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G‹R‹fi

Tıp ve Hukuk yüzyıllardır karde� meslekler ola-
rak görülmü�tür.Bunun nedeni hiç ku�kusuz
birinin insan ya�amını ve sa�lı�ını, di�erinin

ise temel hak ve özgürlüklerini korumaya adanmı�
kutsal meslekler olmalarıdır.

Hekimin ki�inin ya�amını ve sa�lı�ını korumak
adına yaptı�ı müdahale, pek çok açıdan bir yan-
dan eti�in, di�er yandan ise hukukun konusuna
girmektedir. Zira bu müdahalenin kendisi, hasta-
nın pekçok temel hak ve özgürlü�ünü yakından il-
gilendirmektedir.Bunlardan ilk akla gelen, ya�am
ve vücut bütünlü�ü hakkı olsa da, en azından
bunlar kadar önemli olan bir di�eri, “ki�inin kendi
gelece�ini belirleme hakkı“ veya “özerkli�i“‘dir.

Günümüzde hekim ve hukukçuların üzerinde tar-
tı�tıkları temel konuların merkezinde yer alan so-
run, bu hakların ne �ekilde dengelenmesi gerekti-
�idir.Sınır kendi gelece�ini belirleme hakkına ön-
celik verecek �ekilde çizildi�inde hekimlerin mes-
leklerini özgürce uygulamaları konusunda zorluk-
lar ortaya çıkabilmekte ve hekimler insan ya�amı-
nı korumak için müdahale ettiklerinde hukuken
sorumlu duruma dü�ebilmektedir.Aksi yönde bir

seçimde bulunulması durumunda ise hastanın,
hekimin veya devletin “vesayeti” altında, kendi
ya�amına ili�kin en temel kararları alma yetkisi
kendisinden esirgenmi� bir “obje“ ye dönü�mesi
tehlikesi ortaya çıkar . ��te buradaki ince çizginin
çizilmesi, bir yandan hekimlere, di�er yandan ise
hukukçulara ortakça dü�en, a�ır ve sorumluluk
gerektiren bir görevdir.

Bu görevin yerine getirilmesini zorla�tıran bir ba�-
ka unsur ise, de�i�en toplumsal ili�kiler ve geli�en
teknik olanaklardır.Eski ça�larda basitçe “hekimin
hastaya zarar vermemesi“ ve hastanın yararına
hareket etmesi yükümlülü�ünden veya “hastanın
sa�lı�ının en üstün yasa“ (Salus aegroti suprema
lex ) sözetmek olanaklıyken, günümüzde hastanın
yararı kavramının, hastanın iradesinden ba�ım-
sız, objektif bir de�erlendirmenin konusu olamaya-
ca�ı tıp eti�i açısından kabul edilmektedir. Artık,
hekimin, hastanın ya�amını “her ne pahasına olur-
sa olsun sa�lama“ gibi bir yükümlülü�ü yoktur ve
“hastanın iradesi en üstün yasadır“ (Voluntus aeg-
roti suprema lex) 



kabul etmesi durumunda tıbbi müdahale hukuka
uygun olur ve suç olu�turmaz.

Anayasamızın �7/2’nci maddesi “Tıbbi zorunluluk-
lar ve kanunda yazılı haller dı�ında ki�inin vücut
bütünlü�üne dokunulamaz; rızası olmadan bilim-
sel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” diyerek ki�i-
nin kendi gelece�ini belirleme, ya�am ve vücut
bütünlü�ü hakkının tanındı�ına i�aret etmi�tir.

Tababet ve �uabatı Sanatlarının Tarz-I �crasına Da-
ir Kanunun 70/�.’inci maddesi ise “Tabibler, di�ta-
bibleri ve di�çiler, yapacakları her nevi ameliye
için hastanın evvelemirde muvaffakatini alırlar”.
hükmünü içermektedir. Bu da hastanın onayının
yapılacak her türlü tıbbi müdahale açısından bir
ko�ul oldu�unu ortaya koymaktadır.

Yine hasta hakları yönetmeli�inin 5 / d maddesi
gere�i “Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı
haller dı�ında, rızası olmaksızın ki�inin vücut bü-
tünlü�üne ve di�er ki�ilik haklarına dokunula-
maz“.

