Ayrıca aydınlatma yapılırken hastanın diğer bir deyişe muhatabın özellikleri dikkate
alınmalıdır. Zira yukarıda belirtildiği gibi, salt olgulara ilişkin bilgilerin kişiye aktarılması ile
aydınlatma tamamlanmaz. Bu aktarımın kişinin özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi,
başka bir deyişle kişiye özel/kişiselleştirilmiş bilginin aktarılması gerekmektedir.
Tıbbi müdahaleler kişinin vücut bütünlüğünü yakından ilgilendirmekle birlikte, teknik
ayrıntıları içerdiğinden sonuçları ve etkileri hakkında hastanın çıkarımlarda bulunması
beklenemez. Başka bir deyişle tıbbi durumu ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında
bilgilenmek isteyen hasta, hekimin kendisine anlattığı kadarını bilmektedir. Bu nedenle hekim
sadece bilgilendirmekle kalmamalı, aynı zamanda uyarıda bulunmalıdır. Doğru bir
aydınlatma, tıbbi ameliyenin muhtemel etkileri, riskleri ve sakıncaları hakkında “uyarıları” da
içermelidir.
Aydınlatma yapılırken, sözlü ya da yazılı şekillerden hangisinin tercih edileceği ise
tartışılan diğer bir konudur. Karşılıklı bilgi alışverişinin söz konusu olduğu aydınlatma
prosedürünün, tarafların akıllarında oluşması muhtemel soruların cevaplanmasına imkân
verecek şekilde, zamana yayılı, yüz yüze ve sözlü olması genel olarak kabul edilmektedir.
Ancak mülakattan beş dakika sonra konuşulanların sadece %50’sinin hatırlanabildiği, kişinin
tedirgin/sıkıntılı olduğu hâllerde bu oranın çok daha düştüğü dikkate alındığında, hastanın
sonradan başvurabilmesi ve bilgilerini pekiştirebilmesi açısından, tıbbi müdahalenin
ayrıntılarını içeren yazılı bir açıklamanın verilmesi de faydalı olacaktır. Yazılı bir belgenin
hasta tarafından imzalanması, aydınlatmanın ispatını sağlamak amaçlı olarak da
kullanılmaktadır.
Hukukumuzda aydınlatmanın yazılı ya da sözlü usullerden birine tabi kılındığına dair
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, evrensel düzlemde kabul edildiği üzere,
aydınlatma sözlü olarak yapılmalı ve tıbbi ameliyeye ilişkin gerekli tüm bilgiler hastaya
anlatılmalıdır. Ancak söz aydınlatmanın ispatına geldiğinde, yargı kararlarında, aydınlatmanın
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usulüne ve gereklerine uygun olarak yapıldığını ispat külfetinin sağlık çalışanı hekimlere
yüklendiği görülmektedir. Nitekim Yargıtay bir kararında; “... olayımızda davalı doktor,
aydınlatma görevini yerine getirdiğini, bütün veri ve sonuçları tıp bilimine uygun olarak,
davacının anlayacağı biçimde bildirdiğini iddia ve ispat edemediğine göre ” demek sureti ile
bu kabulü doğrulamıştır. Bu kabul ile hastayı aydınlattığını ispat etmekle mükellef tutulan
hekimler, uygulamada sıklıkla aydınlatılmış onam formlarına başvurmakta ve hastalar
tarafından imzalanan bu formlar dosyalarında saklanmaktadır. Ancak yukarıda değindiğimiz
üzere, aydınlatma yükümlülüğünün gerçekleştirilmiş sayılması için bu formların hastalar
tarafından okunduğu beyan edilerek imzalanması yeterli olmayıp, yine anılan formların
aydınlatmayı ispat noktasında tek ve yeterli delil sayılması da mümkün değildir. Uygulamaya
ilişkin standart bilgiler içeren bu metinlerin, her hasta yönünden kişiselleştirilmiş bilgiyi
içermediği, hastanın özellikleri nazara alındığında, yeterli ve açıklayıcı olmadığı her zaman
savunulabilecektir.
Son olarak üzerinde durulması gerekli bir konu ise aydınlatmanın hiç ya da eksik
yapılması durumunda bunun yaptırımının ne olacağıdır. Bu konuda iki görüş bulunmaktadır.
Birinci görüş; aydınlatmayı bir hukuki mükellefiyet ya da ödev değil, bir hukuki külfet olarak
kabul etmektedir. Hukuki külfet, kanun tarafından kendisine yüklenen bazı davranış
ödevlerini yerine getirmeyen kişinin (hekimin) haklarını tamamen veya kısmen kaybetmesi,
kısaca, kendi yararına olması muhtemel avantajlı bir hukuki durumu elde edememesi, ondan
yoksun kalmasını ifade etmektedir. Fakat karşı taraf (hasta) söz konusu davranışa ilişkin
olarak alacaklı sıfatını kazanmamakta; hukuki külfetin aynen ifası veya ona uyulmaması
nedeniyle tazminat talepleri de kendisine (hastaya) tanınmamaktadır. Yani kısacası,
aydınlatmayı yerine getirmeyen hekime karşı tarafın sırf bu sebeple bir kusur yükleyip
tazminat talebinde bulunması söz konusu değildir. Ancak aydınlatmayı yapmayan hekim,
tedavi sonrası çıkabilecek bir takım komplikasyon ya da olumsuz sonuçlardan, kendisini “ben
bu konuda gerekli açıklamayı ve aydınlatmayı yapmıştım” diyerek kurtaramayacaktır.
Diğer görüş ise, tıbbi eylemlerde bulunması gereken onamın alınmaması veya
aydınlatılmadan alınması ya da kapsamının aşılması durumunda hekimin eyleminin hukuka
aykırı olacağı yönündedir. Hekimin hukukun yüklediği davranış kuralına uymamakla
gösterdiği irade eksikliği, insanın yaşam ve sağlığı ile ilgili kişilik hakkına haksız bir el
atmanın olması ve nihayet hastanın serbest karar verme hakkının ortadan kaldırılması
nedenleri ile yapılan tıbbi el atma ve yardım tıp kurallarına uygun olsa bile bir zarardan söz
edilebilecektir. Hastanın onamı olmadan veya aydınlatılmadan yapılacak tıbbi el atmalar, söz
konusu kişinin yaşam ve sağlığına hukuka aykırı bir el atma niteliğinde olduğundan ve bu
nedenle kişilik hakkı ihlal edildiğinden manevi zararın varlığı tartışılmaz olacaktır. Onam
alınmadan veya aydınlatılmamış onam ile yapılan el atmalarda tazminat sorumluluğu
uygulamada da kabul görmekte ve mahkeme kararlarına yansımaktadır.
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Uygulamalar
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2013/30822 KARAR NO:
2014/10772
KARAR T: 09.04.2014
ÖZET: Salt ameliyata rıza göstermek, ameliyatın yan etkisinden haberdar olmak
anlamına gelmez
Sağlıkla ilgili her türlü girişimin, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve
bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesi hâlinde yani özgür ve aydınlatılmış onamı ile
yapılabileceği, salt ameliyata rıza göstermenin yeterli olmadığı ayrıca, komplikasyonlar da
izah edilerek önceden müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında
uygun bilgiler verilmesi suretiyle aydınlatılmış rızanın sağlanması gerektiği ve bu hususta
ispat külfetinin de hekim ya da hastanede olduğu gözetilmelidir.
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı
avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalı şirkete ait Özel B... Hastanesi'nde burnundaki kemik eğriliği sebebiyle
tedavi gördüğünü, tedavi sırasında ameliyata alındığını, ameliyat sonrası kontrol amacıyla
aynı hastaneye gittiğinde ameliyatı yapan davalı doktor İbrahim'in hastaneden ayrıldığını
öğrendiğini, bu kez aynı hastanede başka bir doktorun tedavisiyle ilgilendiğini, yanlış
ameliyat neticesinde burnunda kalıcı hasar olduğunu ve düzelme imkânının olmadığını
söylediğini, yanlış tedavi nedeniyle çalışamadığını ve büyük üzüntü duyduğunu ileri sürerek,
7.000,00 TL maddi ve 40.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan yasal faiziyle tahsilini
istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, alınan adli tıp raporu doğrultusunda, davalılara atfedilecek bir kusur
bulunmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz
edilmiştir.
1. Davacı, davalı hastanede yapılan burun ameliyatı neticesinde burnunda kalıcı hasar
olduğunu ve düzelme imkânının olmadığını iddiası ile maddi ve manevi tazminat istemi ile
eldeki davayı açmıştır.
Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır.
Borçlar Kanunu'nun vekâlet akdini düzenleyen 386 vd. (Yeni TBK 502 vd.) maddeleri
uyarınca, vekil vekâlet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden
sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın yaptığı işlemlerin, eylemlerin
ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur. Vekilin
sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi
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özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. (TBK.nın 396/1 md.)
O nedenle, doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun
unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları
yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut
durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden
belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlarda
bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri
almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve
hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan
kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta) mesleki bir iş gören
doktor olan vekilden tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini
beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK.nın 394/1. (TBK 510/1.)
maddesi hükmü uyarınca vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve
kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu
tutulmamalıdır. Önemli bir diğer düzenleme de AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİDİR. Bu
sözleşme 09.12.2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu sözleşmenin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; “Bu sözleşmenin tarafları, tüm
insanların haysiyetini ve kimliğini koruyacak ve biyoloji ve tıbbın uygulanmasında, ayırım
yapmadan herkesin, bütünlüğüne ve diğer hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini güvence
altına almakla yükümlüdürler.”
Sözleşmenin 4. maddesinde ise, “Meslek Kurallarına Uyma” başlığı altında;
“Araştırma dahil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili mesleki yükümlülükler ve
standartlara uygun olarak yapılması gerekir.” denilmektedir.
Anayasanın 90. maddesi uyarınca, sözleşme, iç hukukumuzun bir parçası hâline
gelmiştir. Bu durumda, her türlü tıbbi müdahalenin mesleki yükümlülükler ve standartlara
uygun olması benimsenmiştir.
Diğer yandan, Biyotıp Sözleşmesinin 5. maddesinde “Rıza” konusu düzenlenmiş ve
“Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve
bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, önceden,
müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir.
İlgili kişi muvafakatim her zaman serbestçe geri alabilecektir.” düzenlemesiyle rızanın
kapsamı belirlenmiş ve Dairemizin yerleşik uygulamalarına paralel düzenlemeler getirilmiştir.
Salt ameliyata rıza göstermek yeterli değildir. Ayrıca, komplikasyonların da izah edilmesi
gerekmektedir. Ancak bu rızanın da az yukarıda vurgulandığı üzere aydınlatılmış Rıza olması
gerekir. Nitekim Hekim Etiği Yönetmeliği'nin 26. maddesinde düzenleme yapılmış ve
“Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü,
başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların
kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda
hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır.
Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir
uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde verilmelidir. Hastanın
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dışında bilgilendirilecek kişileri, hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin
özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya
da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir. Acil durumlar ile hastanın reşit olmaması veya
bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır.
Düzenlemesiyle aydınlatmanın ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır. Aydınlatılmış onamda ise
ispat külfeti hekim ya da hastanededir. Öyle olunca, davalıların ameliyat öncesi muhtemelen
hasıl olabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastasını bilgilendirmeleri bir
zorunluluktur. Dosyaya ibraz edilen 06.07.2009 tarihli onam belgesinde davalı tarafın,
davacıyı bu konuda bilgilendirdiği ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve
davacının yeterli derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı, operasyonun komplikasyonlarının
bilinmesi hâlinde dahi bu operasyona davacının rıza gösterip göstermeyeceği konuları dosya
içeriği ile anlaşılamamaktadır. Genel ifadelerle yan etki ve komplikasyonlardan haberdar
olduğu bildirilmiş, bu tür ameliyatın ne tür komplikasyonlar olduğu izah edilmemiştir. Öte
yandan mahkemece aldırılan 03.10.2012 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu
raporunda, "... davacının, davalı Özel B... Hastanesi'nde septum deviasyonu tanısı ile SMR
ameliyatının yapıldığı, yapılan ameliyat sonrası septum perforasyonu meydana geldiği,
meydana gelen perforasyonun bu tip ameliyatlar sırasında meydana gelebilecek
komplikasyonlardan olduğu, perforasyonun tespiti hâlinde hastanın bilgilendirilmesi
gerektiği, ancak perforasyonun ne zaman geliştiğinin anlaşılamadığı..." belirtilmiştir. Hükme
esas alınan Adli Tıp raporu davalı hekimin kusurlu olup olmadığının tespiti için yeterli
değildir. O halde mahkemece, davacının geçirdiği ameliyat konusunda KBB uzmanlarının
bulunduğu tıp fakültesinden seçilecek bilirkişi heyetinden davacının burun ameliyatında,
davalı hekimin kusurunun bulunup bulunmadığı ve ameliyat sonrası kalıcı araz bulunup
bulunmadığının, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor
alınarak sonucuna göre bir karar vermelidir. Davacıda oluşan perforasyonun komplikasyon
olduğunun belirlenmesi hâlinde aydınlatmanın yeterli olmadığı gözetilmeli ve hasıl olacak
sonuca uygun bir karar verilmelidir.
Mahkemenin bu yönleri göz ardı ederek, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm
kurmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıdaki bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı
yararına (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek hâlinde iadesine, HUMK'nın 440/1
maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
09.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıdaki Yargıtay kararı çerçevesinde, komplikasyonlar konusunda hastanın
aydınlatılmamasının sonuçlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılacak onam beyanının geçerli olabilmesi için
hastanın yeterli ölçüde aydınlatılması gerekmektedir. Hekimlerin bu yükümlülüğü,
günümüzde neredeyse tüm hukuk düzenleri açısından kabul edilen ve aranılan bir
sorumluluktur. Hastayı merkez alan ve sağlığın hasta ile birlikte üretildiğini kabul eden
anlayışa göre, “uygulamadan önce aydınlat” (inform before you perform) kuralı her türlü tıbbi
ameliye için geçerlidir.
Bir tanım vermek gerekirse aydınlatma; resmî ehliyetli kişilerden hekimin, hastasına,
gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan etkileri,
varsa alternatifleri ve rizikolarının yanı sıra; böyle bir tıbbi müdahale gerçekleşmediği
taktirde, ortaya çıkması muhtemel olumsuz birtakım sonuçları anlatarak, onu, tıbbi müdahale
hakkında serbestçe karar verebilecek bir duruma getirecek bilgilerle donatmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma yükümünün kapsamına dahil değildir?

a)

Tıbbi müdahalenin türü

b)

Hastalığın tarihçesi

c)

Tıbbi müdahalenin yan etkileri

d)

Müdahalenin biçimi

e)

Müdahalenin alternatifleri

2)
Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Yönetmeliği’nde “Sağlık Durumu İle
İlgili Bilgi Alma Hakkı –Bilgilendirmenin Kapsamı” başlığını taşıyan 15. maddesinde yer
almaktadır?
a)

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği

b)

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği

c)

Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri

d)

Muhtemel komplikasyonlar

e)

a, b, c ve d seçenekleri

3)
Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılmamış onamı sonucunda meydana
gelen tıbbi el atma durumunda, hastanın tazminini isteyebileceği bir haktır?
a)

Sebepsiz zenginleşme

b)

Haksız fiil

c)

Maddi tazminat

d)

Manevi tazminat

e)

Tam yargı davası
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4)

Aşağıdakilerden hangisi hekim hakları arasında sayılamaz?

a)

Ücret talep etme

b)

Hastadan saygı ve güven bekleme

c)

Gereğinden fazla hastaya bakmama

d)

Hastaya iyileştirme garantisi verme

e)

Sağlıklı şartlarda çalışma

5)

Tıbbi müdahaleye rıza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Rıza açık veya örtülü olarak verilebilir.

b)

Rıza, her durumda hukuka uygunluk sebebidir.

c)

Hasta, kural olarak rızasını kendisi verir.

d)

Bazı durumlarda kanuni temsilcinin rıza vermesi mümkündür.

e)

Bazı durumlarda mahkeme kararı da rıza ile aynı sonucu doğurur.

6)

Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması gereken konular arasında yer

a)

Tıbbi bir hata durumunda meydana gelebilecek sonuçlar

b)

Tıbbi müdahalenin nedeni

c)

Hastanenin donanım durumu

d)

Tıbbi müdahalenin alternatifleri

e)

Tıbbi müdahalenin başarı şansı

almaz?

7)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma zorunluluğunun bulunmadığı hâllerden biri

a)

Hastanın konuşma yeteneğinin bulunmaması

b)

Acil durumlar

c)

Hastanın aydınlatmadan vazgeçmiş olması

d)

Hastanın bilgisinin bulunması

e)

Aydınlatmanın olumsuz etkide bulunması
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8)
Hastanın bilgilendirilmiş rızasının alınması aşağıdaki tıbbi etik ilkelerden
hangisinin bir sonucu değildir?
a)

Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı

b)

Hastaya yararlı olma

c)

Hasta özerkliğine saygı

d)

Zarar vermeme

e)

Arşivlemede bilgilerin saklanması

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hekimin bizzat ifa yükümlülüğünün istisnalarından

a)

Vekil ile müvekkil arasında anlaşma olması

b)

Örf ve âdet gereği

c)

Hekimin isteği

d)

Zorunluluk gereği

e)

Hâlin icabı gereği

Cevaplar:
1)b, 2)e, 3)d, 4)d, 5)b, 6)a, 7)a, 8)e, 9)c
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10. TIBBİ İŞLEMLERDE RIZA (ONAM) KAVRAMI VE GEÇERLİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Genel Olarak
10.2. Onamın Geçerliliği
10.2.1. Ehliyet
10.2.2. Gönüllü ve Özgür İrade Açıklaması
10.3. Onamın Şekli
10.4. Onamın Aranmadığı Durumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Hukuki ve fiili ehliyet nedir? Çocukların, yaşlıların ve akıl hastalarının tıbbi
girişimlere onam kapasiteleri var mıdır?
2)

Tıbbi işlemlere onam yazılı mı olmalıdır?

3)

Onam alınmaksızın yapılan müdahaleler suç mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Hak Ehliyeti: Sağ doğumla birlikte kazanılır ve bir işlemi yapmaya yönelik
aktif bir gücü değil, sadece hak sahibi olabilmeye ait edilgin bir yeteneği ifade eder.
•
Fiil ehliyeti: Kişi kendi eylemi/kararı ile haklar ve borçlar edinebilecektir.
Kimlerin fiil ehliyetine sahip olduğunu tespit etmek, tıbbi müdahaleye onam verme
ehliyetinin/yeterliliğinin gereklerini ortaya koymak açısından önemlidir.
•
Ayırt Etme Gücü (Sezginlik): Medeni Kanun’un 13. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı,
sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma
yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.”
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10. Tıbbi İşlemlerde Rıza (Onam) Kavramı ve Geçerliliği
10.1. Genel Olarak
Türk literatüründe “aydınlatılmış onam” olarak kabul gören kavram, Anglo-Amerikan
kaynaklı “informed consent” teriminin Türkçeleştirilmişidir. Onam teriminin dışında, “olur”,
“onay” veya “rıza” kavramlarının da kullanıldığı bilinmektedir. Ancak “rıza” kavramı, bu
deyimin razı olmaktan geldiği ve dolayısıyla içeriğinde, esasen tam da kabul edilemeyecek bir
öneriyi ya da benimsenmeyen bir seçeneği, koşulların ya da üstün bir erkin dayatması
sonucunda yarı gönülsüz kabullenmeyi (razı olmayı) barındırdığı gerekçesi ile eleştirilmiştir.
Benzer şekilde “olur” kavramı da tıp uygulamasındaki güç ilişkisini dengeleme amacı ile
hiyerarşiyi kaldırma eğilimi dikkate alındığında, olur vermenin konuyla ilgili tüm yasal ve
etik sorumlulukları olur verene yüklemesi sebebiyle eleştirilmiştir. Zira onamada (onam
vermede) öneriyi sunanın yükümlülüğü sürmektedir. Bu sebeple onam terimi tercih edilmiştir.
Tıbbi müdahalelerde, birbiri ile çatışma durumunda bulunabilecek iki ilke karşı
karşıya gelmektedir. Bunlar; hekimin tedavi ödevi ve hastanın kendisi hakkında karar verme
hakkıdır. Anayasamızın 17. maddesi kişinin temel hakları içerisinde, herkesin, yaşama, maddi
ve manevi varlığını geliştirme hakkını düzenlemektedir. Yaşama hakkı, bireyin kendisi
hakkında karar verme hakkını da içermektedir. Böylece kişinin, vücut bütünlüğü üzerinde
gerçekleştirilecek tedavi amaçlı ameliyeler için karar verebilme hakkı da kabul edilmiş olacak
ve hekimler tarafından gerçekleştirilecek operasyonların hukuka uygun kılınması
sağlanacaktır. Bunun için hekimin uygulayacağı her türlü tıbbi müdahale için hastanın
onamını alması gerekmektedir.
Bu Anayasal gerekliliğin dışında, Türk hukukunda hastanın onamının aranması
zorunluluğunu getiren başkaca düzenlemeler de bulunmaktadır. Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun (m.70) bu koşulu kesin olarak öngörmektedir.
Öte yandan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi de (m.14/2), hekime “...hastanın
maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı
taktirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin açıkça söylenmesi” ödevini yüklemiştir.
Bunların yanı sıra, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve
Nakli Hakkında Kanun’un 6. ve 7. maddelerinde organ ve doku alacak hekimlerin, vericiye,
organ ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal
sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi vermekle yükümlü oldukları belirtilmiş ve böylece, ancak
aydınlatılmış onam ile kendisinden organ alınabilmesine izin verilmiştir.
Benzer şekilde Türk Ceza Kanunu’nda tıbbi deneylere ilişkin olarak getirilen
düzenlemede, aydınlatma ve onamın, ön koşul olduğu belirtilmiştir.
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Rızası” başlıklı beşinci
bölümünde onam-rıza konusu düzenlenmiştir.
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Konuya hukuk uygulaması açısından bakıldığında; önceleri, hekimlerin
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, “hakkın icrası” düşüncesi ile hukuka aykırı sayılmayacağı,
ancak bunun için tıp sanatının kurallarına, gereken tedbirlere uymanın ve bu sınırlar içinde
hareket etmiş olmanın arandığı görülürken, sonradan, artık onam teorisine dönüldüğü
görüşünden hareketle tıbbi faaliyetlerin hukuka uygun kılınması için hastanın onamının
alınması ve bunun da öncesinde hastanın aydınlatılması gerekliliği kabul edilmiştir.
Tüm bu mevzuat değerlendirildiğinde ve özetle belirtilmelidir ki; tıbbi müdahalelerin
hukuka aykırılığının engellenebilmesi, hastanın onamının alınması ile mümkün olacaktır.
Başka bir deyişle, hekim hasta üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce onu aydınlatacak
ve sonrasında kararı hastaya bırakıp, onun onamına veya reddine göre hareket edecektir.
Böylelikle hastanın tıbbi karara katılımının sağlanması ve hasta ile iş birliği oluşturulması
mümkün olacaktır. Bu açıklamalardan aydınlatmanın, onamın geçerliliği açısından olmazsa
olmaz bir ön koşul olduğu da anlaşılmalıdır.
Hasta, söz konusu tıbbi müdahaleye sadece ihtiyaç duymamalı fakat aynı zamanda onu
istemelidir. Bu nedenle hekim her müdahale öncesinde hastanın onamını almalı ve bunu
yaparken şu hususlara dikkat etmelidir:
1.
Onam her türlü tıbbi ameliye için gerekli olmakla beraber, önemli ve vücut
bütünlüğüne yönelik riskli müdahalelerde geçerli onamın alınmasına mutlak özen
gösterilmelidir.
2.
Onama ilişkin yazılı kayıtlar, ileride çıkması muhtemel hukuki
anlaşmazlıkların çözümü için önem taşımaktadır. Bu kayıtlardan kasıt, yazılı onam formu
olmayıp, hastanın tıbbi müdahaleyi bilerek ve isteyerek seçtiğini tespite yönelik her türlü
belgedir.
3.
Onamı veren kişinin bu konuda yetkili ve ehliyetli olduğuna özen
gösterilmelidir.
4.
Onamın kanunen yazılı olarak alınmasının arandığı durumlarda bu yükümlülük
yerine getirmelidir.
5.
Asıl olan onamın, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek kişi tarafından alınmasıdır.
Ancak bu konuda bir yardımcı kullanılacaksa, onun gerektiği şekilde eğitilmesine özen
gösterilmeli, müdahaleden önce hastanın ayrıca soruları olup olmadığı öğrenilmelidir.
6.
Geçerli bir aydınlatmanın yapılıp yapılmadığı, diğer bir deyişle hastanın onam
verebilecek düzeyde bilgi sahibi olup olmadığı değerlendirilmelidir.
7.
Vücut bütünlüğüne yönelik önemli bir müdahale söz konusu ise (ameliyat vb.)
onam vermeden önce hastanın durumunu yakınları ile paylaşabileceği kadar makul bir süre
kendisine tanınmalıdır.
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10.2. Onamın Geçerliliği
Onamın geçerliliği için üç temel unsurun varlığı aranmaktadır:
-

Yeterlilik (ehliyet)

-

Aydınlatılmış olma.

-

Gönüllü ve özgür irade açıklaması

10.2.1. Ehliyet
Onamın geçerliliği ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli başlıklardan
biri hiç kuşkusuz yeterlilik/ehliyet (competence) konusudur. Bu noktada hak ehliyeti ile fiil
ehliyetinin faklı olduğunu, hak ehliyetine sahip olan, fakat fiil ehliyeti sahip olmayan kişilerin
bulunabileceğini belirtmek gerekmektedir. Gerçekten de medeni haklardan yararlanma
hakkını tanıyan hak ehliyeti; sağ doğumla birlikte kazanılır ve bir işlemi yapmaya yönelik
aktif bir gücü değil, sadece hak sahibi olabilmeye ait edilgin bir yeteneği ifade eder. Var olan
bu hakların kullanılması ise fiil ehliyetinin varlığına bağlıdır. Fiil ehliyetine sahip kişi kendi
eylemi/kararı ile haklar ve borçlar edinebilecektir. Kimlerin fiil ehliyetine sahip olduğunu
tespit etmek, tıbbi müdahaleye onam verme ehliyetinin/yeterliliğinin gereklerini ortaya
koymak açısından önemlidir.
Fiil ehliyeti durumdan duruma değişebileceği gibi (örneğin malvarlığı idare
edemeyecek durumda olan birinin mal satışına ehliyeti bulunmazken, tıbbi araştırmalara
katılma konusunda ehliyetli olabilecektir), zamandan zamana da değişebilir (çocuklar yetişkin
olduklarına ehliyetlerini kazanırken, yetişkinler yaşlılığa bağlı olarak kısmen veya tamamen
fiil ehliyetlerini kaybedebilirler).
Bir kişinin fiil ehliyetine sahip, yeterli (competent) olduğunu kabul edebilmek için
bazı kriterler aranmakla beraber, bu kriterlerin ne olduğu konusunda doktrinde tam bir
uzlaşma yoktur. Bazı yazarlar fiil ehliyeti için; kişinin karar vermesinde etkili olacak bilgileri
“anlayabilmesini” (understand), bilgiler ile kendi hayatı ve tıbbi durumu arasında “ilinti”
(appreciate) kurabilmesini, bilgileri “muhakeme” (reason) ederek sağlıklı sonuçlara
ulaşabilmesini ve son olarak da bir “seçim” (choose) yapıp bunu “açıklayabilmesini”
(exprees) aramaktadırlar.
İngiltere Yüksek Mahkemesi ile İngiliz Tıp Birliği (İTB) ise fiil ehliyetinin kabulü için
farklı kriterler getirmektedir. Paranoid Şizofreni teşhisi ile güvenlikli bir psikiyatri
hastanesinde yatan ve kendisinin dünyaca ünlü bir doktor olduğuna inanan bay (C)’nin,
kangrenli sağ kolunun kesilmesine (amputasyon) direnmesi ile ilgili olayda, İngiltere Yüksek
Mahkemesi, bu kişinin fiil ehliyetinin varlığını kabul etmiş ve 1994 yılında verilen bu
kararda, sonradan “Re C Test” olarak adlandırılan, kriterleri gerekçe göstermiştir. İngiltere
Yüksek Mahkemesi’ne göre, bir kişinin fiil ehliyetine sahip olduğunun kabulü ve bir tedaviye
onam verebilmesi ya da reddedebilmesi için;
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-

Tıbbi durumu ile ilgili olarak kendisine verilen bilgileri anlaması ve aklında

tutması,
-

Verilen bilgilerin doğruluğuna inanması,

Bu bilgileri değerlendirip, muhakeme ederek bir seçim yapabilmesi
gerekmektedir.
-

Konu ile ilgili olarak İngiliz Tıp Birliği ise beş farklı kriter öngörmektedir. Buna göre
İngiliz Tıp Birliği, fiil ehliyetinin kabulü için hastanın;
-

Uygulanacak tedavinin ne olduğunu, amacını, şeklini ve neden önerildiğini,

-

Yararlarını, risklerini ve alternatiflerinin neler olduğunu,

-

Önerilen tedavinin uygulanmamasının sonuçlarının neler olabileceğini

anlamasını,
-

Bilgileri, doğru bir seçim yapana kadar akılda tutabilmesini,

-

Baskıdan ve etkiden uzak bir seçim yapabilmesini aramaktadır.

Fiil ehliyetinin tespitine yönelik olarak kabul edilen bu kriterler karşılaştırıldığında,
birbirinden faklı ölçüler içerdiği görülmektedir. Esasen İngiliz Tıp Birliğince kabul edilen beş
kriterin ilk dördü, Re C Test kriterlerinden ilkini karşılamakta ve ayrıntılandırmaktadır.
Ancak İngiliz Tıp Birliği kriterleri, Re C Testinin ikinci ve üçüncü unsurlarına dair bir
gereklilik içermemekte, benzer şekilde Re C Testinde, İTB. kriterlerinin son unsuru olan
“serbest seçim” yer almamaktadır. Sonuç olarak, birbirinden farklı unsurlar içeren bu
kriterlerin, birbirini tamamlayacak şekilde uygulanması doğru olacaktır.
Türk hukukunda ehliyet, 4721 sayılı Medeni Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
düzenlenmiştir. Kanunun 8. maddesi; “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün
insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.”
hükmünü içermekte ve hak ehliyetini düzenlemektedir. Bu düzenleme ile Medeni Kanun,
eşitlik ve genellik ilkelerine yer vermiş, hukuk düzeni sınırları içinde herkesin eşit olarak bu
medeni haklara sahip olduğu kabul edilmiştir.
Kanunun 9. maddesi ise fiil ehliyetini düzenlemektedir. Buna göre; “Fiil ehliyetine
sahip olan kimse, kendi fiilleri ile hak edinebilir ve borç altına girebilir.” Kanun’un 10. ve
devamı maddelerinde ise fiil ehliyetine sahip olabilmenin şartları ve gerekleri açıklanmıştır.
Buna göre; “ayırt etme” (sezginlik) gücüne sahip ve “kısıtlı” olmayan her “ergin” kişinin fiil
ehliyeti bulunmaktadır.
Türk hukukunda erginlik 18 yaşın doldurulması ile başlar. Dolayısıyla 18 yaşın
altındakiler, tıbbi müdahaleler için onam verme hakkına, başka bir deyişle fiil ehliyetine sahip
değildirler. Şimdilik, bu kişiler için onamın yasal temsilcileri tarafından verileceğini
söylemekle yetiniyoruz. Aşağıda küçük (çocuk) hastaların tıbbi müdahalelere onamı konusu
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ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Evlenme veya yargısal kararla 18 yaş öncesi de kanunen
erginlik kazanabilmek mümkündür. Bu durumda hasta 18 yaşında olmasa dahi, kendisine
uygulanacak tıbbi ameliye hakkında karar verebilecek ehliyete sahip olacaktır.
Ayırt etme gücü (sezginlik) ise Medeni Kanun’un 13. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da
bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun
olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.” Sezginlik, algılama ve karar
verme yeteneklerinin bir arada bulunması ile mümkündür. Sezgin kişi, yaptığı iş ve davranışın
içeriğini ve sonucunu bilebilecek, sezebilecek düşünsel yapı ve durumda olandır.
Fiil ehliyetini kısmen veya tamamen kaldıran kısıtlılık hâli ise Medeni Kanun’un 404
ila 408. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; velayet altında olmayan küçükler, akıl
hastaları, akıl zayıflığı olanlar, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları, kötü yaşama tarzı
olanlar, malvarlığını kötü yönetenler, bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına mahkûm
olanlar ile acizler vesayet altına alınmak suretiyle fiil ehliyetini kullanmaktan kısmen veya
tamamen kısıtlanabilirler. Medeni Kanunumuzun bu sistematiği içerisinde, fiil ehliyeti
bakımından kişilerin ayırımı şu şekilde yapılabilir:
1.

2.

Ehliyetliler
a.

Tam ehliyetliler

b.

Sınırlı ehliyetliler
Ehliyetsizler

a.

Tam ehliyetsizler

b.

Sınırlı ehliyetsizler

Tıbbi müdahalelere onam verilmesi ile ilgili olarak, tam ehliyetliler ve tam
ehliyetsizler açısından bir problem olmamakla beraber, sınırlı ehliyetliler ve sınırlı
ehliyetsizler için durum her zaman net olmayabilir. Zira bu kişilerin içinde oldukları durum,
tıbbi müdahaleye onam verebilmelerini her zaman engellememektedir. Gerçekten de Medeni
Kanun’un 429. maddesi gereğince sınırlı ehliyetli olan ve mal varlığını yönetme yetkisi
kaldırılarak kendisine danışman (müşavir) atanan kişinin, tıbbi müdahalelere onam verme
ehliyetinin kaldırıldığı söylenemez. Benzer bir durum, Medeni Kanun’un 407. maddesi
gereğince kısıtlanan ve sınırlı ehliyetsiz kategorisinde bulunan, ayırt etme gücüne sahip,
mahkûmlar için de söz konusudur.
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ise Medeni Kanun’un 16. maddesi gereği sınırlı
ehliyetsizler kategorisinde değerlendirilirler ve yasal temsilcilerinin izni olmadan, kendi
işlemleri ile borç altına giremezler. Ancak bu kişilerin şahsa sıkı sıkıya bağlı hakları
kullanmalarında yasal temsilcinin (veli veya vasi) rızası aranmaz. Tıbbi müdahalelere onam
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verilmesi, kişinin kendi vücut bütünlüğü üzerinde tasarruf etme hakkından kaynaklanmakta
bu yönüyle de şahsa sıkı surette bağlı bir hak niteliğini taşımaktadır.
Bu açıklama karşısında akla şu soru gelmektedir: ayıt etme gücüne sahip küçük,
kendisini borç altına sokmayan tıbbi müdahalelere, yasal temsilcisinin izni olmadan onam
verebilecek midir? Esasen buna birinci engel, her türlü tıbbi uygulamada, hasta küçük ise veli
veya vasisinden izin alınması kuralını getiren, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 70. maddesidir. Benzer düzenleme, Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin 24. maddesinde de yer almaktadır. Ancak tüm dünyada, anlama kapasitesi
arttığı ölçüde çocuğun tıbbi müdahalelere katılımının sağlanması ve salt onun onamı ile tıbbi
işlemlerin gerçekleştirilmesi eğiliminin giderek yaygınlaştığı da bilinmektedir. Gerçekten de;
Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde küçüğün kendisi onam verdikten sonra,
ailesinin izni aranmaksızın tedavi edilebilecek belirli tıbbi durumlar yasalarca saptanmıştır.
İlaç bağımlılığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebe olanların tıbbi tedavisi, doğum kontrolü
ve düşük gibi yasalarda belirtilen bu tıbbi faaliyetler küçüklerin onamı doğrulusunda
gerçekleştirilebilmektedir. Yine Amerika Birleşik Devletlerinde, yasalarda sayılan bu
durumların dışındaki bazı tıbbi müdahaleler de, tıbbi tedavinin içeriğini, doğasını, sonucunu
ve boyutunu anlama gücüne sahip çocukların onamı alınarak yapılabilmektedir. Ancak bu
durumda şu önceliklere dikkat edilmesi gerekmektedir:
Hasta takdir edebilme yaşında olmalı (15 ve daha yukarı) ve işlemler ile
risklerini gerçekçi bir şekilde anlayarak aydınlatılmış onam verebilecek şekilde yeterlilik
içinde görülmelidir.
-

Tıbbi önlemler hastanın kendi yararı için olmalıdır. (Organ vericisi veya
araştırmaya denek olmamalıdır).
-

-

Tıbbi müdahalenin gerekliliği güvenilir şekilde tıbben doğrulanmalıdır.

-

Aile onayının elde edilmemesinin kabul edilebilir bir nedeni olmalıdır.

Çocukların tıbbi uygulamalara onam vermesine ilişkin bir düzenlemelere, İspanya ve
İngiltere’de de rastlanılmaktadır. İspanya’nın Katalonya eyaletinde 2001 yılında yürürlüğe
giren Hasta Hakları Yasası’nda 16 yaşından büyük çocukların tıbbi müdahalelere onam
verebileceklerinin kabul edildiği görülmektedir. Benzer düzenleme İngiltere’de 1969 yılında
yürürlüğe giren Aile Hukuku Reformu Kanunu’nda yer almaktadır. Buna göre; 16 yaşındaki
bir çocuk, yasal olarak tıbbi tedaviye onam verme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir durumda,
tıbbi uygulamayı gerçekleştirecek hekim, çocuğun algılama ve karar verme yeteneğine sahip
olup olmadığını denetlemek durumundadır. İngiltere’de 1985 tarihinde verilen bir mahkeme
kararı ile; 16 yaşın altındaki çocukların dahi, tıbbi müdahalenin doğasını ve risklerini
anlayacak kapasiteyi göstermeleri kaydı ile tek başlarına onam verebilecekleri kabul
edilmiştir. Böylelikle “Gillick Ehliyeti” (Gillick Competence) olarak anılan bu kurala dayalı
olarak, örneğin 12 yaşındaki bir çocuğun verdiği onam çerçevesinde yapılan tıbbi
müdahaleler hukuka aykırı sayılmamaktadır. Onamın esirgenmesi ile ilgili olarak Gillick
Ehliyeti kuralının uygulaması biraz farklıdır.
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1991 yılında görülen bir davada İngiliz Temyiz Mahkemesi, tıbbi müdahalelere
verilen onamı bir anahtara benzeterek, bu anahtarın hem Gillik Ehliyeti olan çocukta hem de
anne ve babasında olduğunu kabul etmiş ve taraflardan birinin kapıyı açması durumunda
müdahalenin uygulanabileceğini belirtmiştir. Bu karardan şu çıkarım yapılmaktadır: Gillick
Ehliyetine sahip bir çocuk anne ve babasının isteğinin aksine tıbbi müdahaleye onam
verebilecek, aksi durumda yani çocuğun tedaviyi reddetmesine rağmen bu sefer anne ve
babanın onamı ile tedavi gerçekleştirilebilecektir. Müdahalenin çocuğun yararına olması
gerektiği ise tartışmasızdır.
1990 yılında yürürlüğe giren Tıbbi Kayıtlara Ulaşım Kanunu (Access to Health
Records Act) ile de bir ölçüde yasalaşmış ve Gillick ehliyetine sahip 16 yaşın altındaki bir
küçüğün izni olmadan ailesinin kendisi hakkındaki tıbbi kayıtlara ulaşması yasaklanmıştır.
Esasen, algılama ve karar verme yeteneğine sahip çocukların kendilerine uygulanacak
tıbbi müdahaleler için geçerli onam verebilmeleri şeklindeki eğilimin doğru olduğunu
düşünmekteyiz. Nitekim Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24. maddesinde; her ne kadar
çocuklara uygulanacak tıbbi müdahalelerde veli veya vasi onayı şart koşulsa da, aynı
maddede yer alan, “Kanuni temsilcinin muvafakatinin gereli ve yeterli olduğu hallerde dahi,
mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur (kısıtlı) hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi
müdahaleye iştiraki sağlanır” şeklindeki düzenlemenin bu eğilim doğrultusunda kaleme
alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bilindiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yaş
küçüklüğünü düzenleyen 31. maddesinde, 12-15 yaş aralığındaki çocuk suçlular hakkında
“işlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin
varlığının” aranacağı ve yeterliliğe sahip çocuklar hakkında indirimli cezaların uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır. Her ne kadar cezai sorumluluk ile hukuki sorumluluk prensipleri aynı
olmasa da, işlediği suçtaki sorumluluğunun tespitine ilişkin olarak, ruhsal durumu ve
gelişimine değer atfedilen çocukların, kendileri ile ilgili olarak verecekleri kararlarda da aynı
yaklaşımın gösterilmesi gerektiği düşünülebilir.
Hasta çocuklara uygulanacak tıbbi müdahalelerle ilgili olarak tartışılması gerekli diğer
bir konu ise ailenin, çocuk için hayati önem taşıyan bir müdahaleye onam vermemesi hâlidir.
Böyle bir durumda, hasta çocuk için tıbben kaçınılmaz olan ve yapılmaması hâlinde telafisi
imkânsız zararların doğabileceği bir müdahale söz konusu olup, çocuğun yararı bu ameliyenin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocuğun yararını gözeten Dünya Tıp Birliği, hastanın
sağlık durumunun geriye dönüşü olmayacak şekilde tehlikede olduğu ve tıbben alternatif
yöntemler bulunmadığı böyle bir koşulda, aile veya yasal temsilci tedaviyi reddediyorsa, bu
durumda hekimin mahkemeye başvurarak tedaviyi gerçekleştirmek konusunda yetki
alabileceğini kabul etmektedir.
Türk Medeni Kanunu bu konuda benzer hükümler içermektedir. Böyle bir durumda
hekimin mahkemeye durumu bildirmesi ile birlikte, mahkeme Medeni Kanun’un 346 ila 348.
maddelerinde düzenlenen şu tedbirlere karar verebilecektir;
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Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba
duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun
önlemleri alır. (MK. md.346)
-

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen
terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir
kuruma yerleştirebilir. (MK. md.347)
-

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu
önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim velâyetin kaldırılmasına karar verir.
(MK. md.348)
-

Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, hekimin başvurusu ile durumu öğrenen
mahkeme, velayete müdahale ederek anne ve baba yerine tıbbi müdahaleye izin verebileceği
gibi, çocuğun yararı için gerekli gördüğü taktirde velayeti tümden de kaldırabilir. Hâkimin
velayete müdahalesi, Medeni Kanun’un 339. maddesi gereği velayeti birlikte yürüten anne ve
babanın, çocuğa uygulanacak tıbbi ameliye hakkında anlaşmazlığa düşmeleri hâlinde de
uygulama alanı bulabilecektir. Zira çocuğun velayeti anne ve baba tarafından ortaklaşa
yürütüldüğünden, onamın geçerli olması için sadece birinin kabulü yeterli olmayıp, her
ikisinin de onam vermesi gerekmektedir. Bu konuda anlaşamamaları hâlinde, ebeveynlerden
biri mahkemeye başvurarak, çocuğun menfaati yönünde mahkemenin velayete müdahale
etmesini sağlayabilecektir.
Tıbbi müdahalelere onamla ilgili olarak üzerinde durulması gerekli Fiil ehliyeti
kaldıran sebeplerden biri de akıl hastalığıdır. Fiil ehliyetini kaldıracak derecede akıl
hastalığına sahip kişiler adına onam vermeye yetkili kişilerin kanuni temsilcileri olduğu
açıktır. Ancak psikiyatrik hastalıkların tümünün, kişinin algılama ve karar verme yeteneği
üzerinde aynı etkiyi yaptığını söylemek mümkün değildir. Başka bir deyişle, bazı psikiyatrik
hastalıklar algılama ve karar verme yeteneğini tamamen kaldırırken, diğerlerinin etkisi kısmi
olabilmektedir. Yine bazı psikiyatrik rahatsızlıkların etkisi zaman içerisinde
değişebilmektedir. Bu nedenle, aydınlatma ve onam açısından psikiyatri hastalarının durumu,
hastalıklarının türü ve dönemine göre değerlendirilmelidir. Bir akıl hastalığı sebebiyle
hastanın tam ehliyetsiz sayılması için;
-

Hastalığın, kişinin anlama ve algılama yeteneğini kaldırması,

-

Hastalığın, onam veya ret şeklinde ortaya çıkabilecek, seçme yeteneğini

engellemesi,
-

Kişinin onamını açıklayabilmesi noktasında sağlıklı iletişim kurabilmesini

önlemesi,
-

Kişinin tıbbi girişime ihtiyacı olduğunu kabullenmesini ortadan kaldırması

gerekmektedir.
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Yukarıda bahsedildiği üzere tam ehliyetsizler sınıfına giren akıl hastaları, Medeni
Kanunumuzun 405 maddesi gereğince kısıtlanarak, Kanun’un 396-425. maddeleri
hükümlerine uygun olarak vesayet altına alınırlar. Vesayet, kişisel ve mali çıkarlarını
korumak ehliyetinden ve gücünden yoksun kısıtlıların korunması amacıyla devletçe
örgütlendirilmiş, kısıtlının bakımını ve temsilini gerçek kişilere tevdi eden kamu hukukuna
tabi bir kurumdur. MK.’nın 397. maddesinin emredici hükmü gereği, vesayet makamı sulh
hukuk mahkemesi, denetim makamı ise asliye hukuk mahkemesidir. Vesayet makamı bu
görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atamak durumundadır. İlgililerin
kişisel ilişkileri ve yerleşim yeri yakınlığı gözetilerek, kısıtlıların yakın kan veya kayın
hısımlarından bu işe ehil olan birinin veya bizzat eşinin vasiliğe atanması da, “eşin ve
hısımların önceliğini” düzenleyen MK.414. maddesi hükmü gereğidir. Dolayısıyla bizim
hukukumuza göre vasi, ağırlıklı olarak akıl hastasının akrabalarından biri olmaktadır. Bu
durum akıl hastası olmamakla beraber yaşa bağlı olarak algısal zayıflıklar gösteren yaşlı
hastalar hakkında aile bireylerinin onam vereceği yönündeki yanlış inanışın da kaynağı
olabilmektedir.
Ancak günümüzde, aile üyelerinin son derece değerli kaynaklar olduğunun kabulü
yanında, aile üyeleri ile kısıtlı kişi arasında çıkar çatışmaları olabileceği düşüncesi ile vasinin
bağımsız kişilerden seçilmesi yönünde bir eğilim vardır. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler
tarafından 1991 yılında yayınlanan, “Psikiyatrik Hastaların Korunması ile İlgili İlkeler”
(Principles for the Protection of Persons with Mental Illness ) incelendiğinde, 11. bölümde;
akıl hastalığı sebebiyle ehliyeti olmayanlara ilişkin her türlü tıbbi girişim için danışmanı
tarafından onam verilmesinin şart koşulduğu ve danışman olarak atanacak kişinin tedavinin
gerçekleştirildiği sağlık kurumu çalışanı veya hastanın akrabası olmaması gerektiğinin
belirtildiği görülmektedir.
Benzer tartışma İngiltere’de yapılmış ve Avrupa Birliği’nin 2004 tarihli, “İyi Klinik
Uygulamaları Direktifi” doğrultusunda, çıkar çatışmasının olabileceğini gösteren özel
sebepler olmadıkça aile üyelerinin vasi olarak atanması kabul edilmiştir. Literatürde, hastayı
kim temsil ederse etsin şu ilkelere uygun hareket etmekle yükümlü olduğu savunulmaktadır:
Vekil olarak verilen onamda, hastanın önceden (ehliyetli olduğu dönemde)
var olduğu tespit edilebilen iradesine saygı gösterilmelidir.
-

Bu ilke, kişilerin fikir ve kavrayışlarının zaman içerisinde değişebileceği, o bakımdan,
iradenin açıklandığı tarihteki hasta ile şu andaki hastanın aynı düşünüşte olamayabileceği
gerekçeleri ile eleştirilmiştir. Bu ilkenin her zaman çok katı olarak uygulanmasının gerekli
olmadığı, esasen bu ilke ile kişinin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının sağlanmasının
amaçlandığı, bu itibarla hastanın geçmişte beyan ettiği iradelerin önemsenmesi gerektiği
belirtilerek eleştiriler cevaplanmaya çalışılmıştır.
Hastanın önceden açıkladığı bir irade beyanı yok ise, onun değerleri,
inançları, beklentileri göz önüne alınarak varsayımsal onamı tespit edilmeye
çalışılmalıdır.
-
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Hastanın önceden açıklanan bir iradesinin olduğu durumda buna saygı gösterileceği,
yok ise onun için en iyisinin tespit edileceği belirtilerek, varsayımsal onamın araştırılmasının
anlamsız olacağı iddia edilmiştir. Oysa, kişinin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının
tesisi için varsayımsal onamın araştırılması gereklidir. Zira hastanın gerçek isteği ile onun en
yararına olan (patient’s best interest) her zaman aynı noktada buluşmayabilir. Bu nedenle,
eğer ehliyetli olduğu dönemlerdeki davranışlarından ya da hayata ve olaylara ilişkin
yaklaşımlarından hareket ederek, hastanın iradesi farazi olarak tespit edilebiliyorsa buna saygı
gösterilmelidir. Varsayımsal onamı daha doğru tespit edebilecekleri düşüncesiyle hastayı
yakından tanıyan, onun eğilimlerini ve düşüncelerini bilen, empati oluşturabilecek
yakınlarının yasal temsilci olarak atanmalarının doğru olduğu savunulmaktadır.
Yukarıda sayılanlar mümkün değilse, (örneğin hasta hiçbir zaman
ehliyetli olmamış olabilir) hasta için en iyi olan dikkate alınmalıdır.
-

Hasta için en iyi olanın tespitinde hangi ölçünün dikkate alınması gerektiği önemlidir.
Hasta adına karar verecek vekil, kendi inanç yapısı, anlayışı ve beklentileri ile değil, hastanın
subjektif durumunu dikkate alarak bu tespiti geçekleştirmelidir.
BM İlkeleri, hastanın yasal temsilcisinin onamının alınmasını esas olarak kabul
ederken, zorunlu yatış kararı verilen psikiyatrik hastalar yönünden istemsiz tedaviyi istisnai
olarak öngörmektedir. İstemsiz tedavi ancak “kişinin durumu kendi sağlığına ve başkalarına
ciddi bir zarar verme riski taşıyorsa” ve “daha az zorlayıcı tedavi yöntemleri bulunmuyorsa”,
sadece “psikiyatrik hastalığın tedavisi amacı” ile uygulanabilecektir. Psikiyatrik hastalığın
dışında gelişen diğer hastalıkların tedavisinde ise normal prosedürler uygulanmalıdır.
1983 tarihli, İngiltere Ruh Sağlığı Yasası da istemsiz tedaviye ilişkin benzer bir
düzenleme içermektedir. Buna göre hastaya, psikiyatrik bozukluğunun tedavisi için yapılacak
tıbbi uygulamalarda aydınlatılmış onam koşulu aranmayacak, bunun dışındaki sair
hastalıkların tedavisinde ise yasal temsilcinin onamı gerekecektir. Ancak psikiyatrik
rahatsızlıkla doğrudan ilintili bazı hastalıkların tedavisi de onam harici
gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda İngiliz Temyiz Mahkemesi, psikiyatrik bir rahatsızlık
olarak kabul edilen Anoreksiya’nın tedavisi için hastanın zorla beslenebileceğini kabul
etmiştir. Konu ile ilgili diğer bir olayda, sezaryen uygulanmaması hâlinde çocuğun öleceği
gerekçesi ile bir psikiyatri hastasına tıbbi müdahale için mahkemeye başvurulmuş, hastayı
değerlendiren psikiyatrın, canlı doğan bir bebeğin hastanın psikozunun tedavisinde yardımcı
olacağı, ayrıca hamilelik nedeniyle kesilen tedavilere tekrar başlanabileceği mütalaası üzerine
istemsiz tedavi talebi kabul edilmiştir. Benzer durum akut ya da kronik ağrılı hastalıkların
tedavisi için de öngörülebilir. Zira akut veya kronik ağrının, psikolojik açıdan kişinin stresini
arttırdığı bilimsel bir gerçektir. Bu durumda ağrı ile psikiyatrik rahatsızlık arasında tıbbi bir
ilişkinin varlığı ispatlanabilir ise, İngiltere Ruh Sağlığı Yasası’nın 63. maddesi çerçevesinde
hastaya istemsiz tedavi uygulanabilmektedir.
İstemsiz tedavilerin uygulanması sırasında uygulanabilecek zorlama, kimyasal,
farmakolojik veya fiziksel olabilir. Bunlardan hangisi seçilirse seçilsin, zorlamanın ölçülü ve
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orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Hastanın elleri tutularak dişine müdahale edilebilmesi
mümkünken, genel anestezi uygulanması hâlinde sınırın aşıldığı söylenebilecektir.
Hekim, tıbbi müdahaleye ilişkin hastadan onam alırken yukarıda yapılan açıklamaları
göz önünde bulundurmalı, hastanın onam verme ehliyetinin olup olmadığına dikkat etmeli,
aksi halde yetkili temsilcisinin aydınlatılmış onamını aldıktan sonra tıbbi müdahaleyi
gerçekleştirmelidir.

10.2.2. Gönüllü ve Özgür İrade Açıklaması
Hasta tarafından verilen onamın geçerli olmasının diğer bir koşulu ise serbestçe ve
herhangi bir etkiye maruz kalınmadan açıklanmış olmasıdır. Başka bir deyişle hastanın, onam
verirken, ne hekimin ne de diğer bir kişinin baskısı altında kalmaması ve düzenli bir psişik
yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda hastanın, Borçlar Kanunu’nun 30-39.
maddelerinde düzenlenen, iradeyi sakatlayıcı etkilerin (hata, hile, tehdit) altına kalmaksızın
tıbbi müdahaleye onam vermesi aranmaktadır.
Tıbbi uygulamalar karşısında karar vermek ve/veya bir seçimde bulunmak durumunda
olan hasta her zaman serbestçe hareket edemeyebilir. Buna sebebiyet verebilecek ilk durum,
bilgi ve tecrübe gibi konularda hasta ile hekim arasında bir dengenin bulunmayışıdır. Hastahekim ilişkisinde, bağımlı, muhtaç ve güçsüz olan tarafta bulunan hasta, çoğu zaman kararı
hekime bırakma eğilimi göstermekte, hatta kararın kendisine bırakılması durumunda hekimin
bilgi ve tecrübesinden şüphe dahi duyabilmektedir. Hastanın serbestçe karar verebilmesini
etkileyebilecek diğer bir durum ise akut bir ağrı ya da aşırı sancının olduğu anlardır. Bu
dönemde hasta için ilk öncelik ağrının giderilmesi olduğundan, hatalı kararlar alabilmesi söz
konusu olabilir. Hasta yakınlarının kurduğu psikolojik baskılar, kişinin serbest hareket
etmesini engelleyebilecek diğer bir durumdur.
Hastanın serbest/gönüllü davranması, bilimsel araştırmalar söz konusu olduğunda
ayrıca önem taşımaktadır. Zira tedavisini yürüten hekim tarafından gerçekleştirilen
araştırmaya katılmayı reddetmesi hâlinde, tedavisinin aksayabileceği rahatsızlığını hisseden
hastanın serbest seçim yaptığını söylemek olanaksızdır. Bilimsel araştırmalarda serbest onamı
etkileyen konulardan biri de taahhüt edilen karşılıklar olabilmektedir. Bilimsel araştırmaya
iştirak karşılığında kişiye, kendi durumu ile mukayese edildiğinde, oldukça yüksek bir maddi
menfaatin önerilmesi, ya da hasta için tıbbi yardım alabilmenin tek yolunun bir araştırmaya
katılması olduğu durumlarda da serbest bir seçim ya da karardan bahsedilemeyecektir. Tıbbi
araştırmalara katılmada kişinin serbestçe karar vermesini engelleyecek ilginç bir örnek ise,
Filipinler hükümetinin organ bağışlayan mahkûmların cezasının azaltılacağını açıklamasıdır.
Böbrek bağışında bulunan mahkûmların cezalarının indirileceği, hatta idam cezasının hapis
cezasına çevrileceği yönündeki düzenleme, ahlaki değerlere ve insan onuruna aykırı olup, bu
teklif karşısında kişilerin serbest karar verebilmelerini kabul edebilmek mümkün değildir.

192

10.3. Onamın Şekli
Hukukumuzda onam açıklamasını herhangi bir şekle bağlayan genel bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu nedenle tıbbi müdahale için verilecek onam sözlü olabileceği gibi yazılı
da olabilir. Diğer bir deyişle onam beyanında esas, Borçlar Kanunu’nun 11/1. maddesi gereği
şekil serbestisidir. Ancak bu genel kuralın istisnası Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun’un 70. maddesinde yer almakta; büyük cerrahi ameliyatlara dair onamın
yazılı olarak alınması kuralı getirilmektedir. Benzer şekilde, Medeni Kanunun 23. maddesine
1990 yılındaki değişiklikle eklenen ve yeni Medeni Kanun’da korunan düzenlemeye göre,
yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkün
kılınmaktadır. Onamın şekli konusunda önemli bir değişiklik ise 2014 yılında Hasta Hakları
Yönetmeliğinde yapılmıştır. Yönetmeliğin “Rıza Formu” başlıklı 26. Maddesinde yapılan bu
düzenlemeye göre: “Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben
muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşunca 15 inci maddedeki
bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya
aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha
olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya
kanuni temsilcisine verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul
edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina etmesi hâlinde durum
tutanak altına alınır. Rıza formu bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek
sağlık meslek mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili sağlık
meslek mensubu sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir.”
Yönetmelikteki bu değişiklik çerçevesinde, neredeyse tüm tıbbi müdahalelerin
bünyesinde ileride bir uyuşmazlık doğması ihtimali olduğundan, onamların yazılı olarak
alınması tavsiye edilmelidir. Ancak onam belgesinin yazılı olmasının bir ispat aracı olduğu
ve Yönetmeliğin 28. Maddesinde yer alan “Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza
herhangi bir şekle bağlı değildir” düzenlemesi karşısında onamın bir şekle tabi olmadığı
söylenmelidir.
Onam açıklamasının yazılı olarak yapıldığı durumlarda, sarih (açık) onam (Express
consent) söz konusu olmakla beraber, sözlü onamın her zaman sarih olarak ifade edilmediği
durumlar söz konusudur. Esasen Borçlar Kanunumuzun 12. maddesinde, onam beyanının
sarih olabileceği gibi zımni (örtülü) olabileceği de kabul edilmiş bulunmaktadır. Hasta
onamını yazılı bir beyanı imzalamak sureti ile açık olarak belirtebileceği gibi, yapılan
müdahaleye karşı çıkmayarak veya onam anlamına gelebilecek bazı eylemlerde bulunarak
(iğne yapılması için kolunu uzatmak, muayene amacı ile elbiselerini çıkarmak, dolgu için
ağzını açmak vb.) da açıklayabilir. Görüleceği üzere tüm bu hallerde, hasta tarafından
gerçekleştirilen icrai veya ihmali yolla bir irade açıklaması söz konusudur. Bu gibi
davranışların tıbbi müdahaleye yönelik bir onam anlamına gelip gelmeyeceği ise güven
nazariyesi çerçevesinde çözülecektir.
Tıbbi müdahalede bulunabilmek için, açık ya da örtülü bir onamın varlığı esas olmakla
beraber, bazı durumlarda onam alınmaksızın da tıbbi müdahale gerçekleştirilebilecektir.
Esasen bu gibi durumlarda, yapılması düşünülen tıbbi uygulama hasta açısından hayati bir
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önem taşımakta, zaman açısından açık ya da örtülü onamın beklenmesi tıbben mümkün
görülmemektedir. Gerek 1219 sayılı TŞSTİDK.’un 70. maddesinde yer alan; “...üzerinde
ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.”
şeklideki düzenleme gerekse de Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24/3. maddesinde yer alan;
“.hastaya derhâl müdahale edilmediği taktirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit
altına girecek ise, izin şartı aranmaz.” hükmü, bu durumlara işaret etmektedir. Hekim,
müdahalenin aciliyetinin ve yüksek öneminin söz konusu olduğu bu hallerde, hastanın
varsayımsal onamı tahtında hareket edecek ve uygulamayı gerçekleştirecektir.
Varsayımsal onamın kabul edilmesi, açık veya örtülü bir irade beyanının elde
edilemediği durumlarda, bu beyanda bulunması gereken kişinin gerçek iradesi üzerinde bir
tahminde (varsayımda) bulunmaya ve bunun sonucuna göre hareket etmeye dayanmaktadır.
Ancak hekim bu tahmini yaparken, kendi objektif değerlerini değil, hastanın subjektif
durumunu dikkate almalıdır. Başka bir deyişle varsayımsal onamın tespitinde, hastanın kişisel
bilgi düzeyi, istekleri, beklentileri, umutları ve inançları ölçü olmalıdır.
Varsayımsal onamın hukuken kabul edilebilmesi için, bazı koşulların varlığı
aranmaktadır. Bunlardan ilki, tıbbi uygulamanın konusu ile ilgilidir. Bu bağlamda müdahale
kişinin hukuken üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir hakka yönelik olmalıdır.
Esasen bu kural, “üzerinde tam ve serbestçe tasarrufta bulunulamayacak yararlar
hakkında verilen onamın hukuka aykırılığı kaldırmayacağı” temel ilkesinin varsayımsal onam
için de kabul edilmesinden başka bir şey değildir. Varsayımsal onamın kabulü için ikinci
koşul, hastanın önceden, konuya ilişkin açık ya da örtülü bir açıklamasının bulunmamasıdır.
Buna varsayılan onamın ikincilliği ilkesi de denmektedir. Varsayılan onamın ikincilliği ilkesi
gereği, önceden belirli bir yönde gösterilen irade geçerliliğini koruduğu sürece, varsayılan
onama dayanılarak bu iradenin tersine sonuç doğurabilecek işlemler yapılamayacaktır. Bu
konudaki üçüncü koşul, hastanın onamının gereken sürede alınamamasıdır. Yukarıda
açıklandığı üzere, onam, tıbbi müdahale gerçekleştirilmeden önce alınması gereken ve
ameliyeyi hukuka uygun kılan bir müessesedir. Ancak hak sahibinin onamını almak için tıbbi
ameliyenin bekletilmesi, onun için hayati bir tehlike oluşturuyorsa artık varsayımsal onam
devreye girecektir. Tıbbi gerekliliklerle müdahalenin genişletilmesi durumlarında da
varsayımsal onam, ancak yukarıda belirtilen şartlarda, devreye girebilecektir. Varsayımsal
onamın kabul edilebilmesinin son koşulu ise, gerçek iradeye uygun sonuca ulaşılma
gayretinin gösterilmesi gerekliliğidir. Esasen hekim varsayımsal onam ile hareket ederken,
hastanın en yararına olan uygulamayı gerçekleştirmek istemektedir. Ancak hastanın en
yararına olan uygulama ile hastanın subjektif iradesi her zaman aynı noktada buluşmayabilir.
Bu durumda hekim üzerine düşen özen yükümlülüğüne sadık kalarak, gerek hastanın gerçek
iradesini belirlemede gerekse de uygulanacak tedaviden elde edilmesi muhtemel en iyi sonuca
ulaşmada tüm gayretini sergilemelidir.
Tıbbi müdahaleler için verilen onamın neleri kapsayıp neleri kapsamadığı ise
tartışılması gereken başka bir konudur. Bu bağlamda genel ve özel onamdan bahsedilmekte,
genel onamın yeterli ve geçerli olduğunu savunanların yanında, onamın sadece somut bir
müdahale için geçerli olacağı görüşünde olanlar bulunmaktadır. Onamın “katılığı ” olarak da
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adlandırılan teoriye göre, somut bir müdahale için verilen onam, o müdahalenin gereği olan
diğer bir müdahaleyi kapsamaz. Bir başka deyişle onam saydam/geçirgen değildir. Örneğin
belli bir ameliyata onam veren hasta, bu ameliyatın gerçekleştirilmesi için anestezi alması
gerektiği konusunda aydınlatılmamışsa, ameliyat için verilen onam anesteziyi
kapsamamaktadır. Böyle bir durumda yeterli aydınlatmayı yapmayan hekim, anestezi
uygulamasının ameliyatın olmazsa olmazı olduğunu savunarak uygulamayı hukuka uygun
hale getiremeyecektir. Ancak bu yaklaşım bir ikilemi de içinde barındırmaktadır. Tıbbi
müdahale, sadece tahlil için kan alınmasından oluşabileceği gibi, birçok tıbbi girişimi
bünyesinde barındıran karmaşık bir ameliyat şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu durumda her
türlü ayrıntı için hastadan ayrıca onam alınmak gerekmekte midir? Bizce bu konu aydınlatma
içerisinde halledilmeli ve tıbbi müdahalenin içeriği, bu müdahalenin birlikte getireceği “bağlı
ameliyeler” de hastaya anlatılarak onam alınmalıdır.

10.4. Onamın Aranmadığı Durumlar
Her türlü tıbbi müdahale için hastanın onamının aranması kural olmakla beraber, her
kuralın kendi istisnasını da bünyesinde barındırdığını söylemek gerekir. Bu istisnalar,
kamusal yararlardan, yasal düzenlemelerden veya tıbbi gerekliliklerden kaynaklanabilir.
Kamu sağlığını korumak amacıyla içme sularındaki hijyen tedbirleri veya gıda güvenliği için
alınan önlemlerde bireylerin aydınlatılmış onamları aranmayacaktır. Benzer şekilde salgın
veya bulaşıcı hastalıklardan toplumu korumak için alınacak karantina veya aşılama
tedbirlerinde de kişilerin onamının alınması beklenemez. Bu gibi durumlarda kamu yararı,
bireysel hakların önüne geçmektedir.
Onamın aranmayacağı uygulamalar yasal gerekliliklerden de kaynaklanabilmektedir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve
vücudundan örnek alınmasını düzenleyen 75. maddesi ile diğer kişilerin (mağdurun) beden
muayenesi ve vücuttan örnek alınmasını düzenleyen 76. maddesi hükümleri bu bağlamda
değerlendirilmek gerekir. Bu düzenlemelere göre suça ilişkin delillerin elde edilmesi
amacıyla, kişinin rızası (onamı) aranmaksızın bazı tıbbi girişimler (beden muayenesi, kan ve
tükürük gibi biyolojik materyallerin alınması, diş izlerinin tespiti, tırnak ve saç örneğinin
alınması vb.) gerçekleştirilebilecektir. Bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla
yayımlanan “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin
Tespiti Hakkında. Yönetmelik”de ayrıntılı olarak düzenlediği üzere, sanık veya şüpheliye
yönelik olarak gerçekleştirilecek müdahalelerde rızaya bakılmaksızın mutlak surette C.
Savcısı veya Hâkim kararının varlığı aranmakta, mağdur üzerinde gerçekleştirilecek
işlemlerde ise, kişinin rızasının varlığı hâlinde Savcısı veya Hâkim kararı şart
koşulmamaktadır.
Onam alınmasına ilişkin genel kuralın diğer bir istisnası ise tıbbi gerekliliklerden
kaynaklanabilmektedir. Hastanın anamnezinin alınması sırasında, genetik yatkınlık gibi
faktörlerin tespiti amacıyla kendisinin ve ailesinin hastalık geçmişlerinin öğrenilmesi veya
bulaşıcı bir enfeksiyonun kaynağını tespit edebilmek bakımından hastanın yakın ilişkide
olduğu kişilerin tıbbi durumları hakkında bilgi edinilmesi, bir hastalığın teşhisi ve tedavisi

195

için tıbben gereklidir. Bu gibi durumlarda, hastadan, üçüncü kişilere ait tıbbi bilgileri
açıklamadan önce onların onamını alması beklenemez.
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Uygulamalar
Olay:
“Trafik kazası sonucu… Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünde tedavi olan 5
yaşındaki çocuğun ayağında kangren gelişir. Çocuğun ayağı diz üstünden kesilmek
zorundadır. Aksi hâlde bu durum ilerleyip çocuğun ölümüne yol açacaktır. Hastalığın gidişatı
ve sonuçları hakkında ana baba aydınlatılır ve operasyon önerilir. Ancak çocuğun velileri
ayağın kesilmesine izin vermezler ve çocuğu hastaneden çıkarmak isterler. Hekimlerin ısrarı
üzerine tartışma çıkar. Tabip odasını arayan hekimlere adli makamlara başvurmaları önerilir.
Bölüm başkanı Cumhuriyet Savcılığı’nı arayarak durumun ciddiyetini anlatılır. Ancak savcı,
anne babanın izin vermemesi nedeniyle bir şey yapılamayacağını ve hastayı ebeveynlerin
rızası haricinde hastanede tutamayacaklarını söyler. Hasta taburcu edilir. İki gün sonra
hastanın öldüğü haberi alınır” (HANCI, Ġ. Hamit: Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle
Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2006.,s.90)
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıdaki olay çerçevesinde, çocuğun yüksek yararı kavramını tartışınız ve
çocukların tıbbi müdahalelere rıza göstermesi konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tıbbi müdahalelerde, birbiri ile çatışma durumunda bulunabilecek iki ilke karşı
karşıya gelmektedir. Bunlar; hekimin tedavi ödevi ve hastanın kendisi hakkında karar verme
hakkıdır. Anayasamızın 17. maddesi kişinin temel hakları içerisinde, herkesin, yaşama, maddi
ve manevi varlığını geliştirme hakkını düzenlemektedir. Yaşama hakkı, bireyin kendisi
hakkında karar verme hakkını da içermektedir. Böylece kişinin, vücut bütünlüğü üzerinde
gerçekleştirilecek tedavi amaçlı ameliyeler için karar verebilme hakkı da kabul edilmiş olacak
ve hekimler tarafından gerçekleştirilecek operasyonların hukuka uygun kılınması
sağlanacaktır. Bunun için hekimin uygulayacağı her türlü tıbbi müdahale için hastanın
onamını alması gerekmektedir.

199

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış onamın geçerli olması için gereken
şartlardandır?
a)

Yeterlilik

b)

Aydınlatılmış olma

c)

Gönüllü irade açıklaması

d)

Özgür irade açıklaması

e)

a, b, c ve d seçenekleri

2)
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne göre, bir kişinin fiil
ehliyetine sahip olduğunun kabulü ve bir tedaviye onam verebilmesi ya da reddedebilmesi
için gereken koşullardan değildir?
a)

Tıbbi durumu ile ilgili olarak kendisine verilen bilgileri anlaması

b)

Tıbbi durumu ile ilgili olarak kendisine verilen bilgileri aklında tutması

c)

Verilen bilgilerin doğruluğuna inanması

d)

Bu bilgileri değerlendirebilmesi ve seçim yapabilmesi

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine sahip olmanın şartlarından biri değildir?

a)

Psikolojik yeterlilik

b)

Sezginlik

c)

Ayırt etme gücüne sahip olmak

d)

Ergin olmak

e)

Kısıtlı olmamak
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme yeteneğini ortadan kaldıran sebeplerden

a)

Depresyon

b)

Yaş küçüklüğü

c)

Akıl hastalığı

d)

Akıl zayıflığı

e)

Sarhoşluk

5)
Hastanın bilgilendirilmiş rızasının alınması aşağıdaki tıbbi etik ilkelerden
hangisinin bir sonucu değildir?
a)

Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı

b)

Hastaya yararlı olma

c)

Hasta özerkliğine saygı

d)

Zarar vermeme

e)

Arşivlemede bilgilerin saklanması

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma zorunluluğunun bulunmadığı hâllerden biri

a)

Hastanın konuşma yeteneğinin bulunmaması

b)

Acil durumlar

c)

Hastanın aydınlatmadan vazgeçmiş olması

d)

Hastanın bilgisinin bulunması

e)

Aydınlatmanın olumsuz etkide bulunması

7)

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama altına alınanlar statüsünde yer almaz?

a)

Akıl hastaları

b)

Velayet altında olmayan küçükler

c)

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları

d)

Mal varlığını kötü yönetenler

e)

Boşanma sürecindeki eşler
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8)
Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulu olan yeterlilik yaşını, İngiltere
Gillick kararı ile kaç yaş kabul etmektedir?
a)

10

b)

14

c)

13

d)

11

e)

12

9)
Bir akıl hastalığı sebebiyle hastanın tam ehliyetsiz sayılması için gereken
koşullardan hangisi yanlıştır?
a)

Hastalığın, kişinin anlama ve algılama yeteneğini kaldırması

b)

Algılama yeteneğinin işlem sırasında tam oluşu

c)
engellemesi

Hastalığın, onam veya ret şeklinde ortaya çıkabilecek, seçme yeteneğini

d)
önlemesi

Kişinin onamını açıklayabilmesi noktasında sağlıklı iletişim kurabilmesini

e)

Kişinin tıbbi girişime ihtiyacı olduğunu kabullenmesini ortadan kaldırması

10)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahale için onam aranmayacak durumlardan
biri değildir?
a)

Şüpheli ve sanığın adli muayenesi

b)

Mağdurun adli muayenesi

c)

Deneysel müdahaleler

d)

Toplumu tehdit eden bulaşıcı hastalık

e)

Aşı uygulaması

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)a, 4)a, 5)e, 6)a, 7)e, 8)e, 9)b, 10)c
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11. HEKİMİN SIR SAKLAMA VE KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kayıt Tutma
11.2. Tıbbi Yayınlar ve Eğitim İçin Hasta Kayıtlarının Kullanılması
11.3. Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tıbbi kayıt tutma ve saklama süreleri ne kadardır?

2)

Sır saklama borcuna aykırı davranma suç mudur?

3)

İhbar mükellefiyeti ile sır saklama borcu çelişmekte midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Vekâlet Sözleşmesi: Vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini
yapmayı üstlendiği sözleşmedir.
•

Onamın Geçerliliği: Yeterli aydınlatmanın yapılmasına bağlıdır.

•
En Güvenilir Yol Prensibi: En uygun yöntem, belirlenen hastalığın tedavisi
için riski en az ve fakat başarı şansı en yüksek olan yöntemdir.
•
İkame Hekim: Hastanın, birlikte çalışan hekimlerden sadece biri ile anlaşması
ve asıl teşhis ve tedavinin bu hekim tarafından üstlenilmesi ve gerçekleştirilmesi ve diğer
hekimlerin sadece asıl sözleşme borçlusu hekimin bulunmadığı durumlarda tedavinin bir
kısmına dahil olmaları hâlinde vekâlet sözleşmesinin tarafı tek bir hekim olacak ve diğer
hekimler ise ikame vekil durumunda çalışacaklardır.
•
Sır Saklama Borcu: Tıbbi uygulamalarda karşımıza kayıtların tutulması,
saklanması, hastaya ait sırların gizliliği ve hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi
yükümlülüğü olarak çıkmaktadır.
•
Sadakat Borcu: Hekime, hastanın yararını kendi çıkarından önde tutma,
öncelikle hastanın gerçek ve muhtemel iradesini, sonra da yararını daima göz önünde
bulundurma, uygun şekilde ve zamanlarda hastayı bilgilendirme, tavsiyelerde bulunma ve sır
saklama gibi borçları da içerir.
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11. Hekimin Sır Saklama ve Kayıt Tutma Yükümlülüğü
11.1. Kayıt Tutma
Kayıt tutma yükümlülüğü, iyi hekimlik uygulamasının bir gereğidir. Hekim, hasta ile
karşılaştığı ilk andan itibaren, kişinin hastalık geçmişini, teşhis ve tedavi açısından yararlı
olabilecek bireysel özelliklerini, genetik yatkınlığı araştırmak açısından aile bireylerine ilişkin
bilgileri, bulaşıcı bir hastalık söz konusu ise yakınlarının sağlık durumları hakkındaki
bilgileri, teşhis ve tedavinin seçimi, gerçekleştirilen uygulamaların tümünü ayrıntılı olarak
kayda geçirmelidir. Kayıtların tutulması tıbben önemlidir, zira teşhis ve tedavinin organize
edilmesine ve sürdürülüp, uygulanmasına yardımcı olacağı gibi, aynı hastalığın tekrarlaması
ya da başkaca hastalıkların ortaya çıkması durumunda önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.
Usulüne uygun kayıt tutmak hekimin özen sorumluluğunun da bir gereğidir ve bu
sorumluluğa aykırılık durumunda kötü tıbbi uygulama (malpraktis) ortaya çıkacaktır. İleride
karşılaşılması muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde ispat aracı olması ise kayıtların hukuki
önemini ortaya koymaktadır.
Hasta ile hekim arasındaki ilişkide nelerin kayıt altına alınması gerektiği sorusuna
verilmesi gereken cevap belki de “her şeyin kaydedilmesi” olacaktır. Hastalığın teşhisi ile
tedavinin hastanın özelliklerine göre belirlenebilmesi için, öncelikle kişinin sağlık geçmişi
hakkında bilgi edinilmektedir. Bu bilgiler, tanı ve tedavinin her aşamasında gerekli
olabileceğinden ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. Hastanın sağlık geçmişine ilişkin bilgiler
kendisinden edinilebileceği gibi, üçüncü kişilerden de (hastanın önceki doktoru, tedavi olduğu
hastane, tıbbi tahlili ya da radyolojik görüntülemeyi gerçekleştiren merkez vb.) temin
edilebilir. Hekim, üçüncü kişilerden hasta hakkında bilgi almadan önce hastanın onamını
almalıdır.
Hastanın sağlık geçmişine ilişkin bilgilerin kaydedilmesinde kimi zaman matbu
formlar kullanılmaktadır. Bu formlar, bizzat hastalar tarafından ya da hastalarla yapılan
mülakat sırasında sağlık çalışanı tarafından doldurulabilmektedir. Hastalığın tanısı ve tedavisi
için gerekli tüm bilgilerin bu formda bulunması, tedaviyi üstlenen hekimin sorumluluğu olup,
standart matbu formu hazırlayana bu sorumluluk yüklenemez. Formun hasta tarafından
doldurulması durumunda, hekim hasta ile birlikte anamnez formunu gözden geçirmeli ve
eksik kalan bilgileri tamamlamalıdır. Zira kişinin geçmişte kalan hastalık bilgilerini tam
olarak hatırlaması her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle matbu formlar, hasta ile
hekim arasında gerçekleştirilecek bilgi alışverişi için ancak bir taslak olarak kullanılabilir.
Bunun yanı sıra, sağlık geçmişi ile ilgili bilgilere doğru yanıtlar vermek hastanın
sorumluluğundadır.
Hastanın sağlık geçmişine ilişkin bilgilerin kaydedilmesi ile ilgili şu hususlar dikkate
alınmalıdır:
Ayırımsız her hastanın (tedavi ya da kontrol amaçlı muayenelerde), sağlık
geçmişine ilişkin bilgiler kaydedilmelidir.
-
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-

Sağlık geçmişine ilişkin kayıtlar, tüm tıbbi kayıtların bir parçasını oluşturur.

-

Anamnez formunda, tıbben gerekenden fazla bilgi bulunmamalıdır.

Hastanın soruları anlaması sağlanmalı ve doğru cevaplamasının kendisi için
tıbben önemli olduğu hastaya anlatılmalıdır.
-

Tüm sorular, olumlu ya da olumsuz cevaplanmalıdır, yanıtlanmamış sorular ve
eksik bilgiler önemli noktaların atlandığını düşündürebilir.
-

-

Varsa, ilaç kullanımına ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

-

Açık uçlu sorular sorularak, hasta hakkında gerekli tüm bilgi toplanmalıdır.

Sağlık durumunda ya da kullandığı ilaçlarda bir değişiklik olması hâlinde bilgi
vermesi için hasta uyarılmalıdır.
-

Belge hasta veya yasal temsilcisi tarafından tarih ve imza atılarak
onaylanmalıdır.
-

Gereklilik hâlinde, hastanın sağlık geçmişine ilişkin olarak üçüncü kişilerden
bilgi alınmak üzere hastadan izin alınmalıdır.
-

-

Hasta yakını ya da akrabası tarafından sağlanan bilgiler de kayda alınmalıdır.

Hekimin kayıt tutma sorumluluğu sadece hastanın sağlık geçmişi ile sınırlı olmayıp,
tedavi süresince devam etmektedir. Tıbbi kayıtların doğru ve düzenli tutulması, ileride
çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, hasta kadar hekim için de önem taşımaktadır.
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvuru kaynağı olacak kayıtların usulüne uygun
tutulmamış olması, hekimin özen kusurunun kabulü için gerekçe edilebilmektedir. Bu nedenle
tüm tıbbi kayıtların tutulmasında şu hususlara önem verilmelidir:
Kayıtlar anlaşılır olmalıdır. Sadece kaydı tutanın anlayabileceği kısaltmalardan
kaçınılmalı, okuyan herkesin anlayabileceği şekilde açık ibareler kullanılmalıdır. Ancak, tıp
literatüründe genel olarak kabul edilen kısaltmalar bilimsel kısaltmalar yapılabilir.
-

Birden fazla sağlık çalışanının kayıt tutması hâlinde, girişi yapanın kimliği de
kaydedilmelidir.
-

Yanlış
düzeltilmelidir.
-

girişler okunamayacak

şekilde karalanmamalı,

üzeri

çizilerek

Test sonuçları ve sair incelemeler, konsültasyon talepleri ve sonuçları
kaydedilmelidir.
-

-

Randevulara dair ertelemeler, gecikmeler ve iptaller belirtilmelidir.
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Telefonla
kaydedilmelidir.
-

yapılan

görüşmelerin

içeriği,

zaman

ve

tarih

belirtilerek

-

Hastaya verilen bilgiler ve hasta beyanları kayıt altına alınmalıdır.

-

Diğer hekimlerle hasta hakkında yapılan görüşmeler ve içeriği kaydedilmelidir.

-

Kayıtlar yasal sürelere uygun olarak saklanmalıdır.

Hasta hakkında kişisel bilgiler barındıran kayıtlar, ilgili olmayanlar tarafından
görülmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.
-

Günümüz koşullarında elektronik kayıt sistemlerinin sıklıkla kullanıldığı bir gerçektir.
Teknolojinin bu alanda kullanılmasının kolaylığı ve faydalarının yanında sakıncalar
doğurabileceği de açıktır. Bu aşamada, elektronik kayıtların, sonradan değiştirilmeye karşı
korunmuş bir sistemde tutulması gerektiği söylenmelidir. Aksi halde, tıbbi kötü uygulama
iddiasına karşısında delil olabilecek kayıtların, sonradan kötü amaçlı olarak değiştirilme
ihtimali bulunacaktır. Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 50. maddesinde; kayıt işlemlerinin
bilgisayar ortamında tutulabileceği, bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmî
taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık
göstermesinin zorunlu olduğu, bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının,
değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik
müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Aslında ideal olan, tıbbi kayıtların tüm dünyada belli bir standarda ve hatta ayniyete
tabi olarak tutulmasıdır. Ancak, gerek tıbbi uygulamaların çeşitliliği gerekse her hasta için
farklı durumların ve bilgilerin söz konusu olması bunu imkânsızlaştırmaktadır. Bu itibarla
yukarıda kayıtların “doğru” tutulması ile ilgili olarak getirilen öneriler, eksik ya da kimi
durumlarda gereksiz olabilir. Esasen bir kaydın “doğru” tutulup tutulmadığı, hangi amaçla
kullanılacağına da bağlıdır. Örneğin, amaç istatistiki bilgi edinmekse, verilerin tanımı, sıklığı
ve demografik özelliklerinin kaydedilmesi yeterli olacaktır. Ya da amaç sadece fatura
çıkarmak ise, uygulamaların maliyetinin ve kim tarafından ödeneceğinin kaydedilmesi
gerekecektir. Konu tıbbi kayıtlar olduğunda, amaç hastanın üstün yararı olmalı ve kayıtlar bu
amaç doğrultusunda, mesleki ve yasal gerekliliklere uygun olarak tutulmalıdır.
Tıbbi kayıtlar, hâlin icaplarına ve yasal gerekliliklere uygun olarak, tedavi süresince
ve tedavi prosedürü tamamlandıktan sonra da saklanmalıdır. Zira kayıtlar gerek tıbbi gerekse
de hukuki amaçlarla yıllar sonra dahi kullanılabilmektedir. Gerçekten de tedavi edilen hastalık
yıllar sonra tekrar nüksedebilir ya da başka bir hastalık ortaya çıkabilir. Bu durumda eski
kayıtlar, yeni hastalığın tanı ve tedavisinde yardımcı olabilecektir. Kayıtlar tıbbi amaçların
dışında hukuki amaçlarla da kullanılabilecektir. Bazı olaylarda tıbbi uygulamanın kötü
sonuçlarının sonradan ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu durumda tıbbi uygulama, yıllar sonra
dava konusu edilebilecek ve o halde kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır.
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Hukukumuzda, kayıt tutma zorunluluğunun süresine ilişkin değişik düzenlemeler
bulunmaktadır. Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 49. maddesi, özel hastanelerde tutulan ve
hastaya ait tıbbi kayıtları içeren hasta dosyalarının yirmi yıl süre ile saklanması zorunluluğu
getirmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki
Yönetmelik’in 28. maddesinde ise bu süre iki yıldır.
Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, Alman hukukunda, özel düzenleme bulunmayan
haller için on yıllık bir saklama süresinin kabul edildiği görülmektedir. Kanada’da ise bu süre
yedi ila on yıldır. İngiltere’de görüntüleme sonuçlarının 6 yıl süre ile saklanması gerektiği,
ancak hasta bir çocuğa ait ise 24 yaşına gelinceye kadar saklanmasının zorunlu olacağı kabul
edilmektedir.
Tıbbi kayıtların kime ait olduğu ise tartışmalı bir konudur. Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin “Kayıtları İnceleme” başlıklı 16. maddesinde yer alan; “Hasta, sağlık
durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni
temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir.” şeklindeki düzenleme dikkate
alındığında, hastanın kayıtların orijinallerini değil, suretini alabileceği, dolayısıyla asıl
kayıtları saklama yükümlülüğünün hekimde olduğu anlaşılabilir. Ancak, bu düzenleme
kayıtların mülkiyetinin kime ait olduğu sorusuna cevap vermemektedir. Bu konuda Ayan,
hekim ve hastanın karşılıklı menfaatlerinin tartılmasına dayanan görüşe itibar ederek,
münhasıran hastanın çıkarına hizmet eden belgelerin hastanın mülkiyetinde olduğu, hekim ve
hastanın eşit çıkarlara sahip olduğu belgeler için ise hastanın görme hakkının bulunduğunu,
buna karşılık sadece hekimin çıkarlarına hizmet eden kayıt ve belgelerin mülkiyetinin hekime
ait olacağı ve gösterme yükümlülüğünün bulunmadığını kabul etmektedir.
Bu konuda Amerikan mahkemelerine yansıyan bir vaka, kayıtların kime ait olduğunu
tartışmak açısından önemlidir. Olayda, hastasına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir
diş hekiminden, hasta ile ilgili tüm kayıtları mahkemeye sunması istenmiş, diş hekimi ise ceza
hukukunda geçerli olan kimsenin aleyhine delil vermeye zorlanamayacağı ilkesine dayanarak
kayıtları vermekten imtina etmiştir. Bu itiraz karşısında mahkeme, aleyhe delil ilkesinin ancak
özel mülkiyete tabi belgeler açısından geçerli olabileceği, tıbbi kayıtların ise hekimin özel
mülkiyetinde olmadığı sonucunavarmıştır.
Ülkemiz mevzuatına bakıldığında; gerek Özel Hastaneler Tüzüğü’nde (md.37) gerekse
de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (md.52), talebi hâlinde hastaya şu belgelerin, ücretsiz
olarak, verilmesi gerektiği düzenlenmiştir:
Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür
ve miktarlarını gösteren liste,
-

Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede
veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları
ile röntgen filmleri,
-

-

Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,
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Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan
incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış
özeti.
-

Veri güvenliği ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan, 07.10.2005 tarih
ve 2005/153 sayılı Genelge’nin 1. maddesinde; “hasta ile ilgili sözlü bilgi, yazılı bilgi, tıbbı
müdahaleler, ön tanı, teşhisler, grafik imajları, fatura gibi konular”ın hasta kaydı bilgisi
olduğu kabul edilmekte, 3/1.maddesinde ise “Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir”
denmektedir. Aynı Genelge’de, hasta dosyasının bir kopyasının hastaya teslim edilmesi
gerektiği düzenlenmektedir. Ancak Genelge’de, istemi hâlinde tüm orijinal kayıtların hastaya
verilip verilmeyeceği sorusuna, başka bir deyişle kayıtların mülkiyetinin kimde olduğuna
cevap verilmemektedir.
Bilindiği üzere hasta ile hekim arasında bir vekâlet ilişkisi bulunmaktadır. Vekâlet
ilişkisinde vekil (hekim), müvekkil (hasta) adına ve hesabına işlemler gerçekleştirmektedir.
Bu bağlamda hekimin asıl edimi tanı ve tedavi olmakla beraber, tıbbi kayıtların tutulması asıl
edimin yanında yüklendiği yan edimlerdendir. Taraflar arasındaki ilişkinin hukuki mahiyeti
dikkate alındığında esasen hastanın mülkiyetinde olan kayıtların, hekim tarafından vekâleten
muhafaza edildiği sonucu çıkarılabilir. Dolayısıyla hasta hakkında tutulan tüm tıbbi kayıt ve
belgelerin, görüntüleme sonuçlarının ve sair dokümanların mülkiyetinin hastaya ait olduğu,
gereklilik ya da istem hâlinde hekim tarafından sureti alınarak hastaya teslim edilmesinin
zorunlu olduğunu sonucu çıkarılmalıdır.

11.2. Tıbbi Yayınlar ve Eğitim İçin Hasta Kayıtlarının Kullanılması
Tıp alanında bilgilerin paylaşılması ve güncel gelişmelere ilişkin eğitim verilmesi,
sağlık çalışanlarının yeniliklerden haberdar olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini
sağlamakta, bu ise hastalar yararına dolaylı bir etki göstermektedir. Bu bağlamda, tıp alanında
gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bilgilerin, bilimsel yayınlar ve tıp eğitimi
açısından vazgeçilmez materyaller olduğu inkâr edilemeyecektir. Ancak hastalara ait sağlık
bilgilerinden oluşan bu materyalin kullanılmasında sır saklama yükümlülüğünün ihlal
edilmemesi gerekir.
Esasen bu durumda hastaya ait bilgiler, doğrudan onun yararı için değil, bir anlamda
toplum yararı için kullanılmakta ve tıp biliminin gelişimine hizmet edilmektedir. Ancak bu
bilgilerin kullanılabilmesi için hastanın aydınlatılmış onamının alınması şarttır. Bu konuda
“Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi” hastalardan aydınlatılmış onamın alınması
gerekliliği ile ilgili olarak şu ilkeleri benimsemektedir:
-

Hastalardan aydınlatılmış onam alınmadan gizlilik hakları ihlal edilmemelidir.

Kimliğin tespitine sebep olacak açıklamalar ve fotoğraflar, bilimsel gereklilik
ve aydınlatılmış onam olmadan makalede yer almamalıdır. Bu konuda aydınlatılmış onam
almadan önce hastaya makale gösterilmelidir.
-
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Bilgileri anonim hâle getirmek için, hastanın kimliğini ele verici bilgiler
silinebilir, ancak anonimleştirmek için bu bilgilerin değiştirilmesi doğru değildir.
-

Vakayı tam anlamıyla anonim hala getirmek oldukça zordur. Bu nedenle en
küçük bir şüphe var ise, aydınlatılmış onam alınmalıdır. Örneğin fotoğrafta hastanın gözlerini
siyah bantla kapatmak anonimleştirmek için yeterli değildir.
-

Dergilerin yazım kuralları içinde, hasta bilgileri içeren yazılar için
aydınlatılmış onam aranacağı belirtilmelidir.
-

-

Makalede, hastadan aydınlatılmış onam alındığı bilgi olarak verilmelidir.

İngiltere, Kanada ve Avustralya’da yapılan çalışmalarda, aydınlatılan hastaların, tıbbi
bilgilerin bilimsel yayınlarda ve eğitimde kullanılmasına onam verme eğiliminde oldukları
anlaşılmıştır. Çocuk hastalara ilişkin bilgiler ise yasal temsilcilerinin onayı ile
yayımlanabilecektir. Ancak geleneksel etik anlayış, tıbben gerekli veya acil olmayan ve
çocuğun kendi adına karar verebileceği yaşa kadar beklenebilen durumlarda, yasal
temsilcisinin onam vermesini doğru bulmamaktadır. Kişisel bilgilerin bilimsel bir makalede
kullanılmasının tedavi edici bir özelliğinin bulunmaması ve yayın yapıldıktan sonra bunun
geri dönüşünün mümkün olmaması düşünüldüğünde, bu konuda çocuğun ergin olmasını
beklemek daha ahlaki görülebilir. Ancak bu durumda makalenin bilimsel değerini ve
güncelliğini kaybedeceği de dikkate alınmalıdır.
Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi’nin yukarıda belirtilen ilkeleri dikkate
alındığında, hastaya ait bilgilerin (hastanın kimliğini ele vermeye yarayacak bilgilerin
çıkarılması sureti ile) anonim hale getirilmesi durumunda vakanın bilimsel makalede
kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu yapılırken dikkatli hareket edilmelidir. Zira
literatürde, kendisine ait bilgileri bizzat ya da bir yakını vasıtası ile fark eden hastaların
şikâyetçi olduklarına dair örnekler bulunmaktadır.

11.3. Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü
Sır Saklama
Tıbbi girişimler söz konusu olduğunda, hastanın kendisi ile ilgili konularda karar
verme hakkı üstün tutulmaktadır. Otonomiye saygı ilkesinin gereği olan bu prensip,
aydınlatılmış onam mükellefiyetinin yanında, sır saklama yükümlülüğünü de doğurmaktadır.
Borçlar Kanununda vekilin sır saklama borcuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla
birlikte, karşılıklı güven ilişkisinin ve sadakat borcunun bir sonucu olarak vekil, vekâleti
icrası dolayısıyla öğrendiği müvekkiline ait sırları saklamakla yükümlüdür. Her ne kadar
Borçlar Kanununda sır saklama borcuna ilişkin bir düzenleme bulunmasa da, diğer yasal
düzenlemelerde sır saklama yükümlülüğü işaret eden düzenlemeler bulunmaktadır. Aynı
zamanda, istemi dışında kişinin sırlarının açıklanması kişilik haklarını ihlal edeceğinden, bu
durum; gerek Anayasa’nın 17. ve 20. maddelerinin gerekse de Medeni Kanunun 24.
maddesinin ihlali anlamını taşıyacaktır.
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Hekimlerin sır saklama borcu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 4. maddesinde
“Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesi ile muttali olduğu sırları, kanuni
mecburiyet olmadıkça, ifşa edemez” şeklinde düzenlemiştir. Ayrıca Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin 23. maddesinde, hastaya ait bilgilerin gizli tutulmasının gerekliliği
düzenleme altına alınmıştır. Sır saklama borcu, tıbbi işlemler sırasında hastanın
mahremiyetine saygı gösterilmesini de gerektirir. Başka bir deyişle, tıbbi işlemler
yürütülürken hastaya ait sırların, sözleşmenin tarafı hekimden başka kişilerin öğrenmesini
engelleyici önlemlerin alınması da sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır. Bu husus yine
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “ilkeler” başlıklı 5. maddesinde, “Kanun ile müsaade edilen
haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine
dokunulamaz.” şeklindeki düzenleme ile hüküm altına alınmış ve yine 21. maddesinde
“mahremiyete saygı gösterilmesi” başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Sır saklama borcu kapsamında değerlendirilen mahremiyete saygı yükümlülüğü, özel
hastanelerin hizmet ve çalışma esaslarını düzenleyen Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde de
(md.38) hüküm altına alınmıştır. Buna göre, poliklinik hizmetleri sırasında, Hasta Hakları
Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine
uyulmak suretiyle hastaların ayrı ayrı muayene edilmesi gerekmektedir.
Sır saklama yükümlülüğünün bütünleyicisi olan mahremiyete saygı ilkesi, hastaların
sağlık hizmetinden rahatlıkla ve çekinmeksizin faydalanabilmelerinin de önkoşuludur. Zira
kişisel bilgilerinin gizli tutulmayacağına inanan hastaların, sağlık kurumlarına başvurmaktan
kaçındıkları ya da özel olduğunu düşündükleri bilgileri vermekten imtina ettikleri, İngiltere,
Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda
tespit edilmiştir. İngiltere Tıp Birliği’nce gerçekleştirilen bir araştırmada, hekimlerin
kendilerinin temsilcisi olduğu ve bu nedenle paylaştıkları bilgileri onların rızası olmadan
üçüncü bir kişiye açıklamamaları gerektiği düşüncesinde olan katılımcıların oranı %93
çıkmıştır. Bu sonuç, hasta-hekim ilişkisinde gizliliğe olan inancı ortaya koymak açısından
önemlidir. Kişilerin hastalık geçmişlerine ya da sağlık durumlarına ilişkin bilgileri
saklamaları hâlinde doğru tanı konulamayabileceği gibi, yeterli tedavi planlaması da
yapılamayabilir. Böylelikle sır saklama yükümlülüğünün ihlali, dolaylı olarak kişilerin sağlık
hakkını engelleyebilmektedir.
Sır saklama borcu anlamında sır, gizli tutulmasına hastanın menfaati bulunan her
şeydir. Şüphesiz bu konuda somut olayın özellikleri ve dolayısıyla hastanın durumu öncelikle
göz önünde tutulmalıdır. Önemli olan hastanın menfaatidir. Neyin sır olduğu ve neyin sır
olmadığı belirlenirken, ortalama bir hasta tipi değil, somut hasta esas alınmalıdır. Bu nedenle
hastanın çıkarı varsa hekime müracaat ettiği dahi gizlenmelidir. Nitekim, Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılan bir araştırmada, hangi bilgilerin gizli olduğu sorusuna katılımcıların
cevabı tüm bilgilerin gizli olduğu ve izin verilmeden açıklanamayacağı şeklindedir.
Sır saklama borcuna ilişkin olarak Ceza Kanunlarında da bazı düzenlemeler
bulunmaktadır. Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı (Eski) Türk Ceza Kanunu’nun 198.
maddesinde yer alan; “Bir kimse resmî mevki veya sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak
ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup da meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o
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sırrı ifşa ederse mahkûm olur” şeklindeki düzenleme ile hekimlerin meslekleri sebebi ile
öğrendikleri sırları, kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmaksızın, açıklamaktan men etmiştir.
Benzer şekilde, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde,
“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren. Kişi cezalandırılır” denmek sureti
ile sır saklama mükellefiyeti hüküm altına alınmış, aksine davranış cezai yaptırım ile
karşılanmıştır. Aynı Kanunun 137. maddesinde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir
başkasına verilmesi fiilinin, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak
sureti ile yapılması hâli ise ağırlaştırıcı bir sebep olarak kabul edilmiştir.
Sır saklama ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak uluslararası alanda da kimi
sözleşmelerin ve bildirilerin olduğu bilinmektedir. Özel hayatın korunması ve bu özgürlüğe
ilişkin ihlallerin denetlenmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin konusu olmuş ve özel
hayatın bir bölümünü oluşturan kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlaller sıklıkla İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi önünde tartışılmıştır. Ancak kişisel verilerin toplanması,
işlenmesi ve dolaşımının; yalnızca ifade hürriyeti, özel hayatın, aile hayatının ve
haberleşmenin korunması veya gizliliği hakkındaki genel hükümlerle korunamayacağı ve özel
düzenleme gerektiği kabul edilmektedir. Bu nedenle uluslararası düzlemde, özellikle
elektronik ortamda oluşturulan ve kişilere ait özel bilgiler içeren veri tabanlarına ilişkin olarak
daha ayrıntılı düzenlemelerin yapılması gerekmiştir.
Bu düzenlemelerle, bireylerin muhtemel tehlikelerden korunması için elektronik
ortamda tutulan veriler hukuki olarak korunmak istenmiş, bu sebeple uluslararası sözleşmeler
ve direktifler kaleme alınmıştır. Hazırlanan bu belgelerde, kişinin fiziksel özellikleri; kişisel
düşüncesi, görüş ve inançları; sağlık, öğrenim, istihdam durumu ile ilgili bilgileri ve birey
olarak sürdürdüğü yaşam veya aile içi yaşantısı, başkaları ile yaptığı haberleşmelerin kendi
isteği dışında bahis konusu yapılamayacağı,
başkalarına
açıklanamayacağı,
kendisi
tarafından açıklanmış olan bilgilerin de ancak açıklandığı amaç ve bağlam aile sınırlı olarak
kullanılabileceği belirtilmiştir.
Bu konuda oluşturulan ilk belge, 1981 tarihli Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı
sözleşmesidir. “Kişisel Verilerin Otomatik İşlemden Geçirilme Sürecinde Bireylerin
Korunması Hakkında Sözleşme” adını taşıyan bu sözleşme 1985’te yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme, sadece Avrupa Konseyi ülkelerinde değil, konsey dışında kalan birçok ülkece de
benimsenmiştir. Bu sözleşmenin başka bir özelliği ise bağlayıcı nitelikteki tek belge
olmasıdır. Sözleşmeyle sadece kamusal veriler koruma altına alınmamış, geniş kitlelerin
bilgilerini barındıran özel ticari kurumlara da bilginin işlenmesi, değiştirilmesi ve
açıklanmaması konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Kısaca, elektronik ortamda bulunan ve
bireylere ait tüm kişisel veriler hukuken korunmak istenmiştir. 28 Ocak 1981 tarihinde
imzaya açılan sözleşme, Konsey üyesi diğer devletlerle birlikte Türkiye tarafından da
imzalanmış, ancak Türkiye, Sözleşmenin onaylanabilmesi için imzacı devletin öngörülen
ilkeler çerçevesinde bir yasa kabul etmesi zorunluluğunu henüz yerine getirmemiştir. Konu ile
ilgili bir tasarının hazırlandığı bilinmektedir.
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Avrupa Konseyi Sözleşmesi kişisel verilerin dürüst ve yasal bir şekilde toplanarak
kullanılması konusunda bir dizi ilke ihtiva etmektedir. Sözleşmeyi onaylayan devletlerin iç
hukuk düzenlemelerinin şu ilkelere uygun olması zorunludur:
Kişisel veriler ancak özel bir maksatla toplanabilir ve başka amaçlarla
kullanılamaz.
edilmelidir.

Veriler güncel, amaca uygun olmalı ve ancak gerektiği sürece muhafaza

Hakkında veri toplanan kişi bunları öğrenme ve gerektiğinde yanlış olanlarını
düzeltme hakkına sahiptir.
Kişilerin dini, siyasi inancı, genetik ve tıbbi özellikleri gibi özel niteliği olan
hassas veriler özel yöntemlerle korunmalıdır.
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerce 1981 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin dışında,
uluslararası düzeyde, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak düzenlemeler içeren diğer
bir metin ise Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’dır. Her ne kadar şimdilik bir bağlayıcılığı
olmasa da Avrupa Anayasasının ön hazırlığı olarak kabul edilebilecek bu bildirinin 8.
maddesinde;
Herkesin kendini ilgilendiren kişisel nitelikli verilerin korunmasını isteme
hakkına sahip olduğu,
-

Bu verilerin, belirtilen amaçlarla ve ilgili kişilerin rızası temelinde ya da yasa
tarafından öngörülen başka meşru temele dayalı olarak adil bir şekilde kullanılabileceği.
Herkesin kendisi hakkında toplanmış bilgilere erişmek ve bunlarda düzeltme yaptırabilme
hakkının olduğu,
-

Bu kurallara uyulmasının bağımsız bir makam tarafından denetleneceği
düzenlenmiştir.
-

Bu bildirinin dışında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen direktiflerin olduğu
bilinmektedir. Önce 1995 yılında 95/46/EC sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest
Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunması” konulu Direktif hazırlamıştır. Bu düzenleme ile
bütün üye ülkelerdeki bireylerin, vatandaşlıkları söz konusu olsun olmasın, kişisel verilerinin
korunması ve bu verilerin Avrupa Birliği sınırları dahilinde serbest dolaşımını sağlayacak
açık ve güvenli bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 2002 yılında ise, bu Direktifi takiben,
“Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na
ilişkin 2002/58/EC sayılı Direktif kabul edilmiş ve 1995 tarihli Direktif’in, bilişim
teknolojilerinin hızlı gelişmesi karşısında yetersiz kalmasının önlenmesine çalışılmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye bu sözleşme ve bildirilerde yer alan ilkelere
uygun bir yasal düzenlemeye bugün itibarıyla sahip olmasa da, konu ile ilgili olarak “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı”nın Adalet Bakanlığı nezdinde incelenmekte olduğu
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bilinmektedir. Tasarı metni incelendiğinde; kişilerin sağlık ve özel yaşamlarına ilişkin
verilerin “özel nitelikli veriler” olduğu, 5. madde düzenlemesine göre özel nitelikli verilerin
kural olarak işlemeye tabi tutulamayacağı, ancak bu verilerin istisnai olarak, meslekleri gereği
öğrendikleri sırları saklama yükümlülüğü altındaki sağlık mensubu tarafından
işlenebileceğinin kabul edildiği görülmektedir. Böylelikle vekâlet sözleşmesinin tarafı olan
hekimleri sır saklama zorunluluğu bir kez daha kabul edilerek altı çizilmiştir.
Son olarak, yukarıda bahsedilen ve Sağlık Bakanlığınca, 07.10.2005 tarihinde
yayımlanan 2005/153 sayılı genelge ile hasta ve hastalık kayıtlarının gizlilik ve
mahremiyetine dikkat çekilerek, bakanlığa bağlı tedavi kurumlarında uyulması gerekli
önlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Sır Saklamanın İstisnaları
Sır saklama yükümlülüğünün istisnaları iki sebepten kaynaklanabilir. Bunlardan ilki,
hastanın rıza göstermesidir. Diğer sebep ise yasal gerekliliklerdir. Bu istisnai hallerde sır
sayılan hususların açıklanması hekim için bir hukuka aykırılık doğurmayacaktır.
Ceza kanunlarında sır saklama borcunun bazı istisnalarını görmek mümkündür.
Nitekim yürürlükten kaldırılan 765 sayılı (Eski) Ceza Kanunumuzun 530. maddesi
düzenlemesine göre, hekim, cerrah, ebe yahut diğer sağlık memurlarının kişi aleyhinde
işlenmiş bir suçun delillerini gösteren durumlarda, gerekli tıbbi yardımı yaptıktan sonra
durumu ve ilgili şahsa ait bilgileri adli makamlara bildirmek durumundadır. Sır saklama
borcunun istisnası olan bu düzenleme, bünyesinde başka bir istisnayı daha barındırmakta ve
bildirim hâlinde söz konusu kişi hakkında ceza kovuşturması açılacak ise sağlık personelinin
bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktaydı. Öğretide Belgesay tarafından, bu düzenlemenin
“hastanın şahsi günahı ne olursa olsun, kendini serbestçe tedavi ettirebilmesi insani düşüncesi
ile kabul edilmiştir” şeklinde ifade edilen düşüncesine biz de iştirak etmekteyiz. Ancak bu
konu 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesinde farklı şekilde düzenlenmiş
ve görevi sırasında bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşan sağlık mensubuna, bu
durumu yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Aksi durum yeni yasada bir
suç olarak düzenlemiştir. Esasen ilk bakışta suçluların yakalanması açısından gayet makul
kabul edilebilecek olan bu düzenlemenin pratik uygulamada sorunlara yol açacağı
muhakkaktır. İşlediği suç ne olursa olsun kimsenin sağlık hizmetine ulaşma hakkı elinden
alınamaz. Bu düzenleme sonrasında hakkında ihbar olacağını düşünen suç faili hekime
başvurmakta tereddüt gösterecek, böylelikle sağlık hizmetinden yeterli ölçüde
faydalanamayacaktır. Bu düzenlemenin diğer bir sonucu da, sağlık hizmeti alan suçlunun
sonradan bir şekilde yakalanması hâlinde, tedavi gördüğü ama suçu ihbar etmeyen hekim
hakkında soruşturma başlatılabileceği gerçeğidir. Bu durumda belki de hekimler, suça
karıştığını düşündükleri kişilere yönelik sağlık hizmeti vermekte çekingenlik göstereceklerdir.
Açıklanan ve çoğaltılabilecek nedenlerle bu düzenlemenin yeninden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Türk Ceza Kanunu ile getirilen ve sır saklama yükümlülüğünün istisnası olarak kabul
edilebilecek düzenleme, hekimlerin meslekleri gereği öğrendikleri suçu bildirmelerine ilişkin
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olup, tanıklık hâllerinde uygulanmayacaktır. Gerçekten de hekimler, gerek ceza davalarında
gerekse de hukuk davalarında tanıklıktan kaçınabileceklerinden, sırf tanıklık yapmak
düşüncesiyle hastaya ait sırları açıklayamayacaklardır.
Karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirildiğinde, İngiltere’de hekimlerin sır
saklama yükümlülüklerine istisnalar getiren düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir. 1988
tarihli İngiltere Trafik Kanunu’na göre hekimler, trafik kazasına karıştığı düşünülen kişinin
isim ve adresini, bunu talep eden polis yetkililerine vermek zorundadır. Yine İngiltere’de
hekimler, hastayı ya da üçüncü bir kişiyi tehlikeye düşürecek ciddi bir suçun işlendiğine dair
emarelerle karşılaşmış ise, durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadır. Burada ciddi
suçun tanımı yapılmamakla birlikte, öğretide ağır şiddet içeren suçların kabul edilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Yine 1989 tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair Kanun, hekimlere,
terör suçlarına dair edindikleri bilgileri bildirme yükümlülüğü getirmektedir. Son olarak
İngiliz Genel Tıp Konseyi, araç kullanamayacak derecede sağlık problemi olan bir hastanın,
(örneğin epilepsi hastası) hekim tavsiyesinin aksine, kullanmakta direnmesi hâlinde bu kişinin
sağlık durumunun yetkili makamlara bildirilmesi gerektiği kuralını getirmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1974 yılında Çocuk İstismarını Önleme (Federal)
Kanunu’nun yayımlanmasından sonra, tüm eyaletlerde bu konuda yerel düzenlemeler
yapılmış ve istismara uğrayan çocukların, bunu tespit eden hekimlerce, yetkili makamlara
bildirilmesi sır saklama yükümlülüğünün bir istisnası olarak kabul edilmiştir.
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Uygulamalar
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2013/29954 E. 2013/31321 K.
“Hususi Hastaneler Kanunu’nun 29. maddesinde de ‘Özel hastanelerde yatan
hastaların kimliğini, doğum yerini, adresini yattığı ve çıktığı tarihi ile derece kâğıdı, tabelası,
filmleri, laboratuvar raporları vb. hastanın izlenmesi ile ilgili belgeleri içeren bir dosya
tutulur.’ Bunun yanında ilgili kişiler tarafından protokol defterinin ilgili yerleri ile dosyadaki
belgeler, giriş ve çıkışta geciktirilmeden doldurulur (ÖHK. 29/II). Kayda geçirme
yükümlülüğünün bir uzantısı olarak özel hastane işleticisi için gerek hastane personeli gerekse
hasta tarafından getirilip teslim edilen belgeleri saklamak yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kayıtların düzenli bir biçimde tutulması ve saklanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zarardan doktor/hastane yönetimi sorumlu olur. Buradan
çıkarılacak sonuç ise, Hastane ile hasta arasındaki ilişkinin niteliği itibarıyla vekâlet
hükümlerinin uygulanması nedeniyle hesap verme yükümlülüğü kapsamında ve az yukarıda
açıklanan yürürlükte olan yasal düzenlemeler karşısında tüm kayıtların hastane tarafından
düzenli tutulması gerekmekte olup, sözleşmenin ihlal edildiğini ispat külfeti iddia eden tarafta
ise de kayıtların düzenli tutulmamasındanda hastane/hekim sorumludur.
Somut olaya dönülecek olursa, Adli Tıp Raporunda, (sh.6),“… Şahsın dosyada olan …
2005 tarih ve … Numarası ile saat 16.50 yazılı grafik resiminde kalça ve femurun görüldüğü,
femur diafizde kırığın mevcut olduğu, kollum femoriste kırık hattının tespit edilemediği, yine
... 2005tarih ve … numara ve saat 17.34 yazılı grafi resminde femur boynunda kırık hattının
görülemediği, tarihsiz intramedüler çivinin üzerinde olduğu grafi resminde kollum femoriste
kırık hattının görülemediği, femur diz dahil grafi resminde intramedüler çivinin altucunun
görüldüğü, dosyada, bulunan intramedüler çivi üzerinde ..kodnumarasının okunduğu, bu
çivinin femur, humerus daifiz kırıklarında kullandığı, tarihsiz ayak bilek AP-Lat grafide ayak
bileğin alçı atel ile tesbitli olduğu, lat frafide talus kırığının görüldüğü, AP grafide alçı ile
üperpaze olduğundan talus kırığının seçilemediği, … 2005 tarihli ayakbilek BT’sinde talus
kırığı kaynamasının yeterli olmadığının görüldüğü, dosyadaki bila tarih iki adet kalça dahil
femur grafilerinde her ikisinde deintramedüler çivinin görüldüğü, grafilerden bir tanesinde
femur boynuda kırık hattının görülemediği, diğerinde femur boynunda kırık hattının
görüldüğü, …” belirtilmiş, sonuçta ise; ameliyattan 45 gün sonra sonrasıçekildiği ifadelerde
belirtilen, tarihsiz ve numarasız üzerinde şişirilen çiviolan kalça dahil femur grafisinde kırık
kenarlarının küntleştiği ve minimal kaynamanın başladığı ve aynı filmde kollum femoriste
ayrılmış kırıkhattının görüldüğü, kollum femoriste oluşan kırığın, ameliyattan 45 gün sonrası
çekildiği ifadelerde belirtilen grafide görülmesi, kırığın ameliyat sonrası maruz kalınabilecek
herhangi bir travma ile oluşabileceğinin kabulü gerektiği, üzerinde … kod numarası bulunan
çivinin femur vehumeris kırıklarında kullanıldığı sahte olup olmadığının imalatçı veya
ithalatçı firmadan araştırılabileceği, davalı doktora ve hastaneye kusur izafe edilemeyeceği…”
mütalaa olunmuş ve mahkemece de bu raporaitibar edilerek hüküm tesis edilmiştir. Oysa az
yukarıda da açıklandığı üzere, hastane yönetimi kayıtların tutulmasından sorumlu olup, ibraz
olunan ve tarihsiz çekilen filmlerin hangi hastanede çekildiğinin araştırılmak suretiyle, Davalı
hastanede çekildiğinin anlaşılması durumunda üzerinde tarih bulunmamasının hastanenin
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kusurundan kaynaklandığının kabul edilmesi, gerektiği gibi, Adli Tıp Raporunda, ameliyattan
45 gün sonra çekildiği ifadelerde belirtildiğinden, bu ifadelerin Davalı tanıklarının
beyanlarına göre bu saptamanın yapıldığı, oysa Davalı tanığı olarak dinlenen …’nin davada
Davalı konumda bulunduğu gibi, diğer tank …’ın da, esasında tedaviyi gerçekleştirilen hekim
olduğu, bu hâliyle tanıkların ifadelerine itibar edilemeyeceği, öte yandan davacı tanığı … ise,
beyanında, taburcu edildikten sonra tekrar … hastanesine gittiklerinde tekrar filmini
çektiklerini ve kalça kırığının olduğunu ve çürüme başladığını söylediklerini aktarmış olduğu,
bu durumda tanığın bu beyanı dikkate alınarak, Mahkemece, bu konuda yeniden bir
değerlendirme yapılarak, Davacı tarafın Adli Tıp raporuna itirazları da dikkate alınarak
gerekirse Üniversitelerin ilgili kürsülerinden (ortopedi ve travmotoloji, radyoloji)seçilecek
akademik kariyere sahip bilirkişi heyetinden rapor alınarak, kayıtların düzenli tutulmasından
davalı hastanenin sorumlu olduğu da gözetilerek hasıl olacak sonuca uygun bir rapor alınması
gerekirken, eksik incelemeyle ve yetersiz Adli Tıp Raporuna dayalı olarak hüküm tesisi usul
ve yasaya aykırı olup, bu sebeple kararın bozulması gerekirken, sehven onandığı bu kez
yapılan incelemeyle anlaşıldığından Dairemizin11.6.2013 gün ve 2013/5590 esas ve
2013/15759 karar sayılı kararının kaldırılmasına ve açıklanan nedenlerle kararın bozulmasına
karar vermek gerekmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Yukarıda verilen karar çerçevesinde, tıbbi kayıtların önemini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kayıt tutma yükümlülüğü, iyi hekimlik uygulamasının bir gereğidir. Hekim, hasta ile
karşılaştığı ilk andan itibaren, kişinin hastalık geçmişini, teşhis ve tedavi açısından yararlı
olabilecek bireysel özelliklerini, genetik yatkınlığı araştırmak açısından aile bireylerine ilişkin
bilgileri, bulaşıcı bir hastalık söz konusu ise yakınlarının sağlık durumları hakkındaki
bilgileri, teşhis ve tedavinin seçimi, gerçekleştirilen uygulamaların tümünü ayrıntılı olarak
kayda geçirmelidir. Kayıtların tutulması tıbben önemlidir, zira teşhis ve tedavinin organize
edilmesine ve sürdürülüp, uygulanmasına yardımcı olacağı gibi, aynı hastalığın tekrarlaması
ya da başkaca hastalıkların ortaya çıkması durumunda önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.
Usulüne uygun kayıt tutmak hekimin özen sorumluluğunun da bir gereğidir ve bu
sorumluluğa aykırılık durumunda kötü tıbbi uygulama (malpraktis) ortaya çıkacaktır. İleride
karşılaşılması muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde ispat aracı olması ise kayıtların hukuki
önemini ortaya koymaktadır
Tıbbi girişimler söz konusu olduğunda, hastanın kendisi ile ilgili konularda karar
verme hakkı üstün tutulmaktadır. Otonomiye saygı ilkesinin gereği olan bu prensip,
aydınlatılmış onam mükellefiyetinin yanında, sır saklama yükümlülüğünü de doğurmaktadır.
Borçlar Kanununda vekilin sır saklama borcuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla
birlikte, karşılıklı güven ilişkisinin ve sadakat borcunun bir sonucu olarak vekil, vekâleti
icrası dolayısıyla öğrendiği müvekkiline ait sırları saklamakla yükümlüdür. Her ne kadar
Borçlar Kanununda sır saklama borcuna ilişkin bir düzenleme bulunmasa da, diğer yasal
düzenlemelerde sır saklama yükümlülüğü işaret eden düzenlemeler bulunmaktadır. Aynı
zamanda, istemi dışında kişinin sırlarının açıklanması kişilik haklarını ihlal edeceğinden, bu
durum; gerek Anayasa’nın 17. ve 20. maddelerinin gerekse de Medeni Kanunun 24.
maddesinin ihlali anlamını taşıyacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
Hekimin sır saklaması yükümlülüğü kapsamında hastaya ait gizli kalması
gereken bilgiler arasında hangisi yer almaz?
a)

Hasta başvuru bilgileri

b)

Suç işlediği öğrenilen hasta

c)

Kimlik bilgileri

d)

Bulaşıcı hastalık

e)

Cinsiyet

2)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık mesleği mensubu grubuna dâhil değildir?

a)

Sağlık dersi öğretmeni

b)

Hemşire

c)

Ebe

d)

Diş tabibi

e)

Doktor

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hekimlik mesleğinin icrası için gereken şartlardan biri

a)

Tabip odasına kayıt yaptırmak

b)

Kasten işlenen suçlardan 5 yıldan yukarı hükümlü olmamak

c)

Akıl hastalığı bulunmamak

d)

İhtisas eğitimini yapmış olmak

e)

Hekimlik diplomasının tescil edilmiş olması
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4)
Aşağıdakilerden hangisi ceza kanunlarına göre mesleki faaliyet sırasında
edindikleri bilgiler sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerdir?
a)

Hekim

b)

Eczacı

c)

Diş tabibi

d)

Tıp meslek mensupları

e)

a, b, c ve d seçeneği

5)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların tutulmasının önemine ve gerekliliğine
ilişkin bir bilgi değildir?
a)

Epidemiyolojik veri sağlar.

b)

Sağlık istatistikleri oluşturur.

c)

Kamuya arzı kolaylaştırır.

d)

Yasal zorunluluktur.

e)

Tanı koymayı kolaylaştırır.

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir tür hasta kayıt çeşidi sınıflandırmasına dâhil

a)

Kaynağa dayalı

b)

Probleme dayalı

c)

Kâğıda dayalı

d)

Elektronik

e)

Mesleki statüye dayalı

7)
Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Aile Hekimleri Birliği’nin iyi bir tıbbi kayıt
için 20 önerisi arasında yer almaz?
a)

Mesleki ön yargılara yer verilmeli

b)

Kimin tarafından kayıt edildiği yazılmalı

c)

Kayıtlarda tarih bulunmalı

d)

Tanılar bulgularla uyumlu olmalı

e)

Aşılama kaydı bulunmalı
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8)
ilkedir?

Aşağıdakilerden hangisi sır saklama yükümlülüğünün bütünleyicisi olan

a)

Özen yükümü

b)

Mahremiyete saygı

c)

Dikkat yükümü

d)

Kayıt tutma yükümü

e)

a, b, c ve d seçeneği

9)
Aşağıdakilerden hangisi özel hastaneler yönetmeliğine göre kayıtların
saklanma süresidir?
a)

10

b)

15

c)

5

d)

20

e)

25

10)
Aşağıdakilerden hangisi Veri Güvenliği Genelgesine göre hasta kayıtlarıyla
ilgili göz önünde tutulması gereken temel prensiplerden biri değildir?
a)

Gizlilik

b)

Bütünlük

c)

Erişilebilirlik

d)

Mahremiyet

e)

Aleniyet

Cevaplar:
1)B, 2)A, 3)D, 4)E, 5)C, 6)E, 7)A, 8)B, 9)D, 10)E
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12. TIBBİ ORGANİZASYON KUSURU AÇISINDAN KURUMSAL
SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Özel Hastane – Kamu Hastanesi Ayrımı
12.2. Sağlık Hizmeti Nedeniyle Devlet ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Sorumluluğu
12.2.1. Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin İdare İle Birlikte Sorumluluğu
12.2.2. Sağlık Hizmeti Nedeniyle Özel Hastanelerin Sorumluluğu
12.3. Hastane Sözleşmeleri
12.3.1. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi
12.3.2. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi
12.3.3. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi
12.4. Davalar Bakımından Zamanaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli hakkında, tıbbi hata sebebiyle
doğrudan dava açılabilir mi?
2)
Özel hastanelerde meydana gelen tıbbi hatalardan hastane yöneticisi de
sorumlu mudur?
3)
Özel hastaneler çalıştırdıkları sağlık personeli ile bir anlaşma yaparak, tıbbi
hata sorumluluğundan kurtulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Eylem: Tanı ve tedavide yanlış yapılmış, bilerek veya bilmeyerek kişilere
zarar verilmiş, tıp biliminin gerekleri yeterince yerine getirilmemiş, yüksek özen
gösterilmemiş, hasta aydınlatılmamış ve onamı alınmamış, meslek kurallarına uyulmamış
olmalıdır.
•
Kusur: Hekimin, sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun kusura dayalı yüksek
özen sorumluluğu veya ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu; hukuka aykırı haksız ya da suç
sayılır eylemi saptanmış bulunmalıdır.
•
Nedensellik bağı: Hekimin, sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hukuka
aykırı, haksız veya suç sayılır eylemi, savsaması, özensizliği ile kişilerin uğradığı zarar
arasında nedensellik bağı kurulabilmelidir.
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12.1. Özel Hastane – Kamu Hastanesi Ayrımı
Bilindiği üzere Türkiye sağlık hizmetleri; Anayasa’nın 56. Maddesi çerçevesinde,
kamu ve özel sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir.
Hastane hukukunda, özel hastane – kamu hastanesi ayrımı, özellikle usul hukuku
bakımından yani yargı yolu ve yargılama düzeni noktasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır.
Buna göre kamu hastanelerinde gerçekleşen tıbbi kusurlar nedeniyle uğranılan zararların
hizmet kusuruna ya da görev kusuruna dayandırılarak giderilmesi amacıyla açılacak davaların
(tazminat-tam yargı davaları) çözümlenme yeri2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 2. maddesi gereğince İdari Yargı Mahkemeleridir. Bu bakımdan, kamu
hastanelerinde tıbbi uygulama sırasında zarar gören kişilerin, gerek hizmet kusurundan
gerekse sağlık personelinin görev kusurundan kaynaklanan zararların tazminini idari yargı
mahkemelerinden talep etmeleri gerekmektedir. Açılacak davalarda, gerçek kişilere husumet
yönetilemeyeceğinden, bu davaların muhatabı, kamu hastanesinin tüzel kişiliği olacaktır.
Kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli hakkında yapılan ceza şikâyetlerinde,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
gereğince, Savcılık tarafından ceza soruşturması yapılabilmesi için, öncelikle şüpheli personel
hakkında bağlı bulunduğu mülki idare amirinden soruşturma izni alınması gerekmektedir.
Mülki idare amiri soruşturma izni vermez ise, Savcılık doğrudan bir soruşturma yapamayacak
ve şüpheli kişi hakkında ceza davası açamayacaktır. Mülki Amirler tarafından verilen
kararlara karşı, idari yargı yolu açıktır. Bu durumda, gerek savcılık, gerek şikâyet eden
gerekse şikâyet olunan kişi, mülkü amir tarafından verilen “soruşturma izni” ya da
“soruşturma yapılmaması” kararlarına karşı İdare Mahkemesinde itiraz edebilir.
Özel hastanelerde gerçekleşen tıbbi kusurlar ya da organizasyon kusurları sebebiyle
açılacak davalar ise adli yargının konusu olmaktadır. Önceleri, vekâlet sözleşmesinde
kaynaklanan uyuşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmekte ve
hastaneler ile burada çalışan sağlık personeli hakkında açılacak tazminat davaları Asliye
Hukuk Mahkemelerinde görülmekteydi. 28.05.2014 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte, vekâlet sözleşmesinden
kaynaklanan ihtilaflar Tüketici Mahkemelerinin görev alanına alınmış ve böylelikle, bu
tarihten sonra açılacak tazminat davalarının Tüketici Mahkemelerinde açılmaları zorunlu
olmuştur.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli hakkında yapılan ceza
soruşturmalarında, kamu hastanelerinde çalışanlardan farklı olarak, Savcılık tarafından
soruşturma başlatılabilmesi için bir izin alınması zorunluluğu bulunmamakta, Savcılık
doğrudan bu kişiler hakkında soruşturma yaparak ceza davası açabilmektedir.
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12.2. Sağlık Hizmeti Nedeniyle Devlet ve Diğer Kamu Kurum Ve
Kuruluşlarının Sorumluluğu
Bilindiği üzere Anayasa’nın 56. maddesinin 3. fıkrasına göre, “Devlet, herkesin
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf
ve verimi arttırarak, iş birliğini geliştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermesini düzenler.” Aynı maddenin 4. Fıkrasına göre ise, “Devlet, bu görevini kamu
ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal yardım kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek
yerine getirir.”
Bu anayasal düzenlemeden açıkça anlaşıldığı üzere, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
Devlet’e bir görev olarak yüklenmiş olup, söz konusu görevin hiç ya da gereği gibi yerine
getirilmemesi yani, kusurlu bir şekilde yerine getirilmesi Devletin hukuki sorumluluğuna yol
açmaktadır. Bu durum Danıştay tarafından verilen birçok karada dile getirilmiştir : “Halkın
sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olan idare, hastanelerde yapılacak tedavilerin ve
cerrahi müdahalelerin tıbbi esaslarına uygun biçimde, hizmetin gerektirdiği yeterliğe sahip
personelle ve gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi ağır hizmet kusuru niteliğinde olup, idarenin tazmin
sorumluluğunu doğurur”.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve nedeniyle idarenin sorumluluğu söz
konusu olabilmesi için; bir takım şartların varlığı gerekli olup; bu şartlar, özel hukuk
alanındaki sorumluluğa paralel olarak, “hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet bağı” olarak
sıralanabilmektedir. Ancak, idarenin kusura dayanan sorumluluğu yani, hizmet kusuru
nedeniyle sorumluluğu yanında, kusursuz sorumluluğu da söz konusu olabileceğinden; idari
sorumluluğun genel şartları olarak, “bir zararın varlığı”, “zararı doğuran işlem veya eylemin
idareye yüklenebilir olması” ve “zarar ile idari olgu arasında illiyet bağının bulunması “
şeklinde sıralanabilecek koşulların birlikte ve bir bütün olarak gerçekleşmiş olması koşuluyla
idarenin sorumluluğu yoluna gidilebilecektir. Yani, zarara yol açan idari eylem veya işlemin
bir hizmet kusuru teşkil etmesi ya da kusursuz sorumluluk kuram ve ilkelerinin
uygulanmasına elverişli olması gerekmektedir.
A. Hukuka Aykırılık ve Kusur
Hukuka aykırılık, hukuk düzeni ile bağdaşmayan, hukuk düzeninin koyduğu yasak ve
emirleri çiğneyen insan fiilleri hakkında yürütülen bir değer yargısı olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, bir kamu hastanesinde çalışan personelin hukuk düzenince öngörülen bir
kuralı çiğnemesi ile birlikte hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olmaktadır. Zira kurumlar
adına iş ve işlemler, gerçek kişiler, başka bir deyişle, kamu görevlileri tarafından
yürütülmekte ve kusurlu tutum ve davranışlar esas itibarıyla kamu görevlilerinin tutum ve
davranışları olmasına rağmen, kamu görevlilerinin, idareye ve yürüttüğü hizmetlere ilişkin
kusurlu davranışlarından, hizmet kusuru ilkesi uyarınca idare sorumlu olmaktadır. Çoğu
zaman bu zarara sebep olan personel belirlenemez ya da belirlenmesi mümkün olsa bile bu
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kusurlu işlemleri kişiselleştirmek mümkün olmaz. Bu nedenle genel olarak hizmet kusuru
şemsiyesi altında idarenin sorumluluğu kabul edilir.
Hizmet kusuru ile ilgili olarak yapılan bu açıklamalar tahtında, hizmet kusurundan
bahsedebilmek için; zararın doğuran idari faaliyetin bir kamu hizmetine bağlanabilmesi, bu
zararın, hizmetin kuruluş veya işleyişindeki eksiklik, aksaklık ve düzensizliklerden doğmuş
olmasının arandığı söylenebilmektedir.
B. Zarar
Zarar yoksa sorumluluk da yoktur genel kuralından hareketle, kamu hastanelerinin
sorumluluğundan bahsedebilmek için, idare tarafından yürütülen sağlık hizmetleri nedeniyle
ve neticesinde bir zararın meydana gelmiş olması gereklidir. Diğer bir söylemle, tazmin
borcunun doğabilmesi için, her şeyden önce bir zararın doğmuş olması gerekmektedir.
Zarar maddi ya da manevi olabilir. Genel olarak zarar; kişinin mal varlığında ya da
kişisel bütünlüğünde bir eksilme, ruhsal olarak acı ve elem duyması olarak tanımlanabilir.
Kamu hastanelerinin tıbbi uygulamalardan ya da organizasyon eksikliğinden
sorumlulukları doğabilmesi için somut zararın oluşması şart olup, zarar tehlikesi tazminat
sorumluluğu doğurmamaktadır. Çünkü sorumluluk hukukunda amaç, cezalandırmak değil,
zararı karşılamak, tazmin etmektir.
C. Zarar Doğurucu Davranışın İdareye Yüklenebilmesi
Meydana gelen herhangi bir zarardan idarenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar
doğurucu davranışın idareye yüklenebilmesi, zararı doğuran tutum ve davranışın idare adına,
ya da idare tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Bu itibarla, idare dışındaki ve idare ile
ilişkisi olmayan kişilerin verdikleri zararlar idareye yüklenemeyecektir.
D. İlliyet Bağı (Nedensellik İlişkisi)
İdarenin zararı karşılama sorumluluğunun doğabilmesi için, zarar ile idarenin eylemi
arasında bir illiyet bağının, diğer bir ifadeyle sebep-sonuç ilişkisinin bulunması
gerekmektedir. Yani zarar, kamu hastanesinin (çalışanlarının) eyleminden ya da
eylemsizliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Zarar, idari bir davranışın sonucu olmayıp da
olayların normal akışı içinde beklenmeyen bir sonuç ise, nedensellik bağından söz
edilemeyecektir. Komplikasyonlar bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.

12.2.1. Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin İdare ile Birlikte
Sorumluluğu
Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Kişinin, resmî görevliler tarafından
vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.”
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Yine Anayasa’nın 129. maddesinin 5. fıkrasında; “Memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları,
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak
idare aleyhine açılabilir.” kuralı getirilmiştir.
Benzer şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına
göre de, “Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu
görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun,
genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.”
Görüldüğü üzere, Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu, kamu görevlilerinin
görevlerini yerine getirirken kusurlu davranışlarıyla neden oldukları zarardan, devletin asli ve
birinci dereceden sorumlu olduğunu kabul etmektedir. İdarenin, kamu görevlisinin kişisel
kusurundan sorumlu olabilmesi için, kamu görevlisinin verdiği zarar, görevi ile ilgili olmalı
ve yetkisini kullanmasından doğmalıdır. Aksi halde idarenin sorumluluğundan
bahsedilemeyecektir.
Anayasal düzlemde oluşturulan bu sistem ile kamu hastanelerinde çalışan personelin
kusurlu davranışlarından doğan zararlarda doğrudan kendilerine yönelik dava açılamamakta,
bu zararların tazmini için ancak idareye husumet yöneltilebilmektedir. Sağlık personelinin
kusurlu eyleminden doğan zararı tazmin etmek durumunda kalan idare, genel kural
çerçevesinde kamu görevlisine dönerek (rücu davası açarak) ödediği tazminatı geri alma
hakkında sahiptir.
Bu kural Danıştay kararlarına da yansımıştır:
“Ayağının kırılması üzerine hastaneye yatırılan davacının sağ koluna hemşire
tarafından yapılan hatalı enjeksiyon sonucu kolu kangren olmuş ve kesilmiştir. Hemşire,
dikkatsizlik ve tedbirsizlik ve meslekte acemilik nedeni ile davacının kolunun kesilmesine
neden olduğu gerekçesi ile ağır ceza mahkemesince suçlu bulunarak, mahkûmiyetine karar
verilmiştir. Devlet hastanesine, tedbirsizlik ve meslekte acemilik nedeni ile hatalı enjeksiyon
yapılarak davacının kolunun kangren olmasına ve kesilmesine yol açması karşısında, dava
konusu olayda davalı idarece yürütülmekte olan sağlık hizmetinin işleyişindeki yetersizlik
olarak ortaya çıkan hizmet kusurunun kabulü zorunlu olup; davacının olay nedeniyle uğradığı
zararların, hizmeti kusurlu işleten davalı idarece tazmini gerekir”.
“Halkın sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olan davalı idare, hastanelerde
yapılacak tedavilerin ve cerrahi müdahalelerin tıbbi esaslara uygun biçimde, hizmetin
gerektirdiği yeterliğe sahip personelle ve gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yapılmasını
sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ağır hizmet kusuru
niteliğinde olup, idarenin tazmin sorumluluğunu doğurur. Dava konusu olayda, davacıların
birinin eşi diğerlerinin annesi olan ilgilinin, ameliyat sırasında oksijen yerine karbondioksit
gazı verilmesi sonucu ölümünde idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle tazmin sorumluluğu
bulunduğu tartışmasızdır.”
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12.2.2. Sağlık Hizmeti Nedeniyle Özel Hastanelerin Sorumluluğu
Özel hastaneler kamu hizmeti amacı güdülmeden, yatırılarak hasta tedavi etme,
rehabilitasyon ve doğum yardımlarında bulunma amacına yönelik sağlık yurtlarıdır. Özel
hastaneler kamu yönetiminin dışında yer alan, onun bir parçasını oluşturmayan hastanelerdir.
2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 1. maddesine göre, “Devletin resmî
hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak tedavi etmek
veya yeni hastalık geçirmiş zayıfları yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar
içinde beslemek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları
hususi hastanelerden sayılır.”
Hususi Hastaneler Kanunu’nun 2. maddesi, sırf kendi çalışanlarına hizmet vermek
üzere şahıslar, özel şirketler, işçi teşekkülleri ve benzeri tarafından kurulmuş sağlık yurtlarını
özel hastane kavramı dışında tutmuştur. Özel hastanelerde yönetim işlerini, gerçekleştirmek
üzere bir müdür bulunur (HHK. m. 9/I, c. I). Müdürlük görevinin bizzat hastane işleticisi
tarafından üstlenilmesi de mümkündür. Ancak, “Bu müdürün Türkiye’de sanatını yapmağa
izinli Türk hekimi olması ve ikisi hastanelerde olmak üzere en aşağı beş yıl Türkiye’de
hekimlik yapmış veya devlet meslek memurluklarında çalışmış olması, herhangi bir suçtan
dolayı ağır hapse veya şeref ve haysiyeti bozan suçlar yüzünden hapse mahkûm olmaması
lazımdır” (HHK. m.9/I)
Özel hastanelerin açılması Sağlık Bakanlığının iznine tabidir (HHK. md. 3). Bakanlık
kendisine sunulan bilgi ve belgelere istinaden gerekli araştırmaları yaptıktan sonra “açılma
ruhsat kâğıdı” verir (HHK. Md. 4).

12.3. Hastane Sözleşmeleri
Hasta ve hastane arasında kurulan sözleşme ilişkileri “hastane sözleşmeleri” olarak
ifade edilmekte, bu türden hastane sözleşmelerinin konusu bir hastanın yatarak tedavi
edilmesini üstlenmek suretiyle hastaneye kabul edilmesi olduğundan bu sözleşme doktrinde
genellikle “hastaneye kabul sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
Hastaneye kabul sözleşmesi taraflara aşağıdaki yükümlülükleri yüklemektedir:
Hastane ve Hastane personelinin yükümlülükleri:
-

Başvuran hastanın sağlığına yönelik teşhis tedavisi,

-

Hastanın bakımı,

-

Hastanın güvenliği ve kişisel varlığını koruma,

-

Sır saklama,

-

Aydınlatma,

-

Hastane personelinin bilgi ve deneyimini artırma,
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-

Kontrol ve gözetim,

-

Organizasyonun eksiksiz ve gerektiği gibi işletilmesi

Hastanın yükümlülükleri:
-

Ücret ödeme,

-

Bakım ve tedavi edimlerine uyma,

-

Hastane kurallarına uyma,

-

Hastane personeli ve diğer hastaların güvenliğine saygı gösterme.

Hastaneye kabul sözleşmesi, hukuki niteliği bakımından, kira, alım-satım, vekâlet ve
eser sözleşmelerinin bir araya gelmesinden oluşan karma bir sözleşmedir.
Hastaneye kabul sözleşmesinden doğan barındırma, yedirip içirme ve diğer bakım
hizmetleri hastane işleticisine aittir. Tıbbi tedavi edimi ise, bazen hastane işletmecisi, bazen
hastane hekimi, bazen de her ikisi tarafından üstlenilmektedir. Hastaneye kabul sözleşmesinin
çeşitleri, tedavi edimini üstlenene göre farklılık göstermektedir.

12.3.1. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi
Bu sözleşme türünde hastanın tek ve tam muhatabı hastane işletmesidir. Hastaneye
kabul sözleşmesi kurulurken özel koşullar kararlaştırılmamışsa, kendiliğinden tam hastaneye
kabul sözleşmesi kurulmuş olmaktadır. Hastane işletmecisi, tıbbi tedavi ile birlikte barınma,
yedirip içirme vs. hastane bakımı şeklindeki bütün yükümlülükleri taahhüt etmiştir. Hastane,
üstlendiği bu edimleri kendine bağlı çalışan hekim ve personeli eliyle yerine getirmektedir.
Esasen burada hasta doğrudan bir hekime değil, bir hastaneye başvurmakta, hastalığına ilişkin
tedaviyi bu kurumdan talep etmektedir.
Tam hastaneye kabul sözleşmesinde, tıbbi müdahaleyi yapacak olan hekimler ile
hastane işletmecisi arasında genellikle hizmet sözleşmesi ilişkisi bulunmaktadır. Hasta ile
hekim arasında ise hiçbir sözleşme bağı mevcut değildir. Bu bakımdan, hastaya karşı
sorumluluk da özel hastaneye aittir. Hasta, sözleşmeden doğan yükümlülükleri ancak hastane
işleticisinden isteyebilmektedir. Öte yandan hekim ve diğer sağlık personelinin hukuksal
sorumlulukları kişisel haksız yelem kusurlarından kaynaklanmakta, diğer bir ifadeyle
kendilerine yönelik talepler sözleşmeye aykırılık çerçevesinde değil, haksız fiil çerçevesinde
yöneltilebilmektedir.

12.3.2. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi
Bu tür sözleşmelerde, hasta, hastane işletmecisi ile yapmış olduğu tam hastaneye
kabul sözleşmesine ilaveten hekimle de ayrı bir tedavi sözleşmesi yapmış bulunmaktadır.
Dolayısıyla, ilave tedavi sözleşmesinin tarafı olan hekim, tıbbi tedavi ediminin yerine
getirilmesi bakımından hastaya karşı sorumludur. Bu halde, hastane işletmecisi ile hekim aynı
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işin yerine getirilmesini bir arada üstlenmiş birden fazla vekil durumundadırlar ve tedaviden
doğan zararlardan, birlikte (müteselsilen) sorumlu olurlar. Bu sözleşme türünde, tedavi
dışındaki tüm zararlardan ise, sadece hastane işletmecisi sorumludur.

12.3.3. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi
Bu sözleşme tipinde, esas olarak hastanın muhatabı hekimdir. Hasta ile hekim arasında
bir hekimlik sözleşmesi kurulmuş, ancak yapılacak işlemlerin bir hastane ortamında
yapılmasının zorunlu olması sebebiyle, mecburen hastane ile de bir hastaneye kabul
sözleşmesi yapılmıştır. Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesiyle hastane işletmecisi sadece
hastane bakımını sağlamayı borçlanmıştır. Tedaviye ilişkin sözleşme ise sadece hasta ile
hekim arasında kurulmaktadır. Söz konusu hekim, hastane personeli olabileceği gibi, hastane
dışında serbest meslek icra eden bir hekim de olabilir. Burada, tedavi ile ilgili zararlardan
sadece hekim sorumluyken, diğer zararlardan da sadece hastane işletmecisi borçludur.
Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesinde sorumluluğa yol açması gereken bir zarar
meydana geldiğinde, bu zararlı davranışın kimin borç çerçevesi içinde bulunduğu belirlenerek
söz konusu davranıştan sadece o kişi sorumlu olacaktır. Böyle bir tespitin yapılamadığı
durumlarda ise, hekim ve hastanenin birlikte sorumluluğuna gidilecektir.
Hasta ile hekim veya sağlık kuruluşu arasındaki ilişkinin kuruluş biçimi nasıl olursa
olsun, bir sorumluluğun doğması için şu koşulların oluşması gerekir:
1) İlişki koşulu: Açık veya örtülü bir sözleşme ilişkisi kurulmuş olmalı ya da
sözleşme dışı bir eylem bulunmalıdır.
2) Eylem: Tanı ve tedavide yanlış yapılmış, bilerek veya bilmeyerek kişilere zarar
verilmiş, tıp biliminin gerekleri yeterince yerine getirilmemiş, yüksek özen gösterilmemiş,
hasta aydınlatılmamış ve onamı alınmamış, meslek kurallarına uyulmamış olmalıdır. Ayrıca,
hekimlik mesleğinin “kamusal niteliği gereği, zorunlu durumlarda gerekli sağlık hizmeti
verilmemiş, hastaya veya ağır yaralıya ilk yardım yapılmamış olmalıdır.
3) Zarar: Hekim veya sağlık personeli ya da sağlık kuruluşu tarafından hukuka aykırı
biçimde bir zarar verilmiş bulunmalıdır.
4) Kusur: Hekimin, sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun kusura dayalı yüksek
özen sorumluluğu veya ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu; hukuka aykırı haksız ya da suç
sayılır eylemi saptanmış bulunmalıdır.
5) Nedensellik bağı: Hekimin, sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hukuka aykırı,
haksız veya suç sayılır eylemi, savsaması, özensizliği ile kişilerin uğradığı zarar arasında
nedensellik bağı kurulabilmelidir.
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12.4. Davalar Bakımından Zamanaşımı
1.
Hasta-Hekim ilişkisi “vekâlet sözleşmesi” olarak kabul edildiğinden,
(BK.m.502/2) hekime karşı açılacak tazminat davalarının zamanaşımı süresi BK.m.147 gereği
(5) yıl olacaktır.
Şu kadar ki, hekimin eylemi, ceza yasası yönünden suç sayılır nitelikte ise uzamış ceza
zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Bu ise yeni TCK m.66’ya göre, ölümlerde (15) yıl,
bedensel zararlarda (8) yıldır.
2.
Özel Hastaneler ile hasta arasında oluşan “hastane sözleşmesi” karma nitelikli
bir sözleşme olduğundan, bu sözleşmeye aykırılık sebebiyle açılacak davalar, genel hükümler
gereği (BK.146) 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
3.
Kamu Hastanelerine karşı açılacak tazminat (tam kaza) davalarında 2577 sayılı
İdari Yargılama Yasası’nın 13. maddesi gereği zamanaşımı süreleri (1) ve (5) yıldır. Bedensel
zararlarda sürenin başlangıcı, kesin maluliyete ilişkin raporun öğrenildiği tarih olacaktır.
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Uygulamalar
“Ayağının kırılması üzerine hastaneye yatırılan davacının sağ koluna hemşire
tarafından yapılan hatalı enjeksiyon sonucu kolu kangren olmuş ve kesilmiştir. Hemşire,
dikkatsizlik ve tedbirsizlik ve meslekte acemilik nedeni ile davacının kolunun kesilmesine
neden olduğu gerekçesi ile ağır ceza mahkemesince suçlu bulunarak, mahkûmiyetine karar
verilmiştir. Devlet hastanesine, tedbirsizlik ve meslekte acemilik nedeni ile hatalı enjeksiyon
yapılarak davacının kolunun kangren olmasına ve kesilmesine yol açması karşısında, dava
konusu olayda davalı idarece yürütülmekte olan sağlık hizmetinin işleyişindeki yetersizlik
olarak ortaya çıkan hizmet kusurunun kabulü zorunlu olup; davacının olay nedeniyle uğradığı
zararların, hizmeti kusurlu işleten davalı idarece tazmini gerekir”.
“Halkın sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olan davalı idare, hastanelerde
yapılacak tedavilerin ve cerrahi müdahalelerin tıbbi esaslara uygun biçimde, hizmetin
gerektirdiği yeterliğe sahip personelle ve gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yapılmasını
sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ağır hizmet kusuru
niteliğinde olup, idarenin tazmin sorumluluğunu doğurur. Dava konusu olayda, davacıların
birinin eşi diğerlerinin annesi olan ilgilinin, ameliyat sırasında oksijen yerine karbondioksit
gazı verilmesi sonucu ölümünde idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle tazmin sorumluluğu
bulunduğu tartışmasızdır.” (Danıştay 10. Dairesinin 3.5.1995 gün ve E.1994/3258,
K.1995/2379 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, sayı: 91, s. 118.)
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Uygulama Soruları
1)

Yukarıda verilen kararlar çerçevesinde “hizmet kusuru” kavramını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye sağlık hizmetleri; Anayasa’nın 56. maddesi çerçevesinde, kamu ve özel sağlık
kuruluşları tarafından verilmektedir.
Hastane hukukunda, özel hastane – kamu hastanesi ayrımı, özellikle usul hukuku
bakımından yani yargı yolu ve yargılama düzeni noktasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır.
Buna göre kamu hastanelerinde gerçekleşen tıbbi kusurlar nedeniyle uğranılan zararların
hizmet kusuruna ya da görev kusuruna dayandırılarak giderilmesi amacıyla açılacak davaların
(tazminat-tam yargı davaları) çözümlenme yeri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 2. maddesi gereğince İdari Yargı Mahkemeleridir. Bu bakımdan, kamu
hastanelerinde tıbbi uygulama sırasında zarar gören kişilerin, gerek hizmet kusurundan
gerekse sağlık personelinin görev kusurundan kaynaklanan zararların tazminini idari yargı
mahkemelerinden talep etmeleri gerekmektedir. Açılacak davalarda, gerçek kişilere husumet
yönetilemeyeceğinden, bu davaların muhatabı, kamu hastanesinin tüzel kişiliği olacaktır.
Kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli hakkında yapılan ceza şikâyetlerinde,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
gereğince, Savcılık tarafından ceza soruşturması yapılabilmesi için, öncelikle şüpheli personel
hakkında bağlı bulunduğu mülki idare amirinden soruşturma izni alınması gerekmektedir.
Mülki idare amiri soruşturma izni vermez ise, Savcılık doğrudan bir soruşturma yapamayacak
ve şüpheli kişi hakkında ceza davası açamayacaktır. Mülki Amirler tarafından verilen
kararlara karşı, idari yargı yolu açıktır. Bu durumda, gerek savcılık, gerek şikâyet eden
gerekse şikâyet olunan kişi, mülkü amir tarafından verilen “soruşturma izni” ya da
“soruşturma yapılmaması” kararlarına karşı İdare Mahkemesinde itiraz edebilir.
Özel hastanelerde gerçekleşen tıbbi kusurlar ya da organizasyon kusurları sebebiyle
açılacak davalar ise adli yargının konusu olmaktadır. Önceleri, vekâlet sözleşmesinde
kaynaklanan uyuşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmekte ve
hastaneler ile burada çalışan sağlık personeli hakkında açılacak tazminat davaları Asliye
Hukuk Mahkemelerinde görülmekteydi. 28.05.2014 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte, vekâlet sözleşmesinden
kaynaklanan ihtilaflar Tüketici Mahkemelerinin görev alanına alınmış ve böylelikle, bu
tarihten sonra açılacak tazminat davalarının Tüketici Mahkemelerinde açılmaları zorunlu
olmuştur.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli hakkında yapılan ceza
soruşturmalarında, kamu hastanelerinde çalışanlardan farklı olarak, Savcılık tarafından
soruşturma başlatılabilmesi için bir izin alınması zorunluluğu bulunmamakta, Savcılık
doğrudan bu kişiler hakkında soruşturma yaparak ceza davası açabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan sağlık hizmetinin sunumunda
devletin sorumluluğuyla ilgili yanlış bir bilgidir?
a)

Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamalı

b)

İnsan gücünde tasarrufu arttırmalı

c)

Madde gücünde verimi arttırmalı

d)

Sağlık kuruluşlarını tek elden planlar

e)

Tüm bunlar özel sektör kullanılmadan yapılır

2)
Halka sağlık hizmeti sunmakla görevli idarenin bu görevini ihlal etmesi
sonucunda sorumluluğunun niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İdari dava

b)

Hukuk davası

c)

Cezai dava

d)

İptal davası

e)

Hepsi

3)
İdarenin sağlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili bir zarara sebep olmaması için
dikkat etmesi gereken koşul hangisi değildir?
a)

Tedavi tıbbi esaslara uygun olmalı

b)

Yeterliliğe sahip personeli barındırması

c)

Hiçbiri

d)

Gerekli dikkat gösterilmeli

e)

Gerekli özen gösterilmeli
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4)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahale sonucunda idarenin sorumlu olması
için gereken şartlardan değildir?
a)

Hukuka aykırılık

b)

Kusur

c)

Zarar

d)

İdari eylemle zarar arasında illiyet bağı

e)

Sözleşme

5)
Aşağıdakilerden hangisi devletin idari eylem veya işleminden dolayı
sorumluluk türlerinden değildir?
a)

Kusursuz sorumluluk

b)

Hizmet kusuru

c)

Kanunun ihlali

d)

Hukuk düzenince öngörülen kanunun çiğnenmesi

e)

Hiçbiri

6)
Aşağıdakilerden hangisi memurların işlemiş oldukları suçlardan ötürü davanın
tarafı olacak unsurdur?
a)

Devlet

b)

Memur

c)

Amir

d)

İşveren

e)

İşçi

7)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hastane ve hastane personelinin yükümlülüklerinden

a)

Hastanın bakımı

b)

Aydınlatma

c)

Deneysel çalışmalar

d)

Sır saklama

e)

Kontrol ve gözetim
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8)

Aşağıdakilerden hangisi hastanın yükümlülüklerindendir?

a)

Ücret ödeme

b)

Hepsi

c)

Hastaların güvenliğine saygı gösterme

d)

Hastane kurallarına uyma

e)

Bakım ve tedavi edimlerine uyma

9)

Aşağıdakilerden hangisi hastaneye kabul sözleşmelerinden biri değildir?

a)

Tam hastaneye kabul sözleşmesi

b)

Hekimlik sözleşmesi ilaveli tam hastaneye kabul sözleşmesi

c)

Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi

d)

Hiçbiri

e)

a, b, c seçenekleri

10)

Aşağıdakilerden hangisi hekimin bizzat ifa yükümlülüğünün istisnalarındandır?

a)

Vekil ile müvekkil arasında anlaşma olması

b)

Örf ve âdet gereği

c)

Hepsi

d)

Zorunluluk gereği

e)

Hâlin icabı gereği

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)c, 4)e, 5)e, 6)a, 7)c, 8)b, 9)d, 10)c
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13. ORGAN VE DOKU NAKLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Organ ve Doku Nakli Konusunda Hukuki Dayanak
13.2. Organ ve Doku Nakli Sınıflandırması
13.3. Yasaklar
13.4. Muvafakatin Alınma Biçimi
13.5. Hekimin Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü
13.6. Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluluğu
13.7. Ölüden Organ ve Doku Alınması
13.7.1. Ölüm Hâlinin Saptanması
13.7.2. Ölüden Organ ve Doku Almanın Koşulları
13.7.3. Cesetlerin Bilimsel Araştırma İçin Muhafazası
13.8. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reşit olmayan kişiden organ ya da doku alınabilir mi?

2)

Organ ve doku naklinde menfaat sağlamak suç mudur?

3)

Evli kişilerin organ bağışında, eşin rızası aranmakta mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•
Ölüm Hâlinin Saptanması: Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi
ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon
veya yoğun bakım uzmanından oluşan tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile kararverilir.
•
Tahlil Ve İnceleme Yapma Zorunluluğu: Organ ve doku alınması,
aşılanması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek
tehlikeleri azaltmak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir
olurluluk raporu ile saptanması zorunludur.
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13.1. Organ ve Doku Nakli Konusunda Hukuki Dayanak
Ülkemizde organ ve doku nakline ilişkin hukuki düzenleme 3/6/1979 tarih, 16655
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2238 sayılı “ Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile yapılmıştır. Bu konudaki daha yeni
düzenleme ise 12/10/2004 tarih, 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 91-93.maddelerinde yapılmıştır. Bu konuda özel bir
düzenlemeye ihtiyaç mutlak bir gerekliliktir. Çünkü organ ve doku vericisinin rızaya dayalı
bile olsa bir organını verme kararı kendisine doğrudan bağlı kişilik hakkı olması nedeni ile
ancak özel bir düzenleme ile hukuka uygun hale gelebilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer
alan cezai hükümler ile Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’da yer alan cezai hükümler arasındaki fark ceza yasasında süre olarak genel bir artış
olması yanında suçun alım, satım, nakil, saklama vb. değişik işleniş biçimlerinin farklı ve
dereceli bir şekilde cezalandırılmasını sağlamasıdır. Ceza yasasında organ ve dokusunu satana
da ceza öngörülmüş olmakla birlikte suçun zaruret hâlinde işlenmesi hâlinde cezada indirim
ve hatta tam bir cezasızlık hâli mümkün olabilmektedir. Ceza yasasında getirilen yeni bir
uygulama ise suçun ortaya çıkışını kolaylaştırmak amacı ile etkin pişmanlık imkânı
tanımasıdır.
Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu iki
kanunda belirtilen özel hükümlere tabi olmayıp, söz konusu tıbbi faaliyetler yürürlükte
bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde
gerçekleştirilip, doğacak hukuki sorunlarda aynı çerçevede değerlendirilmektedir. Bireyin
kendisinden alınan bir organ veya dokunun yine kendisine nakledilmesi hâlinde bu durum
herhangi bir hukuki yaptırıma sebep olmaz. Örneğin, koroner kalp hastalıklarında bireyin
bacak veya göğüs damarları alınarak tıkalı olan koroner damarın yerine dikilebilmektedir.

13.2. Organ Ve Doku Nakli Sınıflandırması
Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması
Ölüden Organ ve Doku Alınması
Hayvanlardan Organ ve Doku Alınması.

13.3. Yasaklar
Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır
(2238 sayılı Kanun, Md.3).
On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku
alınması yasaktır (2238 sayılı Kanun, Md.5). Aslında ülkemizin imza atarak taraf olduğu
Avrupa Konseyi Biyo-Tıp sözleşmesinde (20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) istisnai olarak ve kanun tarafından öngörülmüş
koruyucu şartlar altında, muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimseden rejeneratif
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dokuların alınmasına aşağıdaki şartların gerçekleşmesi koşuluyla izin verilebilir kaydı
bulunmaktadır. Bu şartlar;
1.

Muvafakat verme yeteneği bulunan uygun bir vericinin bulunmaması,

2.

Alıcı şahsın, vericinin erkek veya kız kardeşi olması,

3.

Bağışın, alıcı bakımından hayat kurtarıcı olma beklentisinin bulunması,

4.
Yetkinin, kanuna uygun olarak ve yetkili kurum tarafından onaylanarak, özel
olarak ve yazılı şekilde verilmiş olması (Burada bahsedilen yetki “Yasal olarak bir
müdahaleye muvafakat verme yeteneği bulunmayan bir küçüğe veya akıl hastalığı, bir başka
hastalık veya benzer nedenlerden dolayı müdahaleye muvafakat etme yeteneğine sahip
olmayan bir yetişkine yasal temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen yetkili makam, kişi
veya kurumun izni ile müdahalede bulunulabilme yetkisi olup burada küçüğün fikri, yaşı ve
olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde artan belirleyici bir etken olarak dikkate alınmalıdır”)
5.

Muhtemel vericinin itirazda bulunmaması şeklindedir.

Ancak ülkemiz 2238 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile çelişki oluşturması sebebi ile
sözleşmenin bu maddesine çekince koymuştur. Bu sözleşme 5013 sayılı “Biyoloji ve Tıbbın
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun”ile03.12.2003 tarihinde kabul edilerek iç hukukumuzda gerekli düzenleme yapılmıştır.
Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ
ve dokuların alınması yasaktır (2238 sayılı Kanun, Md.8).
Organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır (İstisnai
durumlar: Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı hâlleridir) (2238 sayılı
Kanun, Md.4).

13.4. Muvafakatin Alınma Biçimi
On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir vericiden organ ve doku alınabilmesi
için;
1.
Vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak
önceden vermiş olduğu yazılı ve imzalı bir belge bulunması,
2.
Vericinin en az iki tanık önünde, sözlü olarak beyan edip imzaladığı hekim
tarafından onaylanmış bir tutanak gereklidir.

13.5. Hekimin Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü
2238 sayılı Kanun’un 7.maddesinde organ ve doku alacak hekimlere gerek alıcı gerek
vericiyi detaylı bir şekilde bilgilendirmek yükümlülüğünü getirilmiştir. Ayrıca bu madde ile
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hekimlere vericinin farik ve mümeyyiz olduğunu, menfaatlerini müdrik bir şekilde yapılacak
ameliyeyi anladığını, organ verme konusunda rızasının tam olarak aydınlatılmış, telkin ve
tehditten uzak, sarih bir değerlendirme sonucunda verilmiş olduğunu araştırma ve
değerlendirme, eğer verici bu zihinsel kapasitede değilse organ ve doku almayı reddetme
yükümlülüğünü getirmiştir. Hekimlerin araştırması gereken diğer hususlar vericinin eşinin
yapılacak tıbbi işlemden haberdar olmasını sağlamak, tamamen insani nedenlerle ve bireyin
yaşam hakkını korunmak gailesi ile cevaz verilen ameliyenin ticari ve gayri insani amaçlara
alet edilmesini engellemek ve bazı istisnalar dışında alıcı ve vericinin isimlerini saklı tutmak
şeklinde sıralanabilir. Madde söz konusu yasada aşağıdaki biçimi ile yer almaktadır.
a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının yaratabileceği
tehlikeler ile bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında bilgi vermek;
b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak;
c) Akli ve ruhi durumu itibarıyla kendiliğinden karar verebilecek durumda olmayan
kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek;
d) Vericinin evli olması hâlinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ ve doku
verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla
tespit etmek;
e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl amaca uymayan bir düşünce ile
verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek;
f) Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık
olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak zorundadırlar.
Alıcının öncelikle organ reddi konusunda vericinin de cerrahi müdahalenin yaratacağı
anestezi riskleri, enfeksiyon gibi komplikasyonlar da dahil her tür risk konusunda
aydınlatılması gereklidir. Aydınlatılmış rızadan aciliyet, vericinin ameliyeden korkarak
vazgeçme ihtimali vb. gibi her ne koşul olursa olsun vazgeçilmemelidir. Her ne kadar Avrupa
Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nde “onay alınamayacak kadar acil olan
durumlarda sadece kişinin yaşamı ve sağlığı göz önüne alınır” denilse de bu vakalar istisnai
kabul edilmektedir. Bu vakalarda alıcının organ nakli gerçekleşmediğinde ölecek olması gibi
bir zorunluluk hâli dahi aydınlatılmış rıza olmaksızın yapılacak tıbbi işlemi hukuki hale
getirmez. Çünkü burada vericinin otonomisi gibi daha yüksek bir hukuki norm söz konusudur.

13.6. Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluluğu
Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici ve alıcının yaşamı ve
sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve
tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile saptanması zorunludur (2238 sayılı
Kanun, Md.9). Burada amaçlanan alıcı ve vericinin sağlık risklerini en aza indirmek yanında
doğru alıcı ve vericinin buluşmasını temin etmektir. Bu sayede zaten çok zor bulunabilen bir
organ doku reddi gibi olumsuz sonuçları yaşama riski en az olan alıcıya nakledilebilecektir.
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13.7. Ölüden Organ ve Doku Alınması
13.7.1. Ölüm Hâlinin Saptanması
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog
veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından
oluşan tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile kararverilir (2238 sayılı Kanun, Md.11). Bu
maddenin değişiklik öncesindeki hâlinde kardiyolog, nörolog, nöroşirürjiyen ile anesteziyolji
ve reanimasyon uzmanından oluşan dört kişilik bir heyet ile ölüm tanısının konması gerekli
görülürken 2014 yılında yapılan bir değişiklikle (Değişik: 2/1/2014-6514/41 md.) birbirinin
alternatifleri belirtilmek sureti ile iki kişilik bir heyete dönüştürülmüş ve bu surette
uygulamanın önündeki bir engel kaldırılmıştır.
Maddenin son hâli aşağıdaki gibidir: “Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi
ölümün
gerçekleştiğine,
biri
nörolog
veya
nöroşirürjiyen,
biri
de
anesteziyoljivereanimasyonveyayoğunbakımuzmanındanoluşanikihekimtarafından
tıp
kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir”(2238 sayılı Kanun, Md.11).Alıcının
müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek
olan hekimlerin, ölüm hâlini saptayacak olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır(2238
sayılı Kanun, Md.12).Ölüm hâlini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm hâlinin
nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun
alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda
on yıl süre ile saklanır(2238 sayılı Kanun, Md.13).
Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü
olmayan kaybıdır.
Beyin ölümü tanısında gereken ön koşullar:
•

Komanın nedeninin belirlenmiş olması,

•

Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmiş olması,

•

Santral vücut ısısının ≥32 C˚ olması,

•

Hipotansif şok tablosu olmaması,

•
dışlanması,

Komadan geriye dönüşüm sağlanabilecek ilaç etkileri ve intoksikasyonların

•
Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek metabolik,
elektrolit ve asit-baz bozukluklarının olmaması.
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Tüm ön koşulların tespiti hâlinde beyin ölümü tanısı için aşağıdaki hususlar
ayrıca aranır:
•
Derin komanın olması (Tam bir yanıtsızlık hâli aranır. Santral ağrılı uyaranlara
motor cevap alınamaz),
Beyin sapı reflekslerinin alınmaması,

•

•

-

Pupiller parlak ışığa yanıtsız ve dilatedir (4-9 mm),

-

Okülosefalik ve Vestibulo-oküler refleks yokluğu,

-

Kornea refleksi yokluğu,

-

Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu.
Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması.

Apne testi: Normotermi, normotansiyon ve normovolemi ön koşulları sağlanır. Bu
koşullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklaşımı ile PaCO2’nin 35-45 mmHg ve
PaO2’nin 200 mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta
mekanik solunum desteğinden ayrılarak intratrakeal oksijen uygulanmalıdır. Test sonunda
PaCO2 ≥60 mmHg ve/veya PaCO2 bazal değerine göre 20 mmHg veya daha fazla
yükselmesine rağmen spontan solunumu yoksa apne testi pozitiftir.
Pnomotoraks, pnomomediastinum gibi apne testinin yapılmasının mümkün olmadığı
tıbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyeceği beyin dolaşımının durduğunu
değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve test sonucu beyin ölümü tanısı ile uyumlu ise
ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek kalmaz ve beyin ölümü tespiti tamamlanır.
Beyin ölümü tanısının konulduğu birinci nörolojik muayenedeki klinik tablonun; yeni
doğanda48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12
saat ve anoksik beyin ölümlerinde 24 saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de
değişmeden devam ettiği gözlenmelidir.

13.7.2. Ölüden Organ ve Doku Almanın Koşulları
Ölü, sağlığında ölümünden sonra kendisinden organ veya doku alınmasına karşı
olduğunu belirtmişse hiçbir şekilde organ ve doku alınamaz. Buna karşın;
1.
Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi,
teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmî veya yazılı bir vasiyetle belirtmiş ise,
2.
Böyle bir vasiyet olmamakla birlikte bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda
açıklamış ise,
3.

Böyle bir vasiyet olmaması ve bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda
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açıklamamış olması hâlinde dahi sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları,
ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir
yakınının muvafakatiyle organ veya dokular alınabilir,
4.
Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle
yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa bile vasiyet ve
rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu durumda ek olarak aşağıdaki koşulların
bulunması istenir;
Tıbbi ölüm hâlinin alınacak organlara bağlı olmadığı ölümü belgelemekle
yetkili hekimler kurulunun raporuyla belgelenmiş ise,
Yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişiler olması, naklinde ivedilik ve
tıbbi zorunluluk bulunması
Bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler
kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir(Değişik:
21/1/1982 - 2594/1 md.).
5.
Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik
yapmayan dokular alınabilir (2238 sayılı Kanun, Md.14)

13.7.3. Cesetlerin Bilimsel Araştırma İçin Muhafazası
Aşağıdaki durumlarda ölenlerin tüm vücutları bilimsel araştırma amacı ile
kullanılabilir:
1.
Vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak
üzere vasiyet edenler,
2.
cesetlerden;

Yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen

-

Kimsenin sahip çıkmadığı,

-

Ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış,

-

Aksine bir vasiyet olmadığı saptanan cesetler,

6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere
ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler.

13.8. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
Bu yönetmelik29/5/1979 tarih ve 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmış olup 01.02.2012 tarih,
28191 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Yönetmeliğin Amacı:
Organ ve doku nakli merkezlerinin,
Organ ve doku kaynağı merkezlerinin
Doku tipleme laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetimi ile organ ve doku
nakli hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Ulusal Koordinasyon Kurulu:
•

Yönetmeliğin uygulanmasında en üst organdır.

•
Bakanlıktan ilgili Genel Müdür, Bilimsel danışma komisyonlarından ve
koordinatörler komisyonundan seçilecek birer üyeden oluşur.
•
Organ ve doku nakilleri konusunda ulusal stratejileri belirlemek, alınması
gereken önlemleri, organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik plan ve
programları Bakanlığa önermek, Ulusal Koordinasyon Sistemini geliştirmek, Bilimsel
danışma komisyonları arasında koordinasyonu sağlamak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve
ülkeye kazandırmak,
ülke genelinde, nakil merkezlerinin planlama kriterlerinin
belirlenmesinde öneride bulunmak, nakil merkezlerinin açılma iznine ait nitelikleri
kaybetmeleri ve/veya faaliyetlerinin mevzuata aykırı bulunması hâlinde Bakanlığa kapatılma
önerisinde bulunmak gibi çok geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır.
Koordinatörler Komisyonu:
•
Organ ve doku nakli merkezleri ile organ ve doku kaynağı merkezlerinde
çalışan koordinatörler arasından Bakanlıkça seçilecek beş üye ile Koordinatörler Komisyonu
oluşturulur. Genel Müdür ya da Genel Müdürlük içerisinde yetkili kılacağı bir kişi,
Komisyonun başkanı ve daimi üyesidir.
•
Koordinatörler komisyonunun görevi; organ ve doku nakli hizmetlerinde
karşılaşılan problemlerin tespiti, çözüm bulunması ve organ ve doku bağışının artırılması
amacıyla çalışmalar yürütmek ve koordinatörler arasında iletişimi sağlamaktır.
Organ ve Doku Nakli Merkezleri:
•
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bunlara ait
genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite biçiminde kurulabilir.
•
Bu merkezler ve bu hizmetlere yönelik faaliyet gösterecek diğer hizmet
birimleri, Bakanlıkça belirlenen usule uygun olarak başvuru yapıp Bakanlıkça düzenlenecek
ruhsat ve/veya faaliyet izin belgesini alarak açılır.
•
Bakanlık; illerin demografik yapısını, hastaların bölgesel dağılımını ve diğer
epidemiyolojik özellikleri, kaynakların etkin kullanımını ve atıl kapasiteye yol açılmamasını
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dikkate alarak, bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan hizmet birimleri için her yıl bir sonraki
yılın planlamasını yapar ve ülke genelinde yeni hizmet birimleri açılmasına ihtiyaç duyulan
bölgeler ile ihtiyaç kapasitesi Bakanlıkça internet sitesinde ilan edilir.
•
Merkezlerinin izlenmesi, denetim ve değerlendirilmesi ilgili bilim
komisyonlarının önerisi alınarak Bakanlığın belirleyeceği kriterler çerçevesinde yapılır.
•
Nakil merkezlerinin açılma iznine ait nitelikleri kaybetmeleri veya
faaliyetlerinin mevzuata aykırı bulunması hallerinde gerektiğinde Ulusal Koordinasyon
Kurulunun da önerisi alınarak Bakanlıkça çalışmaları kısmen veya tamamen durdurulur.
•
Yönetmelik ile belirlenen nitelik ve koşullara sahip olmadan ve Bakanlıktan
izin almadan, hekimler ve diğer şahıslar tarafından organ ve doku nakli yapmak için özel
merkezler açılması, organ ve doku nakli yapılması yasaktır.
Organ ve Doku Nakli Merkezleri Hakkında İdari Yaptırımlar:
•
Hastalara veya üçüncü kişilere maddi çıkar temin ederek, etik dışı yöntemlerle
kendisine hasta yönlendirdiği Bakanlıkça tespit edilen nakil merkezlerinin birinci tespitinde
üç ay, ikinci tespitinde altı ay süreyle nakil yapması durdurulur. Üçüncü tespitte faaliyet izni
iptal edilir ve ilgililer hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
•
TODS üzerinden alıcı ve verici kaydı olmadan organ nakli yaptığı tespit edilen
nakil merkezinin ilk tespitinde nakil yapması üç ay süre ile durdurulur. Aynı fiilin tekrarı
hâlinde faaliyet izni iptal edilir.
•
Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak veya endikasyon dışı organ veya doku
nakli yaptığı tespit edilen nakil merkezinin ilk tespitinde yeni nakil yapması üç ay süre ile
durdurulur. Aynı fiilin tekrarı hâlinde faaliyet izni iptal edilir.
Organ ve Doku Kaynağı Merkezi:
Organ ve doku alınabilecek potansiyel vericilerin saptanıp izleneceği hastanelerdir. Bu
hastaneler, organ ve doku alım operasyonunu gerçekleştirebilecek altyapı koşullarını,
potansiyel vericinin izlenmesine imkân veren araç-gereci ve tıbbi ölüm durumunu saptayacak
Kanunda belirtilen branşlara sahip hekimleri temin eder.
Organ ve doku kaynağı merkezleri beyin ölümü tanısı konulan her hastayı Bölge
Koordinasyon Merkezine bildirir.
Her merkezinde en az bir koordinatör görevlendirilir. Bunlar başhekimliğe bağlı
olarak çalışır. İhtiyaç hâlinde verici adayı ailesinden bağışın alınmasında tabip dışı sağlık
personeli, psikolog, imam ve gönüllü kişiler görevlendirilebilir. Koordinatörünün eğitimi,
görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.
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Ulusal Koordinasyon Sistemi:
Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve çalışmaların verimliliğini artırmak, kadavra
organ sayısını artırmak, bilimsel kurallara göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli organ
ve doku dağıtımını sağlamak üzere Ulusal Koordinasyon Sistemi bulunmaktadır..
Ulusal Koordinasyon Sistemi içindeki birimler arasında koordinasyonu, organ ve doku
kaynağı merkezlerinde görev yapacak olan organ ve doku nakli koordinatörleri sağlar. Organ
ve doku nakli koordinatörleri beyin ölümü kriterlerine göre ve kurallara uygun biçimde
düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünden, Kanuna göre gerekiyorsa verici adayının
ailesinden organ ve doku bağışı için izin alınmasından ve alınan organ ve dokunun ilgili
merkeze naklinden sorumludur.
Nakil merkezleri Bakanlıkça istenilen tüm bilgileri TODS’a kaydetmekle yükümlüdür.
Sistemde tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esastır. Bu kapsamda, sisteme giriş
yapacak olan kişiler, kaydı bulunan hastaların bilgilerinin amaç dışı kullanımını engelleyecek
önlemleri almak, hasta haklarına ve kişisel haklara uymak ile yükümlüdür.
Kadavra vericiye ait tüm organlar bu sistem üzerinden dağıtılır. TODS’da kaydı
olmayan hastalara, kadavradan organ dağıtımı ve nakli ile canlıdan organ nakli yapılamaz.
Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, kadavra ve canlıdan elde edilen dokuların
dağıtımı da TODS üzerinden yapılır.
Organ ve Doku Dağıtımı Esasları:
Organ dağıtımı elektronik ortamda yapılır. Nakil merkezleri kendilerinde sıra bekleyen
hastalara ait listeleri güncelleştirmek zorundadır. Organ ve doku dağıtımı, Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre yapılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ ve doku nakli
merkezlerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dâhilinde kadavradan organ
ve doku dağıtımı yapılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan organ ve doku nakli
merkezleri ise Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatına göre belirlenen geri ödeme
ücretleri haricinde ücret talep edemez ve hastalardan ilave ücret alamaz.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezleri
ile bu maddeye göre müeyyide uygulanan merkezler, kendi yoğun bakım servislerinde beyin
ölümü gerçekleşip de organ ve doku bağışı yapılan kadavra vericilerin organ ve dokularını
Ulusal Koordinasyon Sistemi içinde kullandırmak zorundadır.
Canlıdan Organ Bağışı ve Nakli:
Alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dördüncü derece
dâhil kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.
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Alıcı, verici ve nakil sonuçlarının TODS’a kaydı yapılır.
Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin yapılacağı ilde oluşturulacak Etik
Komisyonun verici ile alıcı arasında, bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi
bir hususun bulunmadığını, etik açıdan organ bağışının uygun olduğunu onaylaması ile
yapılır.
Etik Komisyona Tevdii Edilecek Belgeler:
Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası, Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,
Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi, Verici ve alıcının hekim
onaylı bilgilendirme formu, Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu,
Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili
belgeleri, Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı, Vericinin borcunun olup
olmadığına dair beyanı, Alıcının ve vericinin adres beyanı, Komisyonun gerekli görmesi
hâlinde ilgili diğer belgeler.
Etik Komisyonun Kadrosu:
Komisyon İl sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
•
Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve
organize suçlarla mücadele şube müdürü,
•

Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip,

•

Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı,

•

Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,

•

Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.

Etik Komisyonun Çalışma Sistemi:
yapılır.

•

Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne

•

Komisyon 15 günde bir üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır.

•
Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici
arasında etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik
açıdan uygunluğuna karar verilir.
•

Kararlar üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.

•
Acil nakil gereken hasta için başvuru olması hâlinde Komisyon ivedilikle
toplanır ve karar alır.
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•
Etik Komisyon kayıtları TODS’a kayıt edilir. Komisyon kararları kesindir ve
Komisyonca uygun görülmeyen nakiller yapılamaz.
•
alamaz.

Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar

Hayvanlardan Organ Nakli:
Hayvandan insana organ nakline ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır, bu
nedenle böyle bir naklin söz konusu olması hâlinde sağlık hukukunun genel kuralları geçerli
olacaktır. Yaşayan bir hayvandan bir başka hayvana bir nakil söz konusu olduğunda 5199
sayılı “Hayvan Koruma Kanunu”nun 8. maddesi buna cevaz vermektedir. Aynı maddenin
sadece yaşayan hayvanlar için sınırlama getirdiği düşünüldüğünde ölü hayvandan nakli
serbest bıraktığı sonucu çıkarılabilir.
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Uygulamalar
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/16178, Karar: 2014/3998 Tarih:
2013/250334
Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine Şengül Yıldırım’ın organ
bağışlayabilmesi amacıyla vasisine izin ve yetki verilmesi davasında Ereğli (Konya) Sulh
Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 23/1/2013
günlü ve 2010/453-575 sayılı Kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının 23/9/2013 gün ve Hukuk-2013/250334 sayılı yazısıyla kanun
yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği
düşünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ereğli (Konya) Sulh Hukuk
Mahkemesi’nin 23/1/2013 gün 2010/453 E.-575 K. karar sayılı ek kararının usul ve yasaya
aykırı olması nedeniyle kanun yararına bozulması istenilmiştir.
2709 sayılı T.C. Anayasası’nın 12. maddesinin 1. fıkrası, herkesin kişiliğine bağlı,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu; kişinin
dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlığını taşıyan 17. maddesinde, herkesin yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğu tıbbi zorunluluklar
ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı, rızası
olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı; 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu’nun 23. maddesinde ise, kimsenin özgürlüklerinden vazgeçemeyeceği veya onları
hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamayacağı, yazılı rıza üzerine insan kökenli
biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve naklinin mümkün olduğu, ancak biyolojik
madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesinin istenemeyeceği, maddi
ve manevi tazminat isteminde bulunulamayacağı; 403. maddesinin 1. fıkrasında da vasinin
vesayeti altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini
korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olacağı; 447. maddesinde vasinin
kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlü olduğu; 448.
maddesinde vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasinin
vesayeti altındaki kişiyi bütün hukuki işlemlerinde temsil edeceği; 449. maddesinde ise,
vesayet altındaki kişi adına kefil olmanın vakıf kurmanın ve önemli bağışlarda bulunmanın
yasaklandığı; 462. maddesinde, taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde
başka bir ayni hak kurulması, olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya
diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, olağan yönetim sınırlarını aşan
yapı işleri, ödünç verme ve alma, kambiyo taahhüdü altına girme, bir yıl veya daha uzun
süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması, vesayet
altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması, acele hâllerde vasinin geçici önlemler
alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması, mal
rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
borç ödemeden aciz beyanı, vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması, çıraklık
sözleşmesi yapılması, vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna
yerleştirilmesi, vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi için vesayet
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makamının izni gerektiği; 463. maddesinde de, vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya
evlat edinilmesi, vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması, bir işletmenin
devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli
bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması, ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye
kadar bakma sözleşmeleri yapılması, mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,
küçüğün ergin kılınması, vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması için
vesayet makamından sonra denetim makamının da izninin zorunlu olduğu; 466. maddesinde
ise, vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişilerin bu görevlerini
yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlü oldukları hükme
bağlanmıştır.
2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’un 5. maddesinde, on sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden
organ ve doku alınması yasaklanmış; 10/8/2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
2003/5960 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin
Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 15. maddesinde ise, vasinin vesayetine verilen kişinin
bakımına, eğitimine, kişilik haklarının korunmasına ve hukuki işlemlerde temsiline ilişkin
olarak gereken özeni göstermek, mal varlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek zorunda
olduğu hükmü getirilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; …’ın, Ereğli (Konya) Sulh Hukuk
Mahkemesi’nin … gün … sayılı kesinleşen ilamıyla kardeşi …’a vasi olarak atandığı, kısıtlı
ile müşterek kardeşleri olan …’a, kısıtlı Şengül’den organ nakli yapılabilmesi için vasi
tarafından Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemece Adli Tıp’tan “bir
böbreğin alınması hâlinde diğer böbrekte hastalık veya hasar oluşmaması durumunda yaşam
boyu vücut fonksiyonlarının idamesi için yeterli olacağı ancak kişide mevcut akıl zayıflığının
olayın anlam ve sonuçlarını kavrama, hukuki ve psikolojik yanının değerlendirilmesine engel
olacağına” ilişkin olarak alınan rapor doğrultusunda söz konusu iznin verildiği ve bu kararın
… tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Yasa koyucu, vasinin yapmasının yasak olduğu iş ve işlemleri, vesayet makamının
izni gereken haller ile vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izninin
gerekli olduğu halleri açıkça saymakla, bunun dışındaki iş ve işlemlerin yapılamayacağını da
göstermiştir. Kaldı ki, en temel insan hakkı olan yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne ilişkin
olarak Anayasa’da, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut
bütünlüğüne dokunulamayacağı, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamayacağı, Türk Medeni Kanunu’nda ise, ancak yazılı rıza üzerine insan kökenli
biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve naklinin mümkün olacağı, biyolojik madde
verme borcu altına girmiş olandan da edimini yerine getirmesinin istenemeyeceği, maddi ve
manevi tazminat isteminde bulunulamayacağı açıkça düzenlenmiştir.
Yukarıda açıklanan mevzuatın emredici hükümleri dikkate alındığında Ereğli Sulh
Hukuk Mahkemesi’nin … gün … sayılı hükmü ile kısıtlı …dan kardeşi …’a böbrek nakli
hususunda irade beyanında bulunmak ve bu doğrultuda gerekli işlemleri yapmak üzere vasi
…’a izin ve yetki verilmesine ilişkin karar usul ve yasaya aykırıdır.
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Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak
kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 6/3/2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

263

Uygulama Soruları
1)

Organ nakline vasi izin verebilir mi?

2)
Küçüklerde organ ve doku nakli mümkün müdür? Küçüklerden kemik iliği
nakli yapılabilir mi? Küçüğün alıcı ya da verici olması durumunda izin kimden alınacaktır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde organ ve doku nakline ilişkin hukuki düzenleme 3/6/1979 tarih, 16655
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2238 sayılı “ Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile yapılmıştır. Bu konudaki daha yeni
düzenleme ise 12/10/2004 tarih, 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 91-93.maddelerinde yapılmıştır. Bu konuda özel bir
düzenlemeye ihtiyaç mutlak bir gerekliliktir. Çünkü organ ve doku vericisinin rızaya dayalı
bile olsa bir organını verme kararı kendisine doğrudan bağlı kişilik hakkı olması nedeni ile
ancak özel bir düzenleme ile hukuka uygun hale gelebilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer
alan cezai hükümler ile Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’da yer alan cezai hükümler arasındaki fark ceza yasasında süre olarak genel bir artış
olması yanında suçun alım, satım, nakil, saklama vb. değişik işleniş biçimlerinin farklı ve
dereceli bir şekilde cezalandırılmasını sağlamasıdır.
Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu iki
kanunda belirtilen özel hükümlere tabi olmayıp, söz konusu tıbbi faaliyetler yürürlükte
bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde
gerçekleştirilip, doğacak hukuki sorunlarda aynı çerçevede değerlendirilmektedir. Bireyin
kendisinden alınan bir organ veya dokunun yine kendisine nakledilmesi hâlinde bu durum
herhangi bir hukuki yaptırıma sebep olmaz.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi organ nakli kanununun kapsamı dışındadır?

a)

Karaciğer

b)

Göz

c)

Deri

d)

Böbrek

e)

Kalp

2)
yanlıştır?

Yaşayan kişilerden organ ve doku nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Yazılı rıza zorunludur.

b)

Vericinin ayırtım gücü bulunmalıdır.

c)

Verici 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

d)

Ayırtım gücüne sahip kısıtlılar verici olamazlar.

e)

Rıza nakil gerçekleşinceye kadar her zaman geri alınabilir.

3)

İnsan üzerinde deneme aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılabilir?

a)

Etik Kurul

b)

Biyolog

c)

Uzman hekim

d)

Hastane Müdürlüğü

e)

İlaç Araştırma Merkezi

4)
Tıbbi bir müdahale sonucunda zarar gören kişinin, kişisel kusuru bulunan
sağlık personeline karşı Borçlar Kanunu hükümlerine göre açacağı dava hangisidir?
a)

Tam yargı davası

b)

Tehlikenin önlenmesi davası

c)

Ceza davası

d)

Sebepsiz zenginleşme davası

e)

Haksız fiile dayanan tazminat davası
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5)
yanlıştır?

Organ nakline rızanın açıklanış şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Rıza yazılı veya sözlü olarak verilebilir.

b)

Rıza iki tanık huzurunda açıklanmalıdır.

c)

Rıza, vericinin özgür iradesi ile açıklanmış olmalıdır.

d)

Rızanın geçerli olması için ayırtım gücünün varlığı zorunludur.

e)

Rıza beyanının bir hekim tarafından onaylanması gerekir.

6)

Aşağıdaki hangi seçenekte yer alan hekim, kamu görevlisi sayılmaktadır?

a)

Muayenehane sahibi hekim

b)

Özel hastanede görevli hekim

c)

Özel poliklinikte görevli hekim

d)

Devlet hastanesinde görevli hekim

e)

Hiçbiri

7)
yanlıştır?

Ölülerden organ ve doku naklinde rıza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Vasiyetname yoluyla rıza açıklanabilir.

b)

Rıza ancak kişinin sağlığında ve yazılı olarak açıklanmışsa nakil yapılabilir.

c)

Kişinin ölümünden sonra eşi rıza vermeye yetkilidir.

d)

Kişinin ölümünden sonra ergin çocukları rıza vermeye yetkilidir.

e)

Ölenin yanında hiçbir yakını yoksa organların alınması mümkün değildir.

8)
yanlıştır?

Ölülerden organ ve doku nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Vericinin yaşı önemli değildir.

b)

Vericinin beyin ölümü gerçekleşmiş olmalıdır.

c)

Her türlü organ alınabilir.

d)

Nakilde aciliyet durumu dikkate alınır.

e)

Nakilde kan ve doku uyumu dikkate alınır.
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9)

Aşağıdakilerden hangisi organ nakliyle ilgili olarak verilen yanlış bir bilgidir?

a)

Organ dağıtımı elektronik ortamda yapılır.

b)

Alıcı, verici ve nakil sonuçları TDOS’a kaydı yapılır.

c)

Alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşinden alınabilir.

d)

Dördüncü derece dâhil kan hısımından alınabilir.

e)

Beşinci derece dâhil kayın hısımlarından yapılabilir.

10)
olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kişilerden organ ve doku nakline konu

a)

İlik

b)

Pankreas

c)

Böbrek

d)

Karaciğer

e)

Kalp

Cevaplar:
1)c, 2)d, 3)c, 4)e, 5)a, 6)d, 7)b, 8)c, 9)e, 10)e
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14. SAĞLIK HUKUKUNUN CEZA HUKUKU AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Ceza Soruşturmasında Hekimin Çalıştığı Kuruma Bağlı Farklılıklar
14.2. Tıp Mesleğinin İcrası Dolayısıyla ve İcrası Sırasında İşlenen Suçlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
yapmalıdır?
2)

Tedavi ettiği yaralının başkası tarafından bıçaklandığını öğrenen hekim ne
Gerçeğe aykırı hukuki ehliyet raporu verilmesi hâlinde hangi suç söz konusu

olur?
3)
Görev başında olmayan doktorun, yardıma muhtaç hastaya tıbbi yardımda
bulunmaması suç mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Sağlık Hukuku, Kişilerin
Sağlık Bakım
Hizmetlerinden Yararlanma
Hakları, Sağlık Bakım
Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık kurumları
işletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kamu sağlığı hukuku ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık idaresi hukuku alanı
ile ilgili sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak tıbbi
müdahalenin hukuka
uygunluk şartları hakkında
donanımlı olmak
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile iş
birliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma
Alan araştırmalarında takım
çalışması yapabilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
•

Suçun Maddi Unsuru: Kanunda yazılı tipe aykırı eylemi ifade etmektedir.

•
Kasıt: Konusu suç teşkil eden bir fiili bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir.
Kusurluluğun kasıt ve taksir olarak iki türü vardır.
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14. Hekimlerin Cezai Sorumlulukları
Ceza yasaları toplumların yaşamlarını düzenleyen, denetleyen ve bir anlamda da
kısıtlayan en temel düzenlemelerden biridir. Dolayısıyla bir deyişle ceza yasası kimi zaman
Anayasa’dan dahi önemli olabilmektedir. Kişi özgürlüğünü, yasama erki iradesiyle ve
bağımsız mahkemeler vasıtasıyla kısıtlayan düzenlemelerin yer aldığı temel ceza yasalarının
sağlık mesleği mensupları açısından da önemli düzenlemeler içerdiği bilinmektedir.
Günümüzde oldukça sık gündeme gelen hasta hakları, hekim sorumluluğu, sağlık
hizmetlerinde standardın, kalitenin ve güvenliğin sağlanması gibi konular, ceza yasalarına da
etki etmekte ve getirilen yeni düzenlemelerle karşılığını bulmaktadır. Bu bölümde sağlık
uygulayıcısı olan hekimlerin cezai sorumluluklarının tartışılması amaçlanmıştır.
Hekimin, tıp mesleğinin icrası dolayısıyla işlediği suçlar diğer kişilerin
işleyebilecekleri suçlara göre “bir özellik göstermezler”. Bu suçlar, bir sağlık kurumunun
yönetimi ile ilgili olabileceği gibi, hekimin aynı zamanda devlet memuru olup olmamasına
göre de değişen suçlar olabilir.
Ceza Hukukunda, kanunun karşılığında ceza yaptırımı koyarak yasakladığı fiiller suç
olarak kabul edilmektedir. Suçun varlığı için maddi unsur ve manevi unsurun varlığı yanında,
işlenen fiilin hukuka aykırı olması gereği de kabul edilmektedir. Suçun maddi unsuru bir
fiilin varlığını ve manevi unsuru kusurluluğu ifade etmektedir. Kusurluluğun kasıt ve taksir
olarak iki türü vardır. Kasıt, konusu suç teşkil eden bir fiili bilerek isteyerek işlemek
iradesidir. Buna karşılık taksir, isteyerek yapılan bir davranıştan, öngörülebilir ve önlenebilir
nitelikte bir sonucun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik, emir, nizam ve talimatlara
uymama nedeniyle ortaya çıkması durumudur. Buna bağlı olarak, tıbbi-cerrahi işlemler
dolayısıyla ortaya çıkan zararlı sonuçların suç teşkil edebilmesi için, ceza kanunda
tanımlanmış tipik fiile uygun bir fiilin işlenmiş olması, failin bu fiili işlemede kusurunun
bulunması ve yine fiilin hukuka aykırı bir nitelik göstermesi gerekmektedir.

14.1. Ceza Soruşturmasında Hekimin Çalıştığı Kuruma Bağlı
Farklılıklar
Tıbbi uygulama hataları ile ilgili olarak hekimler hakkında yürütülen ceza
soruşturmalarında sonuç olarak aynı kanun hükümleri uygulanmakta ise de, kamuda çalışan
hekimlerle özel sağlık kuruluşlarında ya da bağımız olarak çalışan hekimler arasında
soruşturmaya başlanma şekilleri farklılıklar göstermektedir. Özel hastanelerde veya kendi
muayenehanelerinde çalışan hekimler hakkında tıbbi kötü uygulama iddiası ile ilgili bir
şikâyet bulunduğunda Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından derhâl soruşturmaya
başlanabilmektedirler. Kamu sektöründe çalışan hekimler hakkında adli soruşturma
başlatılabilmesi ise 4483 sayılı Yasa gereği mülki amirliklerce haklarında “soruşturma izni’’
verilmesine bağlıdır. Kamuda çalışan hekimler için önce idari bir soruşturma yürütülmekte,
bu soruşturma sonucunda mülki amirden “soruşturma izni” alınmaktadır. Mülki amirliklerce
verilen soruşturma izni kararlarına karşı tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Bölge İdare
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Mahkemesine itiraz edilebilmektedir. İtiraz edilmemesi ya da mahkemece itirazın reddine
karar verilmesi hâlinde memur hekim hakkında ceza soruşturması başlayabilmektedir.

14.2. Tıp Mesleğinin İcrası Dolayısıyla ve İcrası Sırasında İşlenen
Suçlar
a. Öldürme ve Yaralama Suçları
Hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi müdahalelerde, tedavi amacı ile hareket ettikleri
kabul edilmektedir. Bu nedenle tıbbi uygulamalar sonucunda, genel olarak kasten değil
taksirle (ihmal-hata) yaralama ya da ölüme sebebiyet verme suçu tartışılmaktadır. Ancak,
muhtemel sonuçlarını önemsemeden veya umursamadan yapılan kasıtlı davranışlar,
hekimlerin kasti sorumluluğunu da gündeme getirebilecektir. Örneğin icap nöbeti tutan bir
hekimin çağrıya icabet etmemesi durumunda, kasten görevi ihmal ya da olası kastla öldürme
suçu gündeme gelebilir.
Sağlık personelinin meslek uygulamalarından doğan cezai sorumluluğu, diğer tüm
meslek gruplarında olduğu gibi “taksirli suç” kavramı içinde değerlendirilmektedir.
Hekimden beklenen, tıbbi girişim sırasında olası risklere karşı gerekli önlemleri alması, kötü
ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için yeterli dikkat ve özeni göstermesidir. Hasta
ile hekim arasındaki vekâlet sözleşmesinin niteliği gereğince, hekimin tıbbi işlemler sebebiyle
asla bir sonuç garantisi vermediği kabul edildiğinden, tedavinin başarı ya da başarısızlığından
hekimi sorumlu tutmak genel olarak doğru değildir. Hekim üzerine düşenleri tam ve eksiksiz
olarak yerine getirmiş, tıbbi uygulamalar sırasında, tıp biliminin öngördüğü kural ve
standartlara uygun davranmış ise, meydana gelen sonuçtan hukuken bir sorumluluğu
olmayacak, kusursuz hekimin suç işlediğinden bahsedilemeyecektir.
Hekimden yüksek özen göstermesi ve tıp kurallarına uygun davranmasının beklendiği
yargı kararlarında da dile getirilmektedir:
“…doktorun meslek alanı içerisinde olan tüm kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun
unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasının zarar görmemesi için, mesleki bütün
şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin
saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz şekilde almak, uygun tedaviyi de
yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt
doğuran durumlar da, bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da,
koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim
yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak
tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil
(hasta), mesleki bir iş gören doktor olan vekilden, tedavinin tüm aşamalarında titiz bir
ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil,
BK.nun 394/1 maddesi hükmü uyarınca, vekâleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Ayrıca
hakim HUMK.nun 286/1. maddesi hükmüne göre, bilirkişilerin vardığı sonuçla bağlı olmayıp,
delilleri kendisi değerlendirip, somut olayın özelliklerini ve dosyadaki sair verileri esas
alarak, kusurun mevcut olup olmadığını kendisi takdir edip belirlemelidir…”
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Tıbbi uygulamalar bakımından hekimin taksirli davranışı farklı şekillerde ortaya
çıkabilecektir:
-

Teşhiste yanılma

-

Teşhis sırasında yapılan uygulamalarda hata

-

Hastayı tıbbi durumu ve öngörülen tedavi hakkında bilgilendirmeme

-

Yanlış tedavi seçimi

-

Tedavi sırasında uygulama hatası

-

Tedavide gecikme

-

Yanlış ilaç kullanımı

-

Kayıt tutma ve sır saklama borcuna aykırılık

-

Gerektiğinde acil tedbirlere başvurmama

Yanlış ve hatalı tıbbi girişim sonucu hastanın ölmesi durumunda gündeme gelecek
olan taksirle öldürme suçunun takibi şikâyete bağlı değildir. Soruşturma savcılık tarafından
resen yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu suç uzlaşma kapsamında da değildir.
Taksirle ölüme sebebiyet suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 85.
Maddesinde bu suç için öngörülen ceza 2-6 yıl hapis cezasıdır. Cezanın asgari hadden tayin
edilmesi durumunda ertelenebilmesi ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün
olacaktır. Cezanın ertelenmesi mağdurun uğradığı zararın giderilmesi koşuluna bağlanabilir
(TCK 51/2). Cezası ertelenen hekim hakkında, “bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere,
bir denetim süresi belirlenir”. Bu süre zarfında kasıtlı bir suç işlenmemesi hâlinde ceza infaz
edilmiş sayılır.
Taksirle yaralama suçu ise Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir:
“Taksirle yaralama”
MADDE 89. - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da
algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
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d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.”
Ceza Kanunu’nun sistematiğine göre; taksirle yaralama suçu sonucunda oluşan zararın
niteliğine göre ceza tayin edilecektir. Taksirle öldürme suçundan farklı olarak taksirle
yaralama suçunun takibi şikâyete bağlıdır. Yine taksirle yaralama suçu uzlaşma kapsamında
olan suçlardandır. Bu nedenle, tarafların karşılıklı olarak uzlaşmaları hâlinde faile herhangi
bir ceza verilmez. (CMK md.253, 254).
b. Acil vakalar, Zorunlu Tıbbi Yardımda Bulunmama (TCKmd.98)
“Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
MADDE 98. - (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi
bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği
ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin
ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
Gerek hekimlik yemininde gerekse de meslek ilke ve kurallarında, hekimin ihtiyaç
duyanlara yardım edeceği, tıbbi bilgi ve becerisini esirgemeyeceği kabul edilmiştir. Bu kural
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ülkemiz sağlık mevzuatında da karşılığını bulmuştur. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde, ihtisası ne
olursa olsun gerekli bakımın sağlanamadığı olgularda hekimin il yardımda bulunacağı,
Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinde, acil vakalara gereken tedavi ve yardımın derhâl
yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Özel Hastaneler Kanunu gereğince, özel hastaneler,
olanaklar elverdiğince acil vakaları kabule mecburdurlar ve bunların tedavisi ücretsiz
yapılacaktır.
Ceza Kanunumuzda tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeme fiili suç
sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre; yaş, hastalığı, yaralanması veya bir başka nedenle kendini
idare edemeyecek kişiye, şartların elverdiği ölçüde yardım etmeyen kişi hapis ya da para
cezası ile cezalandırılabilecektir. Mahkeme, hapis veya para cezasına hükmetme konusunda
taktir yetkisine sahiptir.
a. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme (TCK.md.210/2)
“MADDE 210. - …(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe,
hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya
kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik
hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hekimler, gerek adli gerekse idari merciler
tarafından görevlendirilmekte, kimi zaman verdikleri raporlar resmî merciler tarafından
kullanılmaktadır. Uygulamada, birçok durumda hatır için gerçeğe aykırı olarak sağlık raporu
verildiği bilinmektedir. Çocuğunu bir süre okula göndermek istemeyen ama aynı zamanda
devamsızlıktan kalmasından çekinen ebeveynler bile bu tür bir yola başvurabilmektedir. Oysa
gerçeğe aykırı olarak düzenlenen raporlara ilişkin olarak, söz konusu raporları hazırlayan ve
imzalayan hekimlerin sorumluluğunu kabul eden bir düzenleme Ceza Kanunumuzda yer
almaktadır. Suçun oluşumu için raporun hazırlanması yeterli olup kullanılması şart değildir.
Raporun kullanılması hâlinde ise, kullanan kişinin cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır.
Gerçeğe aykırı belge düzenleme suçu ancak kasten işlenebilir. Yani raporu hazırlayan hekim,
bu raporun gerçek dışı olduğunu bilecek ve isteyecektir. Başka bir deyişle söz konusu suçun
taksir (yani ihmal) ile işlenebilmesi mümkün değildir.
b. Adli vakanın ihbar edilmemesi (TCK. Md.279-280)
“Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”
MADDE 279. - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı
ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
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“Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi”
MADDE 280. - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile
karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme
gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve
sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.”
2005 yılında değişen Türk Ceza Kanunu, hekimlere adli olguları ihbar konusunda
istisnasız bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Oysa Eski TCK’nın 530. maddesi
hekimlerin ihbar yükümlülüğünün yalnızca “hastaya karşı işlenen bir suça” rastladıklarında
söz konusu olduğunu, kendisine başvuran hasta veya yaralının “bir suçun faili olması
durumunda” ihbar yükümlülüğü olmadığını düzenlemekte idi. Bu durum yeni TCK ile
tamamen değişmiştir ve 280. kanun maddesi ile hekimleri bir suçun işlendiği yönünde bir
belirti ile karşılaşmaları durumunda kişi hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına
bakılmaksızın suçun ihbar edilmesi istenmektedir.
Hekim kamu sektöründe çalışıyorsa, TCK’nın 279. Maddesi, özelde çalışıyorsa
TCK’nın 280. Maddesi kapsamında suçu ihbar yükümlülüğü bulunmaktadır. Adli vakanın
bildiriminde ihmal gösterilmesi, uygulamada sıklıkla “ölüm belgesinin” düzenlenmesi
sırasında çıkmaktadır. Ölen kişinin, yanlış tedavi sonucunda öldüğünün yakınları tarafından
ihbar edilmesi, ya da yaralanma hikâyesi ile getirilen kişinin aslında adli bir vaka sonucu
yaralanarak kaldırıldığı hastanede öldüğünün ölüm ruhsatına işlenmemesi durumunda, ilgili
savcılık tarafından ölüm belgesini düzenleyen hekim hakkında soruşturma
başlatılabilmektedir.
c. Çocuk Düşürtme, Düşürme ve Kısırlaştırma suçu (TCK. Md.99)
“Çocuk düşürtme
MADDE 99. - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on
haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir
yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara
uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır;
fiilin kadının ölümüne neden olması hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara
uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin
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kadının ölümüne neden olması hâlinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının
çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir
kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak
hükmolunur.
(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi
haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza
verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona
erdirilmesi gerekir.
Kısırlaştırma
MADDE 101. - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi
olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.
(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından
işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
Türk Hukuku’nda 1965 yılına kadar her türlü gebeliğin sona erdirilmesi kesin olarak
yasaklanmışken, 1965 yılında 557 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’’, gebeliğin
tıbbi zorunluluk durumunda sona erdirilmesini kabul eden hükümler getirmişti. 24.5.1983
tarih ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (NPHK), 557 sayılı Nüfus Planlaması
Hakkında Kanun’u yürürlükten kaldırmış ve hukukumuza isteğe bağlı olarak gebeliğin
sonlandırılmasını içeren hükümler getirmiştir. Bu konuya ilişkin ayrıntılar ise söz konusu
Kanun’a dayanılarak çıkarılan14.11.1983 tarih ve 83/7395 No’lu Rahim Tahliyesi ve
Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’te düzenlenmiş
bulunmaktadır.
2827 sayılı NPHK.’nun 2/4. maddesine göre, bu Kanunun öngördüğü haller dışında
gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon işlemleri yapılamaz. Tüzük’e göre,
gebeliğin sona erdirilmesi deyimi rahim tahliyesini, sterilizasyon deyimi ise kadınlarda tüp
ligasyonunu erkeklerde vazektomiyi (erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasını)
ifade etmektedir (Tüzük.md.2/b,c).
Tüzük’te hadımlaştırmaya ilişkin bir açıklama bulunmamakla birlikte, NPHK.’nun
4.maddesi, “Sterilizasyon ve Kastrasyon’’ başlığını taşımakta olup, bu maddeye göre
sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma yeteneğinin cinsel ihtiyaçlarını tatmine
engel olmadan yok edilmesi için yapılan müdahaledir. NPHK. kastrasyonu tanımlamamakta,
fakat 4.maddesinin son fıkrasında bir ameliyatın seyri sırasında tıbbi zorunluluk nedeniyle bir
hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerektiren hallerde, kişinin rızasına bakılmaksızın
kastrasyon ameliyesinin yapılabileceği hükmünü taşımaktadır. NPHK.’nun sterilizasyon
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tanımından da yorum yoluyla dolaylı olarak çıkarılabileceği üzere kastrasyon, kişinin çocuk
yapma yeteneğinin cinsel ihtiyaçlarını tatmine de engel olacak şekilde yok edilmesidir.
Rahim tahliyesi eylemi, ancak ilgilinin izni ile yapılabilecek bir tıbbi müdahaledir.
NPHK.’nun 6.maddesi, gerek isteğe bağlı gerekse tıbbi zorunluluk durumunda izin alınması
koşulunu getirmektedir. Buna göre rahim tahliyesinde,
a.

Gebe kadın reşitse kendisinden,

b.

Küçükse, kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden,

c.
Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse reşit olmayan kişinin
kendisinden ve vasisinden ve ayrıca sulh yargıcından izin alınması zorunludur.
NPHK.’na göre eğer gebe kadın evli ise eşinden de izin alınması zorunluluğu vardır.
NPHK.’nun 6/1,c.2 ve 6/3. maddeleri ile Tüzük’ün 14.maddesine göre;
1- Akıl maluliyeti nedeniyle şuur serbestîsine sahip olmayan gebe kadının kendisinin
rızası aranmaz.
2- Küçüklerde veliden, reşit veya mümeyyiz olmayan vesayet altındaki kişilerde ise
sulh mahkemesinden izin alınması zamanı gerektiriyorsa ve derhâl müdahale edilmediği
takdirde yaşamı veya yaşamsal organlardan birini tehdit eden acil durum varsa bunlardan izin
alınması koşulu aranmaz.
NPHK.’nun 4/2. ve Tüzük’ün 10. maddesine göre kısırlaştırma ameliyatı, tıbbi sakınca
olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılabilmektedir. Dolayısıyla reşit olmayan bir
kişiye kısırlaştırma ameliyatı yapılamayacaktır.
Eğer kişi evli ise eşinin de izninin alınması zorunluluğu vardır (NPHK.md.6/2,
Tüzük.md.13/2). Reşit kişi vesayet altındaysa vasinin de izni gerekmektedir (Tüzük.md.15).
Yine Tüzük’ün 10. Maddesine göre; kadınlara kısırlaştırma ameliyatı yapma yetkisine
kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ya da genel cerrahi uzmanları, erkeklere kısırlaştırma
ameliyatını ise, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanları ile bu
konuda
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek
yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler yapabilecektir.
İlgili mevzuatta açıklanan bu kurallara aykırı olarak çocuk düşürtülmesi ya da
kısırlaştırma operasyonu yapılması durumunda, yasal düzenleme aykırı davranan hekimin
Türk Ceza Kanunu uyarınca sorumluluğu doğacaktır.
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a. Mahremiyet (gizlilik) Hakkının İhlali (TCK.md.136,137)
“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”
MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan
veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nitelikli hâller
MADDE 137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
“Göreve ilişkin sırrın açıklanması”
MADDE 258. - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi
edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan
veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu
görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen
kimseye de aynı ceza verilir.”
Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin ve bu ilişki sebebi ile öğrenilen her türlü bilginin,
hastanın mahremiyetine saygı bakımından gizli olduğu kabul edilmektedir. Sağlık
hizmetlerine ulaşma, bilgilenme ve güvenlik gibi haklarla birlikte mahremiyete saygı en
önemli hasta hakları arasında yer almaktadır. Ceza Kanunu’nun “Özel Hayata ve Hayatın
Gizli Alanına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme
suçunun, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi ise
ağırlaştırıcı bir sebep olarak düzenlenmiştir.
Hekimin kamu sektöründe çalışması durumunda, ya da kamu hastanesinde çalışan
hekim dışı diğer personel tarafından hasta bilgilerinin gizliliğinin ihlali hâlinde ise TCK’nun
258. Maddesi uygulanabilecektir.
b. Menfaat temin etme, Rüşvet (bıçak parası) (TCK.md.252)
Kamu sektöründe çalışan hekimlerin gerçekleştirdikleri cerrahi girişimler için,
hastadan veya yakınlarından ayrıca maddi bir menfaat sağlaması hâli toplumumuzda “bıçak
parası” olarak anılmakta, bu uygulama Türk Ceza Yasası bakımından da suç teşkil etmektedir.
İlgililerin şikâyeti doğrultusunda hukuki dayanaktan yoksun bu tür menfaat talebinde bulunan
hekimler hakkında açılmış ceza davaları mevcuttur. Söz konusu suçun İrtikap ya da Rüşvet
olduğu yönündeki tartışmalara, Yargıtay’ın yeni tarihli bir kararı açıklık getirmiş ve fiilin
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rüşvet suçuna vücut verdiği kabul edilmiştir. Bu itibarla kamu sektöründe çalışan hekimlerin
bıçak parası adı altında menfaat sağlamaları, ceza yasasında da yer alan ve karşılığında 4 ila
12 yıl arasında hapis cezası öngörülen rüşvet alma suçunu oluşturmaktadır.
c. Görevi İhmal - Suiistimal - Ayrımcılık (TCK. md.257, 122/b)
“Görevi kötüye kullanma”
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması
için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi,
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”
Bilindiği üzere kamu kesiminde çalışan hekimler, ceza kanunu uygulamasında memur
olarak kabul edilmektedirler. Bu nedenle hekimler, sadece memurlar tarafından işlenebilen
görevi ihmal veya görevi suiistimal suçlarının faili olabilmektedirler. Kamuya arz edilmiş bir
hizmeti yapmayı reddeden kişiler, eğer bu hizmeti vermeleri kanun gereği kendilerinden
bekleniyorsa, görevi ihmal suçunu işlemiş olacaklardır. Kamu hastanelerinde çalışan
hekimler, tedavi amacıyla kendilerine başvuran hastalara hizmet verip vermeme noktasında
özgür değildirler. Kanun gereği kendilerinin görev ve sorumluluğu olarak kabul edilen bu
hizmeti vermekten kaçınmaları hâlinde görevi ihmal suçunu işlemiş olacaklardır. Örneğin
yargı kararlarına da yansıyan bir olayda, icapçı bir hekimin çağırıldığı halde hastaneye
gelmemesi fiili, görevi ihmal suçu olarak değerlendirilmiş ve hekim bu suçtan yargılanıp
mahkûm edilmiştir. Görevi ihmal suçunun oluşması için, memur sayılan hekimin kanunun
kendisinden beklediği görevi ifa etmemesi ve bunda kusuru olması yeterli görülmektedir.
Bunun dışında hekimin görev ifa etmekten hangi sebeplerle kaçındığının genel olarak ceza
hukuku bağlamında bir önemi bulunmamaktadır. Başka deyişle ceza hukuku “saikle” yani
kişiyi suça iten, içsel âleminde oluşan ve hareketlerle ilgili kararın alınmasındaki etkenlerle
ilgilenmez. Suçun genel kast altında ya da taksirle işlenmesi yeterlidir.
Buna karşın ceza yasasının 122. maddesinde ayrımcılık başlığı altında getirilen
düzenleme ile; suçu işlemede etken olan saik dikkate alınmış, kişiler arasında kimi sebeplerle
ayırım yaparak kamuya arz edilmiş bir hizmeti yerine getirmeme fiili, görevi ihmal suçunun
özel bir türü olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereği, sağlık hizmetinin sunumunda,
kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve sair gerekçelerle
ayırım gözetilmesi hâlinde fail hakkında ceza kovuşturması yapılabilecektir.
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c. Radyasyon Yayılmasına Sebep Olma (TCK. md.172/4)
“Radyasyon yayma”
MADDE 172. - (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı
gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan on beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması hâlinde, beş
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye
elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine
etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir
laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde
zarar vermeye elverişli olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Tanı ve tedaviye yönelik görüntüleme cihazları ile ileri teknoloji taşıyan tıbbi
cihazların sayısının her geçen gün arttığı ve çok sayıda bu tür cihazın bulunduğu görüntüleme
merkezlerinin açıldığı günümüzde, aynı zamanda bu tıbbi alet ve cihazların çevreye
verebilecekleri muhtemel zararlar da konuşulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, ceza yasası ile
getirilen düzenlemelerden biri; bir laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gereli özen ve
dikkati göstermeyerek radyasyon yayılımına sebebiyet verilmesi hâlinin suç sayılmasıdır. Söz
konusu suçun oluşması için başkasının hayatının, sağlığının veya malvarlığının zarar görmesi
şart olmayıp bu konuda bir tehlike oluşması yeterlidir. Bu itibarla ceza hukuku bağlamında bir
tehlike suçundan söz edilmekte, salt bu tehlikelilik hâli cezalandırılmaktadır. Suçun faili, söz
konusu görüntüleme birimlerin gerekli standartlara ve kurallara uygun olarak kurulmasından,
idaresinden ve işletilmesinden sorumlu olan kişiler olacaktır.
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Uygulamalar
Yargıtay 4.Ceza Dairesi, 8.12.2004, 10444/11972
“SSK hastanesinde görevli doktor olan sanık Enver T, 1.9.2001 tarihinde nöbetçi
olduğu halde, yakınanın yüksek ateşle hastanede yatan bebeğini muayene etmesi için
kendisine yapılan başvurulara karşın, hastaneye gelmeyerek kendisinin özel olarak çalıştığı …
Polikliniğine getirilerek 35.000.000 Lira karşılığında muayene edilmesini isteyerek yasal
olarak yapması gereken muayene ve tedaviyi yapmadığı, diğer sanık doktor Mehmet B ise,
sanık Enver T’nin gelmemesi nedeniyle kendisine haber verilmesi sonucu hastaneye gelerek
hasta bebeği bizzat muayene edip tedavi uygulaması gerekirken, hastayı görmeden nöbetçi
pratisyen hekim Alper Y’ye hastaya serum ve ilaç verilmesini söylediği, ayrıca sanıklar
arasında yapılan anlaşma uyarınca 2.9.2001 tarihinde resmen nöbetçi olmasına karşın
hastaneye gelerek hastayı kontrol etmediği, bilahare hasta bebeğin ölmesi karşısında, maktul
ile ilgili tüm belgelerin hastaneden istenerek dosya ile birlikte Yüksek Sağlık Şurasına
gönderilerek, sanıkların (muayene ve kontrol etmeme şeklinde tezahür eden) fiilleri ile
hastanın ölümü arasında nedensellik bağının bulunup bulunmadığı tespit ettirilerek; sonucuna
göre, sanıkların eylemlerinin görevi ihmal veya tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme
neden olma suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan; eksik soruşturma ile yazılı
şekilde görevi ihmal suçundan dolayı (765 s. mülga TCK m. 240)mahkumiyet kararı
verilmesi, yasaya aykırıdır.”
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıdaki karara yansıyan olayda aşağıdaki suçlardan hangisi oluşmuştur?
Açıklayınız.
-

Kasten öldürme

-

İhmal suretiyle öldürme

-

Taksirle öldürme

-

Görevi ihmal-suiistimal
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ceza Hukukunda, kanunun karşılığında ceza yaptırımı koyarak yasakladığı fiiller suç
olarak kabul edilmektedir. Suçun varlığı için maddi unsur ve manevi unsurun varlığı yanında,
işlenen fiilin hukuka aykırı olması gereği de kabul edilmektedir. Suçun maddi unsuru bir fiilin
varlığını ve manevi unsuru kusurluluğu ifade etmektedir. Kusurluluğun kasıt ve taksir olarak
iki türü vardır. Kasıt, konusu suç teşkil eden bir fiili bilerek isteyerek işlemek iradesidir. Buna
karşılık taksir, isteyerek yapılan bir davranıştan, öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte bir
sonucun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik, emir, nizam ve talimatlara uymama
nedeniyle ortaya çıkması durumudur. Buna bağlı olarak, tıbbi-cerrahi işlemler dolayısıyla
ortaya çıkan zararlı sonuçların suç teşkil edebilmesi için, ceza kanunda tanımlanmış tipik fiile
uygun bir fiilin işlenmiş olması, failin bu fiili işlemede kusurunun bulunması ve yine fiilin
hukuka aykırı bir nitelik göstermesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurlarından değildir?

a)

Maddi unsur

b)

Manevi unsur

c)

Hukuka aykırılık

d)

Haksızlık

e)

Adaletsizlik

2)
Aşağıdakilerden
farklılıklardandır?

hangisi

yargılamada hekimin

a)

Kamu görevlisi sayılan hekimler

b)

Üniversitede çalışan hekimler

c)

Özel hastanede çalışan hekimler

d)

Devlet hastanesinde çalışan hekimler

e)

Hepsi

çalıştığı

kuruma bağlı

3)
Aşağıdakilerden hangisi öldürme ve yaralama suçlarının ağırlaştırılmış
şekillerinden değildir?
a)

Üstsoya karşı

b)

Altsoya karşı

c)

Çocuğa karşı

d)

Bedensel özürlülere karşı

e)

Düşmana karşı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi hekimlerin ceza kanunlarına göre işleyebilecekleri bir
suç tipi değildir?
a)

Adli vakanın ihbar edilmemesi

b)

Kısırlaştırma suçu

c)

Mahremiyet hakkının ihlali

d)

Reçete düzenlenmesi

e)

Görevi ihmal

5)
Aşağıdakilerden hangisi hakkı ihlal edilen bir hastanın başvurabileceği hukuki
korunma yollarından biri değildir?
a)

Tazminat davası

b)

Kuvvet kullanma

c)

İdari soruşturma

d)

Ceza davası

e)

Şikâyet

6)

Aşağıdakilerden hangi seçenekte yer alan hekim kamu görevlisi sayılmaktadır?

a)

Muayenehane sahibi hekim

b)

Özel hastanede görevli hekim

c)

Özel poliklinikte görevli hekim

d)

Devlet hastanesinde görevli hekim

e)

Hiçbiri

7)
Hekimin hastayı yaralamak amacıyla hareket etmesi, fakat kastın aşılarak
hastanın ölmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a)

Bilinçli taksirle yaralama

b)

Kasten yaralama

c)

Kasten öldürme

d)

Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama

e)

Taksirle yaralama
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8)

Aşağıdakilerden hangisi vekilin (hekimin) borçlarından biri değildir?

a)

Aydınlatma yükümü

b)

Özen borcu

c)

Hastanın iradesine uyma borcu

d)

Sadakat borcu

e)

Hesap vermemesi

9)
Endikasyon olmadığı halde sırf hastadan tedavi parası alabilmek için hastayı
ameliyat edip herhangi bir şey yapmadan ameliyat süsü vererek kapatan hekimin davranışı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Doku nakli

b)

Belgede sahtecilik

c)

Taksirle yaralama

d)

İnsan üzerinde deney

e)

Kasten yaralama

10)

Aşağıdakilerden hangisi hekimler tarafından işlenebilecek kabahatlerden

a)

Hastanın rızasını almadan tıbbi müdahalede bulunmak

b)

Hekim olmadığı halde hasta tedavi etme

c)

Görevi kötüye kullanma

d)

İrtikap

e)

Verileri hukuka aykırı olarak verme

biridir?

Cevaplar:
1)E, 2)E, 3)E, 4)D, 5)B, 6)D, 7)D, 8)E, 9)E, 10)A
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