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SUNUŞ

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 2007 tarihinden beri 4 
defa Sağlık Hukuku Kurultayı gerçekleştirip tebliğleri yayınlamış 
bulunmaktadır. Kurultaylarda hukukçular yanında, tıp tarihi ve etik, 
adlî tıp, sağlık idaresi, hemşirelik gibi diğer sağlık disiplinlerinden de 
konuşmacılar tebliğ sunmuştur. Sağlık hukuku; insanın ebeveyn olma 
isteminden başlayarak, çocuğun anne rahmine düşmesi, doğması, 
yaşaması ve ölme süreçlerinde karşılaştıkları sağlık sorunları hatta 
yaşadığı çevre, aldığı gıda, oturduğu konut gibi sağlığı doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkileyen tüm unsurları kapsamaktadır.

Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı konuları, tıp hukuku-
nun temel ve güncel konularındandır. Gebeliğin sonlanması (Kürtaj) 
konusu, down sendromu vs. engelli çocuk istememe, tecavüz, evlilik 
dışı münasebet, fazla çocuk istememe gibi durumlarda istenilmeyen 
gebeliklerin sonlandırılmak istenmesi ve hangi zamanlarda sonlan-
dırılacağı etik değerler ve hukuk kuralları açısından günümüzde tar-
tışılmaktadır. Kurultay konuları konularında uzman öğretim üyeleri 
ve Avukatlarımız tarafından sunulmuştur.

Organ ya da doku nakli, sağlığın geliştirilmesi sebebiyle önemli 
konu olmuştur. Organ ya da doku donörlerinin etik değerler açısından 
bağışlamalarının önemi hususunda toplumsal bilinç oluşturulması 
gerekmektedir. Organ ya da doku nakli bekleyen hastaların ve donör-
lerin hukukî olarak korunması irdelenmiştir.

Sağlık hukukunda uzlaşma ile 659 ve 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile getirilen düzenlemelerle neler amaçlandığı, uzlaştırma 
müessesesinin nasıl işlediği ve uygulama da karşılaşılacak problemlerin 
çözümü hususları tartışılmıştır.

Gen hukuku hakkında mevzuatlarımızda yeterli düzenlemeler 
yapılmamıştır. Toplumsal bilinçlenmenin olmadığı; gen, genetik epi-
genetik konularına dikkat çekerek toplumsal algı oluşturmak, kişilerin 
gelişimi üzerinde genlerin ve çevrenin her ikisinin birlikte tesirleri 
olduğunu göstermek, genetik bilgileri bilme ya da bilmeme hakkı, 
genetik bilgilerin ticarîleşmesi, genetik bilimine cinsiyetçi yaklaşım, 
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iş ve sigorta alanında gen analizlerinin yapılması, gen analizleri ve 
şahsiyet haklarının korunması gibi konular incelenmiştir.

Sağlık Hukuku Kurultay kitaplarımız, felsefe, sağlık ve hukuk disip-
linlerinde çalışma yapan araştırmacılara referans olmakta, sağlık/tıp 
hukuku derslerinde de öğrencilere ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Editörler

Avukat Cahid DOĞAN

Avukat Pınar AKSOY GÜLASLAN
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ANKARA BAROSU

V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI

1-2 KASIM 2013, I. GÜN

Sunucu- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz, Baro 
Başkanımız ve yönetim kurulumuz üyeleri, değerli hocalarımız, değerli 
konuşmacılar ve saygıdeğer katılımcılar; hoş geldiniz.

Ankara Barosu’nun düzenlemiş olduğu 5’nci Sağlık Hukuku 
Kurultayı’nı bugün açıyoruz.

Öncelikle kısa bir süre önce büyük bir coşkuyla kutlamış olduğu-
muz Cumhuriyet Bayramımızın 90’ncı Yılını bir kez daha hatırlayalım 
ve bugünleri borçlu olduğumuz Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için 
1 dakikalık saygı duruşu için sizlerin ayağa kalkmasını rica ediyorum.

(Saygı Duruşu)

Teşekkür ediyorum.

5’nci yapılan Sağlık Hukuku Kurultayı’nın bu yılki konusu; 
gebeliğin sonlanması, organ ve doku nakli, gen hukuku ve sağlık 
hukukunda uzlaşmadır.

İki gün sürecek olan kurultayımızda, her iki günde de ikişer 
oturum üzerinden konuşmalar planlanmış olup, bugünkü ilk oturu-
mumuzu başlatacağız.

Değerli konuşmacılarımız bizlere çok değerli bilgiler verecek, siz 
katılımcıların da değerli bilgilerden azami oranda faydalanacağınızı 
umuyorum ve açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Barosu Başkanı 
Sayın Sema Aksoy’u kürsüye davet ediyorum.
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Avukat SEMA AKSOY
Ankara Barosu Başkanı

Kıymetli meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği’nin çok değerli 
Başkan yardımcısı, değerli yöneticileri, Türkiye’nin her yerinden, üniver-
sitelerden gelen değerli konuklarımız, değerli hekimler; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Ben bugün hasta yatağımdan kalkıp geldim, ama Büyük Önder 
Atatürk’ün dediği gibi, “beni Türk hekimlerine emanet edin” demiş, burada 
nasıl olsa çok hekim var bir şey olmaz.

Efendim, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultayı her yıl yapıl-
mak suretiyle geleneksel hale geldi. Bugün 5’ncisini düzenliyoruz. Bu 
Kurultay’da sağlık hukuku sorunları hakkında sunulan tebliğler, konu-
lar üzerinde yapılan tartışmalar, sağlık hukuku alanında hepimize yol 
gösterici olmaktadır. Kurultay’da tebliğ sunanlar sırf avukatlar olmayıp, 
hekimler, öğretim üyeleri ve hâkimler vesaire değişik meslek gruplarından 
sunumlar yapmaktadırlar.

Sağlık hizmetlerinden doğan hukuki problemler her geçen gün daha 
da artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, modernleşmesi, 
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bu hizmetlerden kaynaklanan yeni hukuki problemleri de beraberinde 
getirmektedir.

Sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması vatandaşın beklentilerini 
de yükseltmekte, hasta, hastane, sağlık personeli, hastane ilişkilerine yeni 
boyutlar kazandırmaktadır.

Sağlık hizmetlerinden yararlananların zamanla daha da bilinçlenmesi 
de bu süreci etkileyen faktörlerdendir.

Tıp biliminde ve ilaç sanayinde her geçen gün görülen olağanüstü 
gelişmeler nedeniyle geleneksel ilişkiler yerini yeni sorulara ve yeni 
hukuki problemlere bırakmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda karşı-
laşılan sorunlarla ilgili hukukçuların, hekimlerin, hastane ve ilaç firması 
yöneticilerinin bilgilenme zorunluluğunun bulunduğu çok açık olup, 
sorunların tespiti, analizi ve çözüm yolları konusunda hep birlikte yapı-
lacak çalışmaların hepimizi geliştireceği de çok açıktır.

Sağlık mensupları mesleklerini icra ederken adli, hukukî, idarî ve 
meslekî soruşturmalara uğrayabilmekte ve ne yazık ki, son yıllarda sıkça 
rastladığımız gibi görevini yaparken dahi şiddete maruz kalmaktadır.

Bu arada ayrıca kimi tıbbi ve cerrahi işlemlerin hasta üzerinde oluş-
turduğu riskler nedeniyle hastalar, hekimler ve sağlık kuruluşları pek çok 
hukuki sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tıpta hatalı uygulama tartışılan 
konular arasında hep yerini almıştır.

Sağlık sektöründeki gelişmelere paralel olarak sağlık sigortasının da 
önemli bir tartışma konusu olacağı da görülmektedir.

Kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığım tüm bu ve benzeri konulara ışık 
tutması dileğiyle Sağlık Hukuku Kurultayımızı açıyor, Sağlık Hukuku 
Kurulumuza bu önemli çalışmayı beş yıldır gerçekleştirdiği için sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.
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Sunucu- Kurultayımızın ilk gününde iki oturum düzenlenecek 
olup, birinci oturumun konusu gebeliğin sonlanması, kürtaj ve rahim 
tahliyesidir.

İlk oturumu başlatmadan önce izninizle ben bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. Konuşmacıların süresi 20 dakika, misafirlerimizin eğer soruları 
olursa bunları yazılı olarak salon görevlilerine iletmelerini istiyoruz. Bu 
şekilde planlandı Kurultayımızın işleyişi.

Şimdi müsaadenizle ilk oturumda katılımcıları konuşma sırasıyla 
takdim etmek istiyorum, kürsüye davet edeceğim.

Ankara Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalından Doçent 
Doktor Sayın Ahmet Acıduman.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Etik Hukuk 
Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sayın İsmail Dölen.

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyon Başkan Yardımcısı Sayın 
Avukat Müslüme Üye.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Yener 
ÜNVER,

Oturum Başkanı Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat 
Sema Güleç Uçakhan; buyurun efendim.
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I. OTURUM

GEBELİĞİN SONLANLANMASI 
(KÜRTAJ KÜRETAJ, RAHİM TAHLİYESİ)

Oturum Başkanı :  Avukat Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

Konuşmacılar :

    Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN

    Doç. Dr. İsmail DÖLEN

    Avukat Müslüme ÜYE

    Prof. Dr. Yener ÜNVER
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Avukat Sema GÜLEÇ UÇAKHAN (Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi/ Oturum Başkanı)- Sayın misafirlerimiz, öncelikle iki gün sürecek 
olan Kurultayımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz; hoş 
geldiniz diyorum.

Tanrı, kadını iki yönlü yaratmıştır; bir yönüyle doğurgan ve güçlü, 
diğer yönüyle erkek egemenliği karşısında naif ve edilgen. Bu iki kişilik 
zaman zaman çatışsa da kadın istemeden gebe kalmışsa bedeni üzerinde 
hak sahibi midir, kürtaj hak mıdır, zorunluluk mudur? Tıp etiği açısından 
ne kadar doğrudur? Hem bunların tartışılması, hem de tüm bu eylemlerde 
kadının ve doktorların sorumluluğunun değerlendirileceği bu oturumda 
çok değerli hocalarımız bizleri aydınlatacaklar.

Şimdi izninizle tıp etiği açısından kürtaj konusunda Sayın Doçent 
Doktor Ahmet Acıduman’a sözü bırakıyorum; buyurun lütfen.
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Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

TIP ETİĞİ AÇISINDAN KÜRTAJ

Sayın Başkan ben teşekkür ederim, bana böyle bir olanak verildiği 
için. Bu Sağlık Hukuk Kurultayı’nda ikinci konuşmam. Daha önce de 
bir kez Diş Hekimliği Kurultayı’nda bir konuşma yapmak üzere burada 
görev aldım. Bundan da çok memnunum.

Daha önce tarihsel konularda konuşmalar yaptım, bugün biraz daha 
demir bir leblebi üzerinde konuşmaya çalışacağım. Biraz antrenmanlıyım. 
Geçen sene Sayın Doç. Dr. İsmail Dölen Hocamızın ve ekibinin düzen-
lediği bir toplantıda buna benzer bir konuşma yapmıştım,[1] ondan da 
yararlandım. Ama bir şeyler daha ekleyerek bir derleme yapmaya çalıştım. 
Hem hukuki boyutu, hem etik boyutu, hem sosyolojik boyutu, hem de 
toplumsal boyutu ya da kültürel boyutuyla çok yönlü bir kavram, kürtaj 
ya da abortus.

Tabi tanımlar üzerinde de çok kolay anlaşılamıyor belki; ya da bizim 
konuştuğumuz tanımlar karşımızdakine nasıl gidiyor? Bu tanımların da 
çok iyi yapılması lâzım; ihtimal ki onu da Sayın İsmail Hocam yapacaktır 
diye düşünüyorum. Tıp etiği açısından kürtaj ismi, Sayın Avukat Cahid 
Doğan tarafından önerildi. Belki bana kalsaydı ben abortus der miydim? 
Ama kürtaj daha vurucu, daha anlaşılır olduğu için çok da itiraz etmedim 
açıkçası. Ben izninizle başlamak istiyorum.

Şimdi gebelik ve doğum insanoğlunun,-insanoğlu deyince bazen 
insankızı yok mu diye cinsiyetçi bir bakış açısı olarak da değerlendirilebi-
liyor, o yüzden belki insan türü demek daha uygun olacak-yeryüzündeki 

[1] Ahmet Acıduman, “Gebelik ve doğumda etik karar vermek,” Gebelik ve Doğumda Etik 
ve Yasal Boyut Kongresi, 28 Nisan 2012, 1. Oturum: Etik. (Oturum Başkanları: Prof. 
Dr. Lügen Cengiz, Prof. Dr. Filiz Yanık, Op. Dr. Mehmet Uludoğan. Konuşmacılar: Doç. 
Dr. Ahmet Acıduman, Prof. Dr. Fehmi Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Sermet Sağol, Prof. Dr. Oktay 
Kadayıfçı), 28 Nisan 2012. 
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varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli olgulardan bir tanesi. Öyle 
olmuş ki gebe kalınmak için yapılmayan hiçbir şey yok, ama zamanı 
gelince gebelikten kurtulmak için de yapılmayan hiçbir şey yok gibi. 
Ben bu konuşmayı daha önce bir toplantıda duymuştum, ama fazlasıyla 
benimsediğim için midir nedir, paylaşma ihtiyacı duydum. Hem çareler 
aramışlar, hem de engellemeye uğraşmışlar. Demek ki, “tam yerinde” ve 
“tam zamanında” diye bir beklenti var insanoğlunda. Ancak o zaman 
değerli.

Bu konuda yasal, etik ve tıbbi pek çok belge var, Mısır Papirüsleri’ne 
kadar uzanılabiliyor. Çeşitli papirüslerde bu konuyla ilgili bilgiler var.[2] 
Hammurabi Kanunları,[3] Orta Assur Kanunları[4] yasal metinler arasında 
sayılabilir. Yine Hipokrat-ki hiçbir toplantıda anmadan geçemiyoruz-
Andı’nda[5] bazı şeyler var bu konuda. Yine önemli hekimlerden 
Soranus’un birinci yüzyılda yazdığı Kadınların Hastalıkları Üzerine adlı 
eserinde[6]-ki en az Galen’in eserleri kadar bu konuda etkili olmuş-benzer 
bilgiler bulunuyor. Tarihimize baktığımızda da bazı eserlerde,[7] kanun 

[2] Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, 3. Baskı, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 
1991, s. 149.

[3] Hammurabi Kanunları, Madde 209-214. Bkz. Mebrure Tosun ve Kadriye Yalvaç, Sumer, 
Babil, Assur ve Ammi-Şadoqua Fermanı, 3. Baskı, Atatürk Kültür, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2002, s. 206.

[4] Orta Assur Kanunları, Madde 50-53. Bkz. Tosun ve Yalvaç, a.g.e., s. 248-255.
[5] Yasemin Oğuz, “Hekim andı ve benzeri metinler (Eleştirel bir yaklaşımla),” içinde: Berna 

Arda, Yasemin Oğuz, Serap Şahinoğlu Pelin, Deontoloji (Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, Ankara, 1999, s. 5.

[6] Soranus of Ephesus, Soranus’ Gynecology, translated with an introduction by Owsei 
Temkin: with the assistance of Nicholson J. Eastman, Ludwig Edelstein, and Alan F. 
Guttmacher, reprint, Softshell Books edition, 1991, pp. 61-68.

[7] “On tokuzuncı vasiyyet. Tabîb olan zât sefk-i dimâ’dan be-gâyet mücânebet eyleyüb, ıskât-ı cenîn 
ve tesmîm-i mâdde’-i rediyyelerden dahı ihtirâz eyleye.” Bkz. Hayrullah Efendi, Makâlât-ı 
Tıbbiyye, 1259 [1843], s. 146. 
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metinlerinde[8] ve mahkeme kararlarında[9] konu ile ilgili örneklerin 
bulunduğunu gösteren kayıtları bulmaktayız.

Hipokrat And ’ında, “…Benden zehir isteyene onu vermeyeceğim 
gibi, kimseye ölümün yolunu göstermeyeceğim” diyor. Yaşamın sonu 
ile ilgili bir şey söylemiş. Bir de hemen arkasından, “Bunun gibi gebe 
bir kadının çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim” diye bir bilgi 
var.[10] Peki, bunları niye yazmış? Şöyle araştırmış tarihçiler, diyorlar 
ki; bu “and” aslında o dönemin hukuk ve tıp pratiğini yansıtmıyor, 
aslında o dönemde hastaya acısını dindirmek için çok kolaylıkla zehir 
verilebildiği gibi, uygun olmayan ilişkiler sonucu ortaya çıkan çocuklar 
için de rahatlıkla kürtaj yapılabiliyor veya öldürülebiliyor. Sonuç olarak 
Hipokrat Andı, dönemin yaygın tıp uygulamalarına karşı yazılmıştır ve 
bir reform hareketi gibi de değerlendirilebilir deniyor.[11] Şimdi, mesela 
bu metin değişikliğe uğramıştır; “yasal gerekler dışında kimseye çocuk 
düşürtmeyeceğim”[12] diye günümüze uyarlanmıştır.

Kısaca bazı tanımlardan da bahsetmek gerek. Abortus ya da düşük, 
fetüsün ana rahmi dışında yaşama yeteneğini kazanmadan gebeliğin 
sonlanması ya da sonlandırılması olarak adlandırılıyor. Kendiliğinden 

[8] Bozok Kanunnâmesi’nde “Eger bir ‘avratı vurub ya korkudub vaz‘-ı hamil itdürse sekiz 
altun alına” diye bir madde olduğu görülmektedir. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, XV. ve 
XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonuminin Hukuki ve Mali Esasları, 
Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 1943, s. 126. Burada geçen vaz‘-ı haml: doğurma 
anlamına gelmektedir. Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 
Eski ve Yeni Harflerle, 18. Baskı, (Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal), Aydın 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001, s. 1140. Bununla birlikte, gebelik süresi belirtilmediği 
için, buradaki eylem düşük ya da erken doğum olarak değerlendirilebilir.

[9] Bâb Mahkemesi 3 Numaralı Sicil, Kayıt No: 700 ve 799. Bkz. İstanbul Kadı Sicilleri Bâb 
Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1077 / M. 1666-1667), hazırlayan: Rıfat Günalan, Arapça 
metin: Mehmet Akman, kontrol eden: Mustafa Oğuz, koordinatör: Mustafa Küçükaşcı, 
proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul 2011, s. 569-570; 629-630 ve İstanbul Mahkemesi 
18 Numaralı Sicil, Kayıt no:194. Bkz. İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 18 
Numaralı Sicil (H. 1086-1087 / M. 1675-1676), hazırlayan: Salih Kahriman, Fuat Recep, 
Sabri Atay, Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Arapça metin: Mehmet Akman, 
kontrol eden: Fikret Sarıcaoğlu, koordinatör: Mümin Yıldıztaş, proje yönetmeni: M. 
Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi 
(İSAM), İstanbul 2010, s. 229-230.