Aynı yönetmeli�in 22.maddesine göre ise “kanun-
da gösterilen istisnalar hariç olmak üzere kimse,
rızası olmaksızın ve verdi�i rızaya uygun olma-
yan bir �ekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz”.

Yine aynı yönetmelik, hastanın tedaviyi reddetme
hakkını da resmen tanımı�tır.

Yargıtay da konuyla ilgili vermi� oldu�u bir karar-
da “Ki�iler kendi vücutları üzerinde, ayrık durum-
lar hariç ancak kendileri tasarrufta bulunabilir ve
karar verebilirler. Tıbbi müdahalelerde de bu ge-
nel kuraldan ayrılmamak gerekir. Tıbbi müdaha-
leler ve hekimin giri�ece�i di�er eylemler, ki�inin
sa�lı�ını, vücut bütünlü�ünü ilgilendirdi�i, muh-
temel tehlikeleri meydana getirici nitelikte oldu-
�u için, bunların gerçekle�mesine karar verme
yetkisi hekime de�il, müdahalelere maruz kala-
cak ki�iye ( hastaya ) aittir.” diyerek hasta iradesi-
ni tanımı� ve aynı kararda bu onayın “aydınlan-
mı�“, ”bilgilendirilmi�“ olması gereklili�ine, aksi
halde bu onayın geçersiz olaca�ına da i�aret et-
mi�tir.

Türkiye tarafından imzalanan “Avrupa Konseyi �n-
san Hakları ve Biyotıp Sözle�mesi“ nin 5/�’inci mad-
desinde “Sa�lık alanında herhangibir müdahale
ilgili ki�inin bu müdahaleye özgürce ve bilgilen-
dirilmi� bir �ekilde muvafakat etmesinden sonra
yapılabillir.”, aynı maddenin 3.’üncü fıkrasında ise
“�lgili ki�i muvafakatini her zaman, serbestçe geri
alabilir“ denmektedir.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBB‹
MÜDAHALEN‹N HUKUKSAL N‹TEL‹⁄‹

Türk Ceza Kanununa göre (TCK), tıbbi müdahale,
“müessir fiil“ (etkili eylem ) olarak nitelendirilmekte-
dir.

TCK ‘nin 456.maddesinde müessir fiil suç tipi “Bir
kimseye cismen eza vermek veya sıhhatini ihlale
veya akli melekelerinde te�evvü� husulüne sebep
olmak“ �eklinde tanımlanmı�tır. Bu tanımlama ile
her türlü tıbbi müdahale “müessir fiil“ tipi suç tanı-
mına girmektedir. Çünkü, “cismen eza vermek” te-
rimi “Bir kimsenin acı çekmesine neden olacak her
türlü hareketin yapılması“ olarak açıklanmakta ve
“sa�lı�a zarar verme“ terimi ise yalnız patolojik du-
rumların yaratılmasıyla sınırlı tutulmamakta, teda-
vi gerektirmeyen çe�itli sıyrık,�i� veya morluklarla,
sinir sistemini bozucu hareketleri de kapsamakta-
dır. Bu açıdan tıbbi müdahale “Vücut bütünlü�üne
yönelik do�rudan bir hareket olarak ortaya çık-
makta ve ki�i eza çeksin çekmesin ona bedensel
bir zarar vermektedir.

Bu durumda Tıbbi müdahale bir suç mudur.? Hayır
de�ildir. Çünkü yapılan eylem bir suçun tanımına
girse de, “hukuka uygunluk“ durumu sözkonusu ol-
du�unda, suç olmaktan çıkmaktadır. Bu durumu,
polisin bir ki�iyi yakalamasına benzetebiliriz. Ki�i-
nin “özgürlük hakkı”elinden alınmakla suç tanımı
olu�maktadır ama polis bunu devletin verdi�i yet-
kiye dayanarak yaptı�ından hukuka uygunluk
sözkonusudur ve suç olmaktan çıkmaktadır.

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunlu�unu sa�la-
yan, yani suç olmaktan çıkartan da benzer �ekilde
“Hekimin mesle�ini yerine getirmesi hakkı“‘dır ve
bu hak devlet tarafından, anayasa ve yasalar ile
verilmektedir.Yani devlet hekimin tıbbi mudahale-
de bulunmaya yetkili kılmakta ve bu yetki ile bu-
na izin vermektedir. Bu yetki ile ilgili yasal gerekli-
likler, �2�9 sayılı Tababet ve �uabatı Sanatlarının
Tarz-I �crasına Dair Kanunun �. Maddesine göre;
Diploma sahibi olmak, 6023 sayılı Türk Tabibler
Birli�i Kanunun 6. Maddesine göre ise Tabib oda-
larına kayıt olmaktır..

HASTANIN ‹RADES‹

Bu �ekilde yetkilendirilen hekimin yaptı�ı tıbbi mü-
dahale hukuka uygun olmakla birlikte, önemli bir
di�er unsur da hastanın “iradesi”, yani bu müda-
haleye “izin vermesi“, “rıza göstermesi“, “onayı”‘dır.
Bu iki ko�ulun bir araya gelmesi, yani hekimin
mesle�ini uygulama hakkı ile hastanın bu hakkı
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HASTA ONAYININ ÖN KOfiULLARI

�-Onaya ehliyet:

Hastanın özgür, sa�lıklı ve geçerli bir iradeyle ken-
dine yapılacak tıbbi müdahalelere onay verebil-
mesi için, öncelikle bu onayı verebilmesi ehliyeti-
nin bulunması gerekmektedir.Hasta açısından
onaya ehliyet “Hastanın kar�la�aca�ı tedavi ve
müdahaleleri, tıbbi fiilleri anlaması, de�erlendir-
mesi ve bunların vücudu üzerinde uygulanmasını
istemesi” olarak tanımlanmaktadır.

Ya�, akıl hastalı�ı veya akıl zayıflı�ı nedeniyle,
müdahalenin yöneldi�i yararların de�erini veya
önemini anlayacak durumda olmayan, onay
açıklamasının hangi sonuç veya riskleri do�uraca-
�ını öngöremeyen veya onay ile amaçlanan so-
nuca ula�mak için kendisine daha az yük getire-
cek hangi seçeneklerin bulundu�unu kavrayama-
yan ki�iler, onaya ehliyetsizdir.

Ya� ve di�er ehliyetsizlik durumları:

Tababet ve �uabatı Santlarının Tarz-I �crasına Dair
Kanunun 70/�’inci maddesine göre “Tabibler, di�-
tabibleri ve di�çiler (….) hasta küçük veya taht-ı
hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde mu-
vafakatini alırlar“ denmektedir. Burada bir ya� sı-
nırı verilmemekle birlikte, ergenlik ya�ının sınır
alındı�ı dü�ünülebilir.

Hasta Hakları Yönetmeli�inin 24.’üncü maddesin-
de de “Hasta küçük veya mahcur ise velisinden
veya vasisinden izin alınır” denmektedir.

Görüldü�ü gibi yasal düzenlemelerde onay ya�ıy-
la ilgili bir bo�luk bulunmaktadır. Ayrıca yasal ve-
linin onay verdi�i, küçü�ün onay vermedi�i bir
durumda nasıl davranılması gerekti�i de açık de-
�ildir.

Hastanın küçük olması ve yasal velinin ise tıbbi
müdahaleye onay vermekten kaçınması duru-
munda ise, Medeni kanunun 346’ıncı maddesinde
yer alan hüküm gere�i hakim velinin elinden bu
hakkı alabilir.

Hasta Hakları Yönetmeli�inin 24/2’inci maddesin-
de de “Kanuni temsilci tarafından muvafakat ve-
rilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben
gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya
tıbbi müdahalede bulunabilmesi; Türk Medeni
Kanununun 346. ve 487.‘inci maddeleri uyarınca
mahkeme kararına ba�lıdır.” denmektedir. 

Yasal veliye zamanında ula�ılması ve onayın
aranmasının olanaksız oldu�u durumda ise “var-

sayılan onay“ durumunun ko�ulları aranmalı ve
ona göre davranılmalıdır.Varsayılan onay duru-
mu, ki�inin irade beyan edebilecek durumda ol-
ması durumunda nasıl bir karar verece�inin, daha
önce aksi yönde bir beyanı olmaması durumun-
da, tahmin edilmesi ve buna göre davranılması
demektir.Yani, bilinci kapalı bir biçimde hastane-
ye getirilen bir hastaya müdahale edilmesi gerek-
ti�inde, ki�i bilinçli olsaydı, verece�i karar da bu
�ekilde olurdu denerek hekimin uygun gördü�ü
müdahaleyi yapması durumudur.

Di�er ehliyetsizlik durumları ise Akıl hastalı�ı, akıl
zayıflı�ı ve Sarho�luk halleridir.Bu durumlarda
onay için bir vasi aranmalı veya vasi atanması
için mahkeme kararı alınmalıdır.

2-Hasta iradesinin müdahaleye yetkili ki�iye
yönelmesi:

Daha önce belirtildi�i gibi, geçerli bir onayın bu-
lunması, tıbbi müdahaleyi hukuka uygun bir duru-
ma getirmeye yetmemekte, buna ek olarak mü-
dahalede bulunan ki�inin hukuk düzeni tarafın-
dan bu konuda yetkilendirilmi� olması gerekmek-
tedir.

�2�9 sayılı Tababet ve �uabatı Sanatlarının Tarz-I
�crasına Dair Kanunun �. Maddesine göre; “Türki-
ye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her
hangi sürette olursa olsun hasta tedavi edebilmek
için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diplo-
ma sahibi olmak ve Türk bulunmak �arttır.”

Aynı yasanın 2’inci maddesine göre ise bu diplo-
manın Sa�lık Bakanlı�ınca onaylanması ve sicile
i�lenmesi gerekmektedir.

Diploma sahibi olmanın yanında ikinci bir ko�ul
da asker, sivil veya memur olsun her hekimin
Tabib odasına kayıt olması gereklili�idir.

Tababet ve �uabatı Sanatlarının Tarz-I �crasına Da-
ir Kanunun çe�itli hükümlerinde, hekimler dı�ında-
ki sa�lık görevlilerine de belirli tıbbi müdahaleler
açısından yetki tanınmı�tır. Bunlar, “Küçük sıhhiye
memurları“, “Sünnetçiler“, ve “Hastabakıcı Hem�ire-
ler“ olarak belirlenmi�tir.

3-Hastanın bilgilendirilmi� olması:

Sa�lıklı bir iradeden sözedebilmek için öncelikle
iradesini, onaylama veya onaylamama yönünde
açıklayan kj�inin, bu iradesinin konusu ve sonuç-
ları üzerinde tam bir bilgisinin olması gerekecektir.

Yani hekim, müdahale öncesinde, hastanın kendi
gelece�ini saptama hakkı çerçevesinde, yapıla-
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KAYNAK
Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu,

Barış ERMAN, Yayınlanmış Tez Çalışması, Seçkin Yayıncı-
lık, Nisan 2003 (Özetlenerek aktarılmıştır)

Yargıtay, verdi�i bir kararda rektal muayene sıra-
sında kızlık zarı yırtılan bir hahtanın açtı�ı davada,
böyle bir riskin varlı�ı konusunda hastayı bilgilen-
dirmeyen hekimi sorumlu tutmu�tur ve hastanın
bilgi durumu da dikkate alınarak, muayene rek-
tumdan yapıldı�ına göre hastanın böyle bir duru-
mu önceden öngöremeyece�i ve dolayısıyla mü-
dahale öncesi bilgilendirilmi� olması gerekti�i ka-
rarına varmı�tır.

Bilgilendirme yapılmaması durumunda, hasta
onayı alınsa bile bu onay hasta iradesini de�i�ti-
rebilecek bilgilendirme unsurundan yoksun oldu-
�undan, onay da geçersiz sayılacak ve hasta
onayı yok sayılaca�ından yapılan tıbbi müdaha-
lenin hukuka uygunlu�u kalmayacak ve müessir
fiil yönünden suç unsuru olabilecektir. 

Tedaviyi red hakkı:

Çe�itli uluslararası tıp eti�i belgelerinde açıkça yer
almakla birlikte, Türk hukukunda, onayı tedavinin
ko�ulu olarak kabul eden ve yukarıda sözü edilen
çe�itli düzenlemelerin dı�ında, yasal düzeyde res-
men kabul edilmemi�tir.

Buna kar�ılık Hasta Hakları Yönetmeli�i bu konuda
bir düzenlemede bulunmu�tur.Bu yönetmeli�in
25.’inci maddesine göre “Kanunen zorunlu olan
haller dı�ında ve do�abilecek olumsuz sonuçların
sorumlulu�u hastaya ait olmak üzere, hasta ken-
disine uygulanması planlanan veya uygulan-
makta olan tedaviyi reddetmek ve durdurulması-
nı istemek hakkına sahiptir.

SONUÇ

Görüldü�ü gibi, tıbbi müdahaleler, TCK ‘da tarif
edilen, müessir fiil suç tipi içinde yer almaktadır .
Bu durumu suç olmaktan çıkartan ise, hekimin
yaptı�ı i�in hukuka uygunlu�unun sa�lanmasıdır.
Hukuka uygunluk durumu için ise 2 önemli ko�ul
aranır; hekimin anayasa ve yasalarla verilmi� yet-
kilerinin olması ve Bilgilendirilmi� hasta onayı. Bu
iki ko�ulun bir arada olması durumunda hekimin
yaptı�ı müdahale, suç kavramı içinde de�erlendi-
rilmez. Ancak, yapılan müdahaleden dolayı olu-
�abilecek, hata, kusur,ihmal, kast gibi fiilerle olu�a-
bilecek hukuksal durumları da engellemez. 

cak müdahalenin uygulama �eklini, olası sonuçla-
rını, do�abilecek istenmeyen durumları, bu müda-
hale dı�ındaki seçenekleri, bunların yarar ve olası
zararlarını ayrıntılı bir �ekilde hastaya anlattıktan
sonra onayını almalıdır.

Bu zaten hekimlik eti�inin de ayrılmaz bir parçası-
dır ve hekimin bir yükümlülü�üdür.

Yargıtay da bilgilendirme yükümlülü�ünü tanı-
mı�tır. Konuya ili�kin kararda “Hastanın açık ya da
zımni rızasının hukuksal yönden geçerli olabilme-
si, o ki�inin sa�lık durumunu; yapılacak tıbbi mü-
dahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bütün ayrıntı-
ları ile bilmesi., bu konuda yeteri kadar aydınla-
tılmasına ba�lıdır“ denmi�tir.

Türkiyede geçerli olan yasal düzenlemelerde, bil-
gilendirme yükümlülü�ünün ko�ullarını ve sınırla-
rını belirleyen ayrıntılı bir hüküm bulunmamakta-
dır. Ancak Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin �4 /
2’inci maddesi gere�i, hekime “Hastanın manevi-
yatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalı-
�ın artması ihtimali bulunmadı�ı takdirde, te�hi-
se göre alınması gerekli tedbirlerin açıkça söylen-
mesi” ödevi yüklenmi�tir. Ayrıca Organ ve Doku
Nakli hakkındaki 2238 sayılı yasada da, hastaya
bilgilendirmede bulunulması �artı aranmaktadır.

Bizzat müdahaleyi yapacak olan hekim bilgilen-
dirme i�lemini üstlenmelidir.Ancak tıbbi olarak bir
takım halinde çalı�ılması durumunda hiyerar�ik
açıdan en uygun ki�i de bu görevi yapabilir.Bro�ür
v.s türü belgelerin verilmesi yüzyüze görü�menin
yerini tutmaz ancak ek yarar sa�layabilir. Bu tür
belgelerin müdahaleye özgülenmi� olması gerekir.
Dolayısıyla, hastaya yapılacak i�leme ili�kin üze-
rinde hiçbir bilgi yer almayan veya çok az ve ye-
tersiz bilgi içeren yazıların verilmesi veya hastanın
bilgilendirildi�ine ili�kin bir ka�ıt imzalatılmı� ol-
ması hiçbir �ekilde bilgilendirme yükümlülü�ünün
yerine getirildi�i anlamını ta�ımayacaktır.Yine bu
gibi bir ka�ıdın imzalattırılması, hekimin yükümlü-
lü�ünü yerine getirdi�ini kanıtlaması açısından da
belirleyici bir etken olmayacaktır..Zira sözkonusu
olan herhangibir borcun ibrası de�il, hastanın ken-
disine yapılan müdahaleye gösterdi�i rızanın ge-
çerlili�i yani temel bir hakka yönelen müdahale-
nin hukuka uygunluk ölçütüdür. Ancak Tababet
ve �uabatı Sanatlarının Tarz-I �crasına Dair Kanu-
nun 70’inci maddesine göre “Büyük ameliyei cer-
rahiyeler için muvaffakatın tahriri (yazılı)        ol-
ması lazımdır” denmektedir.
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