[10] Yasemin Oğuz, “Hekim andı,” s. 5.
[11] Serap Şahinoğlu Pelin, “Hekim andının evrimi,” T Klin Tıbbi Etik 1994; 2 (1): 5.
[12] Berna Arda, “Ekler-Hekim Andı (3),” içinde: Berna Arda, Yasemin Oğuz, Serap Şahinoğlu 

Pelin, Deontoloji (Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 152.
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düşük (spontaneous abortion) herhangi bir müdahale olmaksızın gebe-
liğin sonlanması; isteyerek düşük (induced abortion) ya da bugünkü 
anlamıyla abortus dediğimiz olay-ki daha çok onun için kullanılıyor-bir 
müdahaleyle gebeliğin sonlandırılması.[13] Belki bu kavramlar biraz daha 
açılmaya ihtiyaç duyuyor. Kürtaj dediğimiz şey, bir vücut boşluğunda 
yer alan, sağlıksız veyahut fazla dokuların teşhis ya da tedavi amacıyla 
kazınmasıdır. Kürtaj gebeliğin söz konusu olmadığı durumlarda da kul-
lanılır.[14] Benim hatırladığım, kadın doğum derslerinde “probe küretaj” 
diye bir kavram vardı, tanı koymak amacıyla yapılırdı. Ama günümüzde, 
şu anki kullanımda “kürtaj” eşittir “abortus” gibi veya o anlamda.

İsteğe bağlı abortuslar bizim buradaki konumuz. Tıbbi, hukuki, 
etik sorunları oluşturan, kafamızı karıştıran ve merkezde olan konu bu: 
İsteğe bağlı abortuslar.

Bu konudaki temel sorular, sorunlar nelerdir? Bunlar bütün kay-
naklarda benzer şekilde yazıyor ve ben de aynı şekilde alıp koydum 
buraya. Önce deniyor ki abortus nasıl bir ahlaki eylemdir? Fetüs ne 
zaman insan varlık olabilir? Erken ya da geç abortus arasında bir fark var 
mıdır? Abortus kararı bir kadın hakkı olarak mı kabul edilmelidir ya da 
edilebilir mi? Abortus konusunda babanın bir seçme hakkı olabilir mi? 
Abortusla ilgili olarak hekimin rolü nedir? Abortus bir aile planlaması 
veya bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilebilir mi? Abortusun 
yasaklanması ya da abortusa izin verilmesi ne gibi sonuçlara yol açabilir? 
Abortusun yasal düzenlemelerle hak olarak tanımlanması etik açıdan 
da doğru olduğu anlamına gelir mi?[15] Buradan cinsiyet seçimine kadar 
da gidebilirsiniz. Esasında pek çok sorun var; ben burada çok da fazla 
dağılmadan tıp etiği bağlamında, kullandığımız değerler bağlamında bir 
çerçeve sunmaya çalışacağım.

[13] Şefik Görkey, “Gebeliğin sonlandırılmasında karşılaşılan etik sorunlar,” içinde: Hüsrev 
Hatemi, Hanzade Doğan (ed), Medikal Etik 3 (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı), 
Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2001, s. 80.

[14] Saliha Altıparmak, Meltem Çiçekoğlu ve Gülay Yıldırım, “Abortus ve etik,” Cumhuriyet 
Tıp Derg 2009; 31: 85.

[15] Hafize Öztürk, “Abortus ve etik sorunlar,” içinde: Etik Bunun Neresinde (yayına hazırlayan: 
Ankara Tabip Odası Etik Bürosu), Ankara Tabip Odası Yayınları, Ankara, 1997, s. 77; 
Altıparmak ve ark., “Abortus ve etik,” s. 85.
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Abortus nasıl bir ahlaki eylemdir?

Eğer saldırgan değilse, bir başka kişiyi öldürmek pek çok ahlaki 
toplumda korkunç ya da kötü bir eylem olarak tanımlanmış ve bu tür 
eylemlere karşı hem hukuksal hem de ahlaki olarak büyük yasaklar ve 
yaptırımlar ortaya konmuştur.[16] Yine herkesin ahlaki ve yasal olarak 
yaşama hakkının olduğu ahlaki kabulü ile bu tür bir eyleme karşı kişilerin 
korunmasının sağlanması da kabul edilmiştir.[17]

Fetüs açısından baktığımız zaman, yeni döllenmiş bir yumurtadan 
başlayarak pre-embriyoya, embriyoya, fetüse, oradan yeni doğana, sonra 
açık bir şekilde ahlaki bir varlık, yetişkin ve otonom bir kişi ya da bireye 
doğru gelişecek olan ve en azından saldırgan değilse ahlaki ve yasal ola-
rak öldürülmeme hakkı olan insan varlığının durumu nedir?[18] Böyle 
bir temel soru var. Fetüsün moral statüsü var mıdır sorusunu getiriyor 
bu beraberinde ya da varsa bu nedir? İnsan yaşamı ne zaman başlar ya 
da insan ne zaman birey olur ya da döllenmeden doğuma kadar olan 
sürecin neresinde insan oluruz? soruları da[19] beraberinde geliyor. Onun 
için çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

Bir görüş diyor ki; döllenme anından başlayarak insan yaşamı baş-
lar.[20] Bir başka görüş de yaşam bir sürekliliktir, yaşam döllenme anında 
ortaya çıkmaz, zaten ovum ve sperm canlıdır, o halde bunlar bir araya 
gelir, burada yeni başlayan şey yaşam değil, yeni bir bireydir demekte.[21] 
Bir başka görüş diyor ki; tamam döllenme oldu, ama ne zaman ana 
rahminin duvarına tutunur o zaman başlar[22]-ki 6. gün diye biliyorum 
ben.[23] Bir başka görüş, döllenmeden sonraki 14-15. günde primitif 
çizginin oluşmasını[24] kabul ediyor. Embriyonun insana özgü bazı ayırıcı 
fiziksel özellikleri kazandığı[25] ya da beyin korteksinin oluşmasını temel 

[16] Raanan Gillon, “Is there a ‘new ethics of abortion’?” J Med Ethics 2001; 27 (Suppl) 2:ii5.
[17] Gillon, a.g.e., s. ii6.
[18] Gillon, a.g.e., s. ii5.
[19] Görkey, a.g.e., s. 86.
[20] Öztürk, a.g.e., s. 78.
[21] Görkey, a.g.e., s. 88.
[22] Aksoy, a.g.e., s. 14.
[23] Ahmet Acıduman, Önder İlgili ve Şehriyar Şems, “Voluntary induced abortion in Turkey: 

Why 10 weeks?” İçinde: Berna Arda B, Vardit Rispler-Chaim (eds), Islam and Bioethics, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, p. 200.

[24] Öztürk, a.g.e., s. 80; Şahin Aksoy, “Kürtaj sadece tıbbî bir karar olabilir mi?” T Klin Tıbbi 
Etik 1996; 4: 14.

[25] Aksoy, a.g.e., s. 14.
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alıp, beynin elektriksel faaliyetlerinin başladığı 8. hafta[26] diyenler var. Bir 
başka görüş; kadının rahmindeki fetüsün hareketlerini hissetmesini-ki 
bu ilk gebeliklerde 20-21. hafta, sonraki gebeliklerde biraz daha erken-
kabul ediyor.[27] Bu aslında ruhun üflenmesi gibi bir dinsel kavramla da 
açıklanıyor, Hıristiyanlıkta da,[28] İslâm’da[29] da böyle bir görüş var, ama 
teolojik bahse çok girmek istemiyorum, konum da değil zaten ve yanlış 
bir şeyler söyleyebilirim. Fetüsün uygun yoğun bakım şartlarında, ana 
rahmi dışında bağımsız olarak yaşayabilme yeteneğini yani viyabiliteyi 
kazanmasından sonra başlar diyenler var ve aslında bu durum teknolojiyle 
de çok yakından ilgili.[30] Gelişmiş ülkelerde bu gebeliğin 24. Haftası 
olarak kabul ediliyor.[31] Doğum, pek çok toplumda insan fetüsünün 
yasal olarak bir insan kabul edildiği andır.[32] Aslında bir bebek doğum 
anında da henüz bir birey değildir, birey olmak onun kendinin farkında 
olma kapasitesine, kendisine değer verme kapasitesine, hatta özerk düşü-
nebilme kapasitesine bağlıdır diyerek, olayı doğumdan sonraki aylara, 
belki de yıllara taşıyanlar var. Bir insanın, bireyin tam moral statüsü için 
gerekli şart, aslında sosyal kabuldür; eğer, böyle bir sosyal kabul yoksa 
insan varlığın gelişmesinin herhangi bir aşamasında tam bir moral statü 
ve kişi hakları yoktur diyenler var.[33]

Şimdi malpraktis konusundan da hatırladığım bir kavram var. Hekim-
lerin sağlık hizmetinde yer aldıkları ateş hattı.[34] Benzer bir yaklaşımla, 
abortus konusunda annenin ve fetüsün ateş hattında olduğu görülür-
ken, babanın sanki biraz daha geride olduğu fark edilmektedir. Şimdi, 
ateş hattında olduklarına göre, bu konuda kadınlar ya da kadın hakları 
açısından durum nedir?

[26] Görkey, a.g.e., s. 88.
[27] Gillon, a.g.e., s. ii6.
[28] Görkey, a.g.e., s. 87-88.
[29] Acıduman ve ark., a.g.e., p. 197-198.
[30] Öztürk, a.g.e., s. 80; Görkey, a.g.e., s. 87.
[31] Frank A. Chervenak and Laurence B. McCullough, “Ethics in obstetrics and gynecology: 

an overview,” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997; 75 (1): 92.
[32] Gillon, a.g.e., s. ii6.
[33] Gillon, a.g.e., s. ii6. 
[34] Yasemin Oğuz, “Ethical reflections on the malpractice regulations of Turkey: In defense of 

a new approach,” İçinde: Ayşegül Demirhan Erdemir, İlter uzel, Öztan Öncel, Yasemin 
Oğuz, Şahin Aksoy, Serap Şahinoğlu, Selim Kadıoğlu, Nüket Örnek Büken, Hanzade 
doğan, Müge Yetener, Elif Atıcı (eds), Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi 
Kongre Kitabı, Cilt 1, Türkiye Biyoetik Derneği, Bursa, 2003, s. 105.
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Kadın hakları ve kadının kendi bedeni üzerindeki hakları bağla-
mında gebelik aslında kadınla fetüs arasında kurulan özel bir ilişkidir 
deniyor.[35] Bu durum-biraz ağır bir benzetme olarak da algılanabilir 
ama-temelde parazit ile konak arasındaki ilişkiye benzetiliyor. Nasıl bir 
parazitten kurtulmak istiyorsunuz, o zaman kurtulabilirsiniz.[36] Evet, 
çarpıcı bir örnek! Çünkü fetüs geçici bir süre annesinin bedeninde ve 
onunla bağlantılı olarak yaşıyor, döllenmiş yumurta uygun koşullar sağ-
landığı zaman insan olma potansiyeline sahip. O halde uygun koşullar 
ise kadın bedeninden bağımsız düşünülemez. Koşullar yoksa o zaman 
ilerideki birey de yok. O zaman doğuma kadar bedenin bir parçası olarak 
gelişimini sürdüren fetüsün geleceğine ilişkin kararlar da o bedenin sahibi 
olan kadına ait olmalıdır[37] deniyor. Embriyo ve fetüsün yaşam hakkı 
vardır, ama bununla birlikte kadının da kendi bedeni üzerinde olacaklara 
karar verme hakkı vardır. O halde bir canlının hayatının söz konusu 
olması sonucu değiştirmez; çünkü hiç kimse bir başkası için, onu hayatta 
tutma adına dahi olsa bu kadar büyük fedakârlıklara katlanmak zorunda 
değildir,[38] deniyor. Hatta abortusun bir çeşit öz savunma olduğu ileri 
sürülürken, istenmeyen bir gebelikte fetüsün durumu da bir dereceye 
kadar saldırganlık olarak görülebiliyor. Fakat burada şöyle bir şey var: 
Kadın mağdur bile olsa, saldırgan ya da suçlu fetüs müdür? sorusuna çok 
da cevap veremiyor.[39] Sosyal açıdan bakanlar türün devamı konusunda 
evlilik kurumu ve toplum tarafından baskılanan kadının riskli bir cinsel 
yaşam biçimine zorlandığını, bu yüzden abortusun da bir kadın hakkı 
olması gerektiğini savunuyorlar.[40] Bir görüş ise üreme sürecinde ve bu 
sürecin sonlanma/sonlandırılma yöntemlerinden birisi olan kürtajda 
kadını bir “kurban” olarak değerlendiriyor.[41] Gebeliğin sürmesinde 
ya da sonlandırılmasında anne-babaya ait bir sorumluluk olduğu, ama 
gebeliğin kadın bedeninde gerçekleşmesi nedeniyle, çocuğun dünyaya 

[35] Öztürk, a.g.e., s. 81.
[36] Öztürk, a.g.e., s. 81; Aksoy, a.g.e., s. 13.
[37] Öztürk, a.g.e., s. 81.
[38] Aksoy, a.g.e., s. 13.
[39] Öztürk, a.g.e., s. 81.
[40] Öztürk, a.g.e., s. 81.
[41] Serap Şahinoğlu, “Türkiye’de kürtaj olgusunun feminist biyoetik açıdan değerlendirilmesi,” 

içinde: Ayşegül Demirhan Erdemir, İlter uzel, Öztan Öncel, Yasemin Oğuz, Şahin Aksoy, 
Serap Şahinoğlu, Selim Kadıoğlu, Nüket Örnek Büken, Hanzade doğan, Müge Yetener, 
Elif Atıcı (eds), Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, 
Türkiye Biyoetik Derneği, Bursa, 2003, s. 500.
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getirilip getirilmeme kararında kadının sorumluluğunun kaçınılmaz 
olduğu da bildiriliyor.[42]

Peki, erkek açısından durum nedir? Ülkemizde kadın karar verse bile, 
eğer evli ise abortus için yasal olarak eşinin izni gerekmektedir.[43] Bu 
durumun cinsiyetçi anlayışın açık bir göstergesi olduğu, bununla birlikte 
kimi kliniklerde buna çok da dikkat edilmediğine, Ankara Tabip Odası 
ve Türk Tabipleri Birliği kayıtlarında da konuyla ilgili bir şikâyet ya da 
benzeri bir durumla karşılaşılmadığına dair bir okumam oldu.[44] Ama 
hukuki olarak, bunun yazılı bir metninin olması gerekir ki bir sorumluluk 
doğmasın diye düşünüyorum. Ama nasıl uygulanıyor çok iyi bilmiyorum. 
Eğer kocası abortusa izin vermiyorsa, kadın istemediği bir gebeliği sür-
dürmek ve doğurmak zorunda kalmaktadır. O zaman şu sorular geliyor: 
Babanın kendi bedeninde gerçekleşmeyen bir süreçte belirleyici olması 
etik açıdan nasıl değerlendirilebilir? Babanın çeşitli nedenlerle-çocuğu 
sevmemek, babalığı reddetmek ya da doğacak sorumlulukları yerine 
getiremeyecek durumda olmak gibi-bebeğin doğumunu istememe hakkı 
olmalı mıdır? Böyle bir hak varsa ve anne farklı görüşteyse gebeliğin 
sürdürülüp sürdürülmeme kararı kimindir? Bir başka görüş; cinsiyeti-
miz nedeniyle kazanımlarımız ya da kayıplarımız-bunu seçme şansımız 
yok-ahlaki seçimlerimizi ne ölçüde belirleyebilir ya da belirlemeli midir 
veya böyle bir şey olduğu için bu kişi-burada erkek-sorumlu mudur?[45]

Etik Kuramlar ve İlkeci Yaklaşım!

Pek çok etik kuram var! Yararcılık (utilitarianism), ödev etiği (Kan-
tianism), erdem etiği, haklar etiği (liberal individualism), toplumcu etik 
(communitarianism), örnek olaylara dayalı etik uslamlama (casuistry), 
anlatısal etik (narrative ethics), teolojik etik ve feminist etik. Bizim 
bugün pratikte kullandığımız ve öncülüğünü Beauchamp ve Childress’ın 
yaptığı ilkecilik (principalism), kaynağını genel ahlaktan alır ve yapısal 
temelleri ilkeler tarafından oluşturulur. İlkelerin temel dayanakları genel 

[42] Şahinoğlu, “Türkiye’de kürtaj,” s. 499-500.
[43] Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, Madde 6. Bkz. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun. 

Kanun Numarası: 2827, Kabul Tarihi: 24/5/1983, Yayımlandığı R.G: Tarih: 27/5/1983, 
Sayı: 18059, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt: 22, Sayfa: 352. http://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2827.pdf, erişim tarihi: 08 Temmuz 2014.

[44] Şahinoğlu, “Türkiye’de kürtaj,” s. 503.
[45] Öztürk, a.g.e., s. 82-83.



TIP ETİĞİ AÇISINDAN KÜRTAJ

25

olarak sıradan, paylaşılan ahlaki kanılardır. İlkeci yaklaşımdaki temel etik 
ilkeler: yarar sağlama (beneficence), zarar vermeme (nonmaleficence), 
özerkliğe saygı (respect for autonomy) ve adalet (justice) dir.[46] Bu tabi 
vakaya göre, duruma göre, kültürel bağlama göre size bir hareket imkânı 
veriyor, belki o açıdan tercih ediliyor.

Bu açıdan baktığımız zaman, hekim, kadın ve bir de fetüs var ateş 
hattında! O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Hekimin gebe kadına 
karşı olan yükümlülükleri ve bir de hem hekimin, hem de gebe kadının 
fetüse olan yükümlülükleri! Bunlar önemli. Dedik ki, yarar sağlama! Her 
şekilde biz hastanın yararı için uğraşıyoruz. Zarar kavramına girdiğimiz 
zaman kime zarar, kime göre zarar, hangi zarar gibi kavramlar devreye 
giriyor. Zarar dendiğinde yalnızca hastaya verilen zarar anlaşılmamalı, 
hekim, toplum ve üçüncü kişiler de bu bağlamda düşünülmelidir. Zarar 
konusunda hastanın diğerlerine göre mutlak önceliği ve üstünlüğü yoktur 
ama yarar deyince biz her koşulda hastanın yararını göz önüne alıyo-
ruz.[47] Burada eğer bir hasta olarak kabul edeceksek ki gebelik fizyolojik 
bir olay diye söylüyoruz ama gebe doktora gidip kontrollere başladığı 
zaman belki bir hasta statüsü de kazanabilir! Ayrıca, bu “hasta statüsü” 
kavramı bizim için, fetüs açısından da önemli olacaktır.

İlkeci yaklaşıma göre hekimin gebe kadına karşı iki çeşit etik yüküm-
lülüğü vardır. Birincisi yarar sağlama temellidir; yani gebe kadının sağlığını 
destekleyici, geliştirici ve koruyucu bir şekilde davranmak hekimin öde-
vidir. Yararın zarardan çok fazla olduğu bir denge kurulmalıdır. İkincisi, 
özerklik temelli; yani, gebenin özerkliğine saygı gösterme temelinde 
oluşan ödev.[48] Bu durumda gebe kadın hekim tarafından tüm tıbbi 
olanaklar hakkında bilgilendirildikten sonra kendi bedeniyle ilgili tıbbi 
bir konuda karar verme hakkına sahiptir.[49]

[46] Yasemin Oğuz, “Felsefi yaklaşımların ışığında klinik etiğe giriş,” içinde: Ayşegül Demirhan 
Erdemir, Yasemin Oğuz, Ömür Elçioğlu, Hanzade Doğan (eds), Klinik Etik: Klinik 
Uygulamalarda Etik Sorunlar, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2001, s. 9-25.

[47] Yasemin Oğuz, “Psikiyatri ve etik,” İçinde: Nevzat Yüksel, Ruhsal Hastalıklar, Yenilenmiş 
2. Baskı, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, 2001, s. 835.

[48] Alan R. Fleischman, Frank A. Chervenak and Laurence B. McCullough, “The physician’s 
moral obligations to the pregnant woman, the fetus, and the child,” Seminars in Perinatology 
1998; 22 (3): 184.

[49] Görkey, a.g.e., s. 95.
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Peki, hiç mi çatışma olmuyor? Genelde bunlar birbiriyle örtüşür 
gibi duruyor, ama bazen iki tip çatışma çıktığı söyleniyor. Burada ortaya 
çıkan birinci çatışma tipi kadının gebeliğiyle ilgili olmayıp, herhangi 
bir yetişkinin kendi değerlerine ve tercihlerine göre bir tedavi seçeneği 
belirlemesi ve bu durumu hekimin hastanın yararına uygun bulma-
masıdır. Özerkliğe saygı ilkesine göre, eğer yeterliği varsa ve yeterince 
bilgilendirilmişse o zaman o kişinin kararına uymak hekimin ödevleri 
arasındadır.[50] Hekimin kadının kararını etkileyebilecek bir davranış ya 
da girişimde bulunması kadının özerkliğini ihlal anlamına gelecektir.[51] 
Peki, ikinci tip çatışma ne zaman ortaya çıkıyor? Konumuza geliyoruz; 
gebe kadının kararı, gebelik doğuma kadar sürdüğünde, gelişen fetüsün 
ve gelecekteki çocuğun sağlığı ve iyiliği üzerine olumsuz bir etki yapma 
potansiyeli taşıyorsa, o zaman hekimin gebe kadına yarar sağlama ve 
özerklik temelli ödevinin yanı sıra fetüse karşı da bir yarar sağlama ya da 
zarar vermeme ödevi olduğu düşünülürse, o zaman bu durum bir etik 
sorun haline gelebilir.[52]

Hekimin fetüse karşı etik yükümlülükleri nelerdir?

Hekimin maternal-fetal tıp etiğinde fetüse karşı bir yükümlülüğü 
olup olmadığı fetüsün moral statüsü ve herhangi birisinin onun sağlığını 
ve hayatını korumak için moral yani ahlaki herhangi bir yükümlülüğü 
olup olmadığıyla ilgilidir. Bu çok eskiden beri felsefe ve teoloji arasında 
tartışılan bir konu olup, halen de sürmektedir! Fetüsün moral statüsü 
genel olarak “fetüsün bağımsız moral statüsü” ve “fetüsün bağımlı moral 
statüsü” olarak iki kategoriye ayrılıyor. Fetüsün bağımsız moral statüsü ise 
ya “vardır” diye değerlendiriliyor, ya “derecelidir” ya da “yoktur” diye.[53] 
İnsan varlığın doğumdan sonra yaşamın ikinci yılı içerisinde herhangi 
bir zamanda bağımsız moral statü kazandığı ve böyle bir zamandan 
önce, fetüsün erken dönem ile sonra ulaşacağı bağımsız moral statü 
arasında güvenilir bağlar kurulduğu sürece, insan varlığın bağımlı moral 
statüsünden bahsediliyor. Buna göre bu bağlardan ilki viyabilite, ikincisi 

[50] Fleischman et al., a.g.e., s. 185.
[51] Görkey, a.g.e., s. 95.
[52] Fleischman et al., a.g.e., s. 185.
[53] Fleischman et al., a.g.e., s. 185.
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ise hamile kadının viyabilite öncesi (previable) fetüsü hakkındaki özerk 
kararlarıdır.[54]

Fetüsün moral statüsü yoktur!

Eğer fetüsün moral statüsü yoksa hekimin yükümlülükleri yalnız gebe 
kadına karşıdır ve özerklik temelli yükümlülükleri çok önemlidir.[55] Bu 
durumda hekimin fetüse karşı ne yarar sağlama temelli, ne de özerklik 
temelli bir etik yükümlülüğü olmayacaktır. Bu görüş fetüsün moral ve 
fizik olarak gebe kadının herhangi bir diğer kısmından farksız olduğunu 
tanımladığından, gebeliğin sürmesi ya da sürmemesi yani bir başka deyişle 
abortus, doğum öncesinde tanı yaptırması ya da yaptırmaması, fetüsün 
olası bir yararı için prenetal bir müdahale yaptırması ya da yaptırmaması 
ve diğer tüm kararlar gebe kadının özerk kararları olacaktır.[56]

Fetüsün kademeli bağımsız moral statüsü vardır!

Bu görüş, fetüsün artan gebelik yaşı ile birlikte kademeli olarak moral 
statünün gerçekleştiğini ve bunun sonucunda bazı moral yükümlülüklerin 
tanınması gerektiğini kabul eder.[57] Bu durumda gebelik gelişirken hem 
hekimin, hem de gebenin fetüse karşı artan ağır yükümlülükleri ortaya 
çıkmaya başlar. Fetüs, kademeli olarak moral statü kazanırken, hekimin 
fetüse karşı olan bu yarar sağlama temelli yükümlülükleri artar ve bir 
süre sonra da gebeye karşı olan moral yükümlülüklerinin üzerine çıka-
bilir; ayrıca gebenin özerkliği de fetüse olan yükümlülükleri nedeni ile 
kısıtlanabilir. Bu görüşte, fetüs her geçen gün moral statü kazandığından 
abortusu haklı çıkartmak daha zor bir hale gelir. O yüzden de başlangıçta 
kadının gebeliği sonlandırma isteği karşısındaki tek kısıtlama, hekimin bu 
isteğe vicdan temelli karşı çıkışı olup, gebe kadının hayatının tehlikede 
olduğu durumlar hariç, bu görüş ilerleyen dönemlerde abortusa çok da 
olanak tanımaz. Şimdi doğasına bağlı olarak fetal genetik ya da anatomik 
anomaliler moral statüyü azaltabilir, bu nedenle ciddi fetal anomaliler 
için gebeliğin sonlandırılması daha kolay, haklı gösterilebilir.[58]

[54] Laurence B. McCullough and Frank A. Chervenak, Ethics in Obstetrics and Gynecology, 
Oxford University Press, New York, 1994, p. 101.

[55] McCullough and Chervenak, Ethics,, p. 124.
[56] Fleischman et al., a.g.e., s. 185.
[57] McCullough and Chervenak, Ethics, p. 98.
[58] Fleischman et al., a.g.e., s. 185-186.
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Fetüsün tam moral statüsü vardır!

Bu görüş ana rahmine düştüğü andan ya da döllendiği andan itibaren 
fetüsün tam moral statüsü olduğunu kabul eder. Dayanağı teolojik de 
olsa felsefi de olsa bu kabul fetüse bir yaşam hakkı verir ve korunmaya 
da hak kazanır.[59] Bu durumda adalet ve zarar vermeme ilkeleri abortusu 
yasaklar çünkü bu girişim ile fetüsün gelişimi engellenerek ve ölümüne 
neden olarak ona zarar verilmektedir ve masum bir insana zarar verme 
girişimi her zaman yanlış bir eylemdir.[60] Bu görüşte abortus ancak, yal-
nızca gebe kadının hayatını korumak için yapılan tıbbi girişimin yan etkisi 
olduğunda haklı çıkartılabilir. Buna felsefede “double effect” yani “çift 
etki” doktrini adı verilmektedir.[61] Bu doktrinden sıklıkla dış gebelik[62] 
ve abortus olgularında bahsedilmektedir.[63] Bu görüşü savunanlara göre 
yine öldürücü anomalilerde fetüs açısından ölüm kaçınılmaz olduğu için 
abortusa izin verilebilir, ama öbür taraftan öldürücü olmayan ciddi fetal 
anomalilerin tanısından sonra abortus etik olarak haklı çıkarılamaz.[64] 
Çünkü zarar vermeme ilkesi açısından gebeliğin sonlandırılması için 
çok kuvvetli gerekçelerin olması gerekir.[65] Sonuç olarak, eğer fetüsün 
tam olarak moral statüye sahip olduğu kabul edilirse özerklik temelli 
yükümlülükler hekimi kadının seçimine saygı duymaya zorlarken, yarar 
temelli yükümlülükler ise hekimi hem kadının, hem de fetüsün çıkarla-
rını gözetmek zorunda bırakabilir. O zaman bunları uzlaştırmak çok zor 
olabileceğinden dördüncü bir yol önerilmektedir: Fetüsün hasta olarak 
ele alınması! [66]

Hasta olarak fetüs!

Bu belirleme fetüsün bağımlı moral statüsü ile ilgilidir.[67] Eğer fetüs 
daima bir “hasta” olarak kabul edilirse, hekim, yarar temelli yükümlülükleri 

[59] McCullough and Chervenak, Ethics, p. 98.
[60] Görkey, a.g.e., s. 95.
[61] Fleischman et al., a.g.e., s. 186.
[62] Catholics United for the Faith, “The principle of double effect,” http://www.cuf.org/

FileDownloads/doubleeffect.pdf, accessed: 10. 07.2014.
[63] Alison McIntyre, “Doctrine of double effect,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://

plato.stanford.edu/entries/double-effect/, accessed: 01. 11. 2013. 
[64] Fleischman et al., a.g.e., s. 186.
[65] Görkey, a.g.e., s. 95.
[66] Fleischman et al., a.g.e., s. 186.
[67] Fleischman et al., a.g.e., s. 186.
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nedeniyle gebe kadının çıkarlarını koruma ve geliştirmenin yanında, fetü-
sün de çıkarlarını korumak ve geliştirmek zorunda kalacak ve eğer bunlar 
dengelenmezse, hekimin gebe kadına ve fetüse karşı olan yükümlülükleri 
arasında her zaman için bir çatışma potansiyeli söz konusu olacaktır. Eğer 
fetüs hiç bir zaman hasta olarak kabul edilmezse, bu durumda hekimin 
yalnızca gebe kadının çıkarlarını koruma ve geliştirme yükümlülüğü 
olacaktır. Son olarak fetüsün bazen hasta olduğu, diğer zamanlarda ise 
hasta olmadığı kabul edilirse, o durumda hekimin fetüse ve gebe kadına 
karşı yükümlülükleri arasında çatışma potansiyeli sadece fetüsün hasta 
olduğu durumlarda olacaktır. O halde “Fetüs ne zaman hasta olarak 
kabul edilir?”[68]

Fetüs için yararlılık temelli ödevlerin, doğumdan sonra, fetüs bağım-
sız moral statüye ulaştığı zaman var olduğu tartışıldığından, fetüs, bir 
hekime götürüldüğü ve gelecekte fetüs için zarardan çok daha büyük yarar 
sağlama ile sonuçlanması beklenen tanı koyucu ya da tedavi edici tıbbi 
girişimler söz konusu olduğu zaman bir “hasta” olarak kabul edilmekte 
ve onun gelecekte kazanacağı bağımsız moral statü ile ilgili bağlantılar, 
fetüsün “hasta” olması kavramının etik anlamlılığını sağlamaktadır.[69]

Fetüs ile onun sonra ulaşacağı bağımsız moral statü arasındaki ilk 
bağlantı, fetüsün yaşama yeteneği veya gücünü (viability) kazanmasıdır. 
Bu kavram fetusun tam teknolojik destekle uterus dışında yaşayabileceği 
anlamına gelmektedir. Viyabilite yalnızca fetüse ait bir özellik olmayıp, 
hem fetusun biyolojik kapasitesine-fetal anatomi ve fizyoloji-hem de tek-
nolojik kapasiteye bağlıdır.[70] Viyabilite bağlantısı aynı zamanda fetüsün 
bir hasta olduğunu ileri süren “birinci etik algı”dır. Çünkü teknolojik 
destekle de olsa fetüs artık uterus dışında yaşayabilir bir canlı haline geli-
yor, yani anneden bağımsızlaşıyor ve bu şekilde bu iki faktör, yani canlı 
fetüsün uterus dışında yaşaması ve bağımsız bir moral statü kazanması 
gebe kadının özerklik fonksiyonu olarak var olmuyor.[71]

Viyabilite öncesi fetüs ile onun sonraki bağımsız moral statüsü 
arasındaki tek olası bağlantı ise teknolojik faktörlerin viyabilite öncesi 
fetüsün sonraki bağımsız moral statüye ulaşmasında başarısız olması 

[68] McCullough and Chervenak, Ethics, pp. 97-98.
[69] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
[70] McCullough and Chervenak, Ethics, p. 103.
[71] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
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nedeniyle, gebe kadının özerkliği,[72] yani kadının gebeliğini viyabiliteye 
ve oradan da doğuma kadar sürdürme kararıdır ve bu “ikinci etik algı”dır. 
Bu nedenle, viyabilite öncesi fetüs ile çocuk arasındaki bu bağ, yalnızca 
gebe kadının viyabilite öncesi fetüsüne bir hasta statüsü bahşettiğinde 
kurulabildiği için, viyabilite öncesi fetüsün gebe kadının özerkliğinden 
bağımsız olarak, bir hasta statüsünde olmayı talep etmesi söz konusu 
olamaz. Gebe kadın kendi değerlerine ve inançlarına göre viyabilite 
öncesi fetüsüne hasta statüsü verme hakkını elinde tutar, verebilir ya da 
verdikten sonra geri alabilir.[73]

Fetüs bir “hasta” olarak kabul edildiğinde, viyabiliteden önce abor-
tus, fetal anomali olsun olmasın, gebe kadının kararına bağlıdır.[74] 
Belki ailenin de seçimi denebilir, yasalar açısından da baktığımız zaman. 
Bunun karşısında duracak olan tek şey ise hekimin vicdani olarak bu 
isteği kabul etmemesi olabilir.[75] Siz yapmazsanız bir başkası yapabilir, 
burada bir şey yok. Viyabiliteden sonra ise “agresif yönetim” yani perina-
tal sonlanmanın etkin doğum öncesi ve doğum sırasında tanı koyucu ve 
tedavi edici yaklaşımlarla en uygun hale getirilmesi etik standart olduğu 
için[76] fetal anomali de içinde olmak üzere herhangi bir nedenle abortus 
geniş ölçüde kısıtlanmakta,[77] ancak, fetal anomali konusunda teşhiste 
kesinlik varsa ve tanı konulan anomali sonucu eğer ölüm kesinse ya da 
tanı konulan anomali sonucunda kısa süreli bir yaşam beklentisi varsa 
ve bilişsel gelişimsel kapasitenin yokluğu kesinse abortus uygulaması 
kabul edilmektedir. Anensefali bu kriterleri tam olarak karşılamakta, 
Down sendromu ise bu kriterleri tam olarak karşılamamakta olan birer 
örnektir. Öte yandan, ensefalosel gibi tanının çok yüksek olasılıklı olup, 
ama bazen kesin olmadığı ve tanı konan anomalinin sonucunda ölümün 
yüksek olasılık olduğu ya da tanı konulan anomali sonucunda bilişsel 
kapasitede şiddetli ya da geri dönüşü olmayan bir defisitle yaşamanın 
çok yüksek olasılık olduğu fetal anomalilerde ise önerilen ya “agresif 
yönetimdir” ya da “agresif olmayan yönetim.”[78] Bakın burada abortus 

[72] McCullough and Chervenak, Ethics, pp. 104-105.
[73] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
[74] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
[75] Fleischman et al., a.g.e., s. 187.
[76] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
[77] Fleischman et al., a.g.e., s. 187.
[78] Chervenak and McCullough, “Ethics in obstetrics,” p. 92.
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seçeneği yok! Ya bu durumu düzeltmek, tedavi etmek için uğraşıyorsunuz 
ya da zamana bırakıp sonucu görmeyi yeğliyorsunuz.

Ağırlıklı olarak gebe kadın ve fetüs üzerinde durduk! Ateş hattında bir 
de hekimler var. Kısaca bir kaç şey de bu konuda söylenebilir. Özerklik 
ilkesi bağlamında hekimin etik olmayan, yasadışı uygulamaları reddetme 
hakkı-abortus konusunda da-olduğu göz önünde bulundurulmalıdır ve 
yine hekimin kendi değerleri nedeni ile-yasal süreler içerisinde de olsa-
gebeliği sonlandırmayı reddetme hakkına saygı gösterilmesi gerekir.[79]

Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Bir sürü şey söyledik kafanız karıştı, 
benim de çok karıştı, hâlâ da karışık. Nereden bakarsanız öbür taraftan 
karşı ya da haklı bir görüş söyleyebilirsiniz, öyle bir konu bu. Zaten kolay 
olsaydı iki bin yıldır çözülürdü.

Etik sorunlar farklı değerlerin çatışmasından kaynaklanan açık uçlu 
sorunlar olup, etik bir sorunun çözümünde belirli bir değerin korunma-
sına karar verildiğinde, kaçınılmaz olarak onunla çatışan bir diğer değer 
harcanabilir. Bu nedenle etik açıdan en olumlu eylem; en az değer har-
cayan ve en çok değer koruyan bir eylem olarak düşünülmelidir.[80] Bazı 
durumlarda güvenilir bir karar vermek için ilgili tarafların değerlerini, 
çıkarlarını, haklarını ve yükümlülüklerini dikkatli bir şekilde göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Şuraya geldim, bunu Serap Şahinoğlu 
Hocamdan aldım, kürtaj tartışmaları sırasında bir yerde yayınlanmıştı;[81] 
yaşama nereden baktığımızla, nerede durduğumuzla çok yakından ilgi-
lidir etik.

Bütün bu tartışmaların sonunda kürtaj ya da abortusa tıp etiği açı-
sından baktığımız zaman onunla ilgili tek bir doğrudan bahsetmek çok 
da kolay değil. Kürtajı kimin, ne için, ne zaman, neden, nasıl yaptırdığı 
bu etik çözümlemelerde belirleyici olabilir[82] ve yine bu karar verilirken 
her olay kendi özelinde değerlendirilmelidir. Maalesef bir şablonumuz 
yok. Bir şablon koymaya kalktığımız zaman o da her şeye uymayabiliyor.

[79] Görkey, a.g.e., s. 95.
[80] Oğuz, “Psikiyatri,” s. 826.
[81] Sibel Kibar, “Serap Şahinoğlu ile söyleşi: Etik baskının ve şiddetin normalleştirilmesinin 

önüne geçmenin bir aracı olmalı,” Sol Bakış, 27 Ekim 2012, s. 14.
[82] Serap Şahinoğlu, “Tıp etiği açısından kürtaj hakkı,” Odtülüler Bülteni, Temmuz-Ağustos 

2012; Sayı 220, s. 37. 
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Değerli avukatlar, hukukçular, meslektaşlarım; bu iki günün yararlı 
geçmesini umuyorum.

TIBBÎ AÇIDAN FETÜS, EMBRİYO, KÜRTAJ 
VE DÜŞÜK (ABORTUS) NEDİR?

23 kromozomlu erkek tohum hücresi (sperm), 23 kromozomlu dişi 
tohum hücresini (ovum) dölledikten sonra 46 kromozomlu döllenmiş 
yumurta (zigot) ismi verilen tek hücre oluşur. Bu döllenme normalde 
kadın fallopian tüplerinde meydana gelir. Zigot bir taraftan bölünerek 
çoğalırken, diğer taraftan tüpün içinde yuvarlanarak rahim içine doğru 
hareket eder. Rahim içine geldiğinde, rahimin iç tabaka dokusu olan 
endometriumu deler ve endometriumun altına yerleşir (implantasyon). 
Bölünmüş hücre sayısı artarak bir taraftan yeni oluşan canlıyı koruyan ve 
besleyen yapılar (plasenta, amnion zarı, amnion sıvısı, göbek kordonu) 
ortaya çıkar, diğer taraftan cenin büyümeye devam eder.

Gebelik süresi (yaşı) kadının son adet tarihinden başlar ve 280 
gündür (40 hafta, 9 ay 10 gün). Hekimler genelde gebelik yaşını hafta 
olarak ifade ederler. Aslında cenin, son adet tarihinden 2 hafta sonra 
kadının yumurtlaması sonrası oluşur, yani cenin yaşı, gebelik yaşından 
2 hafta küçüktür. Ancak tıp dünyasında ve hukukta gebelik yaşı dikkate 
alınmaktadır.

Gebeliğin ilk 8 haftasında cenine embriyo denir. Daha sonra doğuma 
kadar geçen sürede fetüs olarak isimlendirilir. Gebeliğin 8. Haftasında 
cenini besleyen organ olan plasenta’nın (eş) tam olarak işlevine başladığı 
kabul edilmektedir ve bu haftadan sonra cenin, fetüs adını alır.
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Gebeliğin 22. Haftasından önce ana rahminden ayrılan ceninin, 
organlarının gelişmesi çok yetersiz olduğu için rahim dışında yaşama 
şansı yoktur. Sonuçta 22. Gebelik haftasından önce ceninin rahimden 
ayrılmasına Düşük (Abortus) denir. Cenin, gebeliğin 37. Haftasından 
sonra olgun (matür) hale gelir ve rahim dışında yaşama şansı normal 
düzeye gelir. 22-37. Gebelik haftası arasında doğarsa (preterm doğum) 
yaşama şansı vardır ve gebelik haftası arttıkça bu şans artar. Preterm 
(zamanından önce) doğum, 22-28 hafta arasında immatür (olgunlaş-
mamış), 29-37 hafta arasında ise prematür (olgunluk öncesi) doğum 
olarak isimlendirilir. 37-42 hafta miad (matür-term), 42 hafta sonrası 
post term (post matür) olarak isimlendirilir.

Etik olarak ceninin özerkliği olduğu kabul edilir. Özerkliğini ifade 
edememesi, özerkliği yoktur olarak kabul edilmemektedir. Haklarını 
annesi korur. Ancak birey olarak değil, cenin olarak etik ve yasal hakları 
vardır. Hukuki manada annesinden tam ve sağ olarak ayrıldıktan sonra 
birey olarak kabul edilir. Hasta, sakat veya sağlıklı olarak doğması birey 
tanımını değiştirmez. Tıbbi olarak ise yaşayabilir sınırı olan 22. gebelik 
haftasından sonra ceninin rahimden ayrılmasına doğum, daha önce ise 
düşük denir. Bu tanım hukuki olarak da kabul görmüştür (doğum izni, 
doğum parası düşük yapanlara verilmez).

Gebe kadından gebeliğe uygun davranması beklenir. Bu, etik bir 
beklentidir, yasal olarak gebe kadını sınırlayan, zorlayan bir uygulama 
yoktur. Bazen anne karar ve menfaatleri cenin menfaati ile çatışabilir. 
Bu durumda etik ve yasal bakış annenin yanındadır. Cenin (muhtemel 
birey) yararına diyerek anneyi (bireyi) kendi kararı ve menfaati dışında 
zorlamak mümkün değildir.

Gebeliklerin %15-30’u düşük, %1 ölü doğum, %8-14 erken doğum 
ile sonlanır. Ceninlerde %2-3 major anomali görülür. Sonuç olarak her 
gebelik, miadında, sağlıklı bebek doğumu ile sonuçlanmaz, yani cenin 
“muhtemel birey”dir.

Tıbbi manada rahim tahliyesi ve gebelik sonlandırılması aynı şeydir. 
Döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesi ile oluşan cenin, zarlar, 
plasenta (eş) ve sıvıya (amnion sıvısı) gebelik ürünü (gebelik mahsulu) 
denir. Rahim tahliyesi gebelik ürününün rahim dışına çıkması/çıkarıl-
masıdır. Rahim tahliyesi kendiliğinden olabilir veya gerektiğinde kürtaj, 
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sezaryen örneklerinde olduğu gibi doğal olamayan yollarla da olabilir. Bu 
olay 22. Gebelik haftasından önce kendiliğinden olursa spontan düşük, 
tıbbi veya cerrahi yöntemlerle rahim içi boşaltılırsa provake (induced) 
düşük denir. Ayrıca ilk 12 haftada olan düşüklere “erken” düşük, 12-22 
haftalar arasındaki düşüklere ise “geç” düşük denir. Erken ve geç düşü-
ğün gerek nedenleri, gerek oluşması ve sonuçları açısından farklılıkları 
vardır. Geç düşüklerde komplikasyonlar, zamanında doğuma göre daha 
sık ve ciddi iken erken düşüklerde komplikasyonlar zamanında doğumda 
görülen komplikasyonlardan çok daha azdır.

Halk arasında, gebeliğin erken dönemde istemle sonlandırılması 
“kürtaj” olarak anılır. İlk 10-12 haftada gebelik bir takım ilaçlar ile de 
sonlandırılabilir. Ülkemizde çoğunlukla ilk 10-12 haftalık gebelikler 
“karman aspirasyon” adı verilen bir yöntemle veya rahim ağzının “buji” 
denilen aletlerle genişletilmesi sonra “küret” adı verilen aletle rahim 
içinin kazınması ile yapılır (cerrahi yöntem). Karman aspirasyon, 50 cc 
lik enjektör ve ucuna takılan plastik kanül ile negatif basınç yaratılarak 
rahim içindeki materyalin emilmesi (aspire edilmesi) şeklinde olur. 
Eskiden “vakum aspiratör” denilen elektrikli cihaz ile elde edilen emme 
gücü bugün enjektör ile elde edilmektedir. 10-12 gebelik haftasından 
sonra rahim tahliyesi genelde, ilaçlarla suni sancı oluşturulup rahimin 
kasılması ile doğum şeklinde yapılır, takiben rahim içinde kalan materyal 
ihtimaline karşı küret ile rahim içi kontrol edilir.

Düşük, kendiliğinden olursa spontan, uyarı/müdahale ile olursa 
provake (induced) düşük olarak isimlendirilir. İlk 22 haftada kanama 
ve/veya rahimin kasılması ile ortaya çıkan klinik tabloya “düşük tehdidi” 
(abortus imminens) denir. Rahim ağzı genişleyip, gebelik ürünlerinin 
rahim ağrına doğru yer değiştirmesi ve/veya ceninin içinde bulunduğu 
sıvı torbasının (amnion kesesi) delinmesi ve sıvının dışarı akması ise 
“durdurulamaz düşük”tür (abortus insipiens). Gebelik ürününün bir 
kısmının rahim içinde kalıp bir kısmının dışarı atılması ile ortaya çıkan 
durum “tam olmayan” düşüktür (inkomplet abortus). Rahim içinde hiç 
gebelik ürünü kalmadan ortaya çıkan düşüğe ise “tam düşük” (komplet 
abortus) denir. Ceninin rahim içinde ölmesine rağmen gebelik ürünü-
nün atılmayıp tamamının rahim içinde olması ise “missed abortus” dur. 
Annenin sağlığı nedenli olarak yapılan kürtaj ise terapötik abortus”dur. 
Gebe kadının bilerek yaptığı bazı uygulamalar sonucu veya istemeyerek, 
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bilmeyerek, gebelik ürünü ve rahim dokusunun mikrop kaptığı durum-
larda “septik abortus” tablosu oluşur ki anne ölümü ihtimali çok yük-
sektir. Yasal olmayan gebelik sonlanması “kriminal” abortus, üçten fazla 
kendiliğinden düşük olması haline ise “habitual abortus” denir.

İstenmeyen Gebelikler: Dünyada, gebeliklerin yarısı istenmeden 
oluşmaktadır. Son yayınlar bunun %35-40’a kadar düştüğünü göster-
mektedir. Amerika’da 2006 yılında 15-44 yaş arasındaki 1000 kadından 
52’si bir yıl içinde istemeden gebe kalmıştır ve 6.7 milyon gebelikten 
3.2 milyonu ise istemeden oluşmuştur. İstemeden gebe kalan kadınların 
yaklaşık %50’si doğurmakta %40’ı ise kürtaj olmaktadır. Yine Amerika’da 
istemeden gebe kalanların %97’si korunmaktadır. Doğum kontrol hapı 
kullananların %8’i gebe kalmaktadır. Amerika’da yapılan bir araştırmada 
20-24 yaş arasında korunmayan 100 kadının bir yılda 104 kez gebe kaldığı 
anlaşılmıştır. Sonuç olarak istenmeyen gebelik için taraflar korunmalı-
dır, ancak korunmaya rağmen gebeliğin oluşması da kaçınılmazdır. Bu 
durumda, kadınların güvenli bir şekilde gebeliği sonlandırma hakları 
vardır. Dünyada bir yılda 46 milyon gebelik isteyerek sonlandırılmaktadır. 
Bunun en az 19 milyonu güvenli olmayan şekilde olmaktadır. Güvenli 
olmayan düşükler, dünyada anne ölümlerinin %13’üne neden olur ve her 
yıl bu nedenle 5.3 milyon kadın hastalık ve sakatlığa yakalanmaktadır. 
Ülkemizde yapılan araştırmalarda yer yıl yaklaşık 150-200 bin istemle 
kürtaj, 250-300 bin kendiliğinden veya tıbbi nedenli düşük olduğu tah-
min edilmektedir. 1993 yılında 100 gebelikte 18 olan isteyerek kürtaj ise 
2008 yılında 11’e gerilemiştir. Yani 2827 sayılı kanun sonrası (27 Mayıs 
1983) ülkemizde isteyerek gebelik sonlandırma azalmıştır.

Ülkemizde 10 haftadan küçük gebeliklerin sonlandırılmasında etik 
ve yasal sorun yoktur. 10-22 hafta arasındaki gebeliklerin sonlandırıl-
ması istemle mümkün değildir. Anneye bağlı tıbbi nedenli sonlandır-
mada sorun yoktur, cenin nedenli sonlandırma ise kısıtlıdır (2827 sayılı 
kanuna dayanan rahim tahliye tüzüğü ek2 sayılı listeye göre sonlandırma 
yasaldır). Yaşamla bağdaşmayan sakatlık/hastalıkların sonlandırılma-
sında etik ve yasal sorun yoktur. Ancak yaşamla bağdaşan sakatlık/
hastalıkların sonlandırılması konusunun yasal olarak daha açık hale 
getirilmesi gerekmektedir. Yasada yazılı olan cenindeki “ağır maluliyet” 
tanımlanmalıdır. Ayrıca yasada geçen “cenindeki ve gelecek nesillerde 
oluşacak ağır maluliyet “ cümlesi bana göre rahim tahliye tüzüğü ve ek2 
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sayılı listeye ne tam yansımamıştır. Ceninde görülen ve bize göre 10-22 
hafta arasında sonlandırılması gereken pek çok hastalık ve sakatlık, 
rahim tahliye tüzüğünde tanımlanmadığı için yasal olarak gebeliğin 
sonlandırılması mümkün olmamaktadır. Yasal durum böyle olmasına 
rağmen “sakat çocuk doğurdum” diye kadın doğum uzmanlarına açılan 
davalar da vardır. Hâlbuki TCK madde 99 tıbbi zorunluluk bulunmadığı 
halde rızaya dayalı olsa bile gebelik süresi 10 haftadan daha fazla olan bir 
kadının çocuğunu düşürten kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır demektedir.

2827 sayılı yasa ve buna bağlı rahim tahliye tüzüğüne göre ek 2 de 
belirtilen durumlarda 10 haftanın üzerinde gebelik sonlandırılabilir. 
10 haftanın üstü diyerek üst sınır belirtilmemekle beraber doğum yani 
ceninin birey hakkını elde ettiği zaman işaret edilmektedir. Yani cenin 
doğup birey oluncaya kadar, doğumdan saniyeler öncesine kadar gebelik 
sonlandırılabilir. Burada gebelik sonlandırma ile ceninin canlı olarak dün-
yaya gelmesini karıştırmamak gerekir. Yasa ve tüzük rahim tahliyesine izin 
vermekte ancak ceninin dünyaya canlı doğmasına engel olmamaktadır. 
Özellikle yaşabilir sınırı olan 22. haftadan sonraki gebeliklerin sonlandı-
rılmasında hekimler etik olarak anne karnındaki canlı olan cenini, sakat 
veya hasta bile olsa özenle doğurtmak zorundadır. Bu durum ülkemizde 
ve genelde dünyada böyledir. Bir iki ülkede sonlandırma kararı sonrası 
cenini anne karnında öldürüp sonra rahim tahliyesinin yapılması yasal 
olarak mümkündür ama etik olarak ciddi eleştiri almaktadırlar. Hekim 
olarak hangi bebeklerin dünyaya gelmesi uygun olur, hangilerini yok 
edelim diye bir duruş/düşünce içinde olmamız mümkün değildir, doğru 
değildir. Yaşama kabiliyeti kazanmış bir cenin çok kıymetli bir “değer”dir 
ve sorunları olsa bile yok edilmemelidir veya buna yasama karar vermeli-
dir. Dolayısıyla 2827 sayılı yasa bu manada yeniden düzenlenmeli, ancak 
kesinlikle yaşamla bağdaşmayan sorunu olan ceninlerin olduğu gebelikler 
sonlandırılırken diğerlerine dokunulmamalı, gelişmesini tamamlayıp 
iyi şartlarda doğmasına yardımcı olunmalı, sonra uygun olan tedavisi 
yapılmalı diye düşünmekteyiz. Bu konu milletin, dolayısıyla yasamanın 
karar vereceği bir durumdur, sonuçta hekimler yasalara uygun hareket 
edecektir. Ancak tam açık olmayan yasalar farklı yorumlar nedeniyle 
farklı uygulamalara neden olabilmektedir.
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CENİNİN (FETÜSÜN) VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ 
ÜZERİNDEKİ KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

GİRİŞ

Hukuk sistemimizde sağ ve tam doğan çocuğa, daha ana rahmine 
düştüğü andan itibaren geçmişe etkili şekilde hak ehliyeti tanınmış, 
böylece ceninin menfaatlerinin geriye etkili olarak korunması amaçlan-
mıştır. Ceninin hak süjesi olmasının medeni hukuk, borçlar hukuku, 
ceza hukuku gibi hukukun pek çok alanında önemli sonuçları vardır. 
Bu bağlamda çalışmada öncelikle kişilik ve cenin kavramına değindikten 
sonra ceninin hak ehliyetini yani kişiliğini nasıl kazandığına değinilecek 
ardından miras hukuku ve borçlar hukuku alanlarında sahip olduğu 
malvarlığı hakları ile kişilik hakları üzerinde durulacaktır.

I. KİŞİLİK KAVRAMI

Hukuki anlamda kişi, haklara sahip olan, bu haklardan faydalanabilen 
ve borç altına girebilen varlık olarak tanımlanır[1]. Kişi, hukuk tarafından 

[1] Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri-Kişiler 
Hukuku, Gözden Geçirilip Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Altıncı Bası, Beta Yayınları, 
İstanbul 2007, s. 229; Özdemir, Hayrunnisa/Ruhi, Ahmet Cemal: Çocuk Hukuku, Adalet 
Yayınevi, Ankara 2012, s. 29.
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yaratılmış bir kavram olduğu için kimlerin kişi olacağı da kanun koyucu 
tarafından belirlenir[2].

Türk Hukuku’nda kişi, gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Medeni Kanunu[3] m. 8-46 arasında gerçek kişiler, TMK m. 
47-117 arasında ise tüzel kişiler düzenlenmiştir. Dernek veya şirket gibi 
bir amaç etrafında toplanan kişi toplulukları veya vakıf gibi bir amaca 
tahsis edilen mal toplulukları tüzel kişi olarak adlandırılır. Gerçek kişi 
deyiminden ise insanlar anlaşılır. Her gerçek kişinin kişi olma niteliği, 
hukuki açıdan doğumla başlar ve ölümle sona erer.

II. CENİN KAVRAMI

Cenin (fetüs) yasal düzenlemelerde tanımı olmayan, esasen tıp bili-
mine ait olan bir kavramdır; ancak öğretide cenin kavramı “ana rahmine 
düşmüş ve fakat henüz sağ olarak tamamıyla doğmamış çocuk” olarak 
tanımlanmaktadır[4]. Tıbbi olarak ise gelişim evrelerine göre yumurta 
ve spermin döllenmesi anından gebeliğin sekizinci haftasına kadar olan 
dönemde “embriyo”, sekizinci haftadan doğuma kadar geçen dönemde 
ise “cenin” kavramları kullanılır[5].

Embriyo, ana rahminde gerçekleşen doğal bir dölleme sonucu mey-
dana gelebileceği gibi ana rahmi dışında tıbbi bir müdahale sonucu da 
meydana gelebilir. Embriyonun ana rahmi dışında döllenmesine “yapay 
dölleme” adı verilir[6].

[2] Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, K. Emre: Medeni Hukuk Giriş-Başlangıç 
Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999, s. 208.

[3] Bundan böyle TMK olarak anılacaktır.
[4] Aydın Ünver, Tülay: Ceninin Hukuki Konumu, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, 

s. 8; Özsunay, Ergun: Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1979, s. 17.

[5] Erdoğan, Ender: “Ceninin Canı Acır mı? İnsan Gelişiminin Temel Evreleri”, SD-Sağlık 
Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2012, s. 32-35, s. 32; Norman 
Ford: “Fetus”, Encylopedia of Applied Ethics, Volume 2, E-I, s. 289-298, s. 289.

[6] Türk Hukuku’nda yapay dölleme, 1996 yılında düzenlenen, en son şeklini 2005 yılındaki 
değişiklikle almış olan “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir 
(bkz. Özpınar, Berna: “Hekimlerin Yapay Döllenmelerde Hukuki Sorumluluğu”, Ankara 
Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 7-8 Kasım 2008, s. 33-54, s. 36). İşbu 
yönetmelik, belirli şartlar altında yumurta ile spermin çeşitli yöntemlerle vücut dışında 
döllendirilmesine ve elde edilen embriyonun ana rahmine yerleştirilmesine izin vermektedir. 
Yönetmelik için bkz. 06/03/2010 tarih, 27513 sayılı R.G.
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A. Ceninin Hukuki Durumu

Cenin, kavram olarak yasal bir düzenlemeye sahip olmasa da TMK 
m. 28’de ceninin kişilik kazanması düzenlenmiştir. Kişiliğin başlangıcını 
ve sona ermesini düzenleyen bu maddeye göre “Kişilik, çocuğun sağ ola-
rak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.” Hükümden de 
anlaşılacağı üzere ceninin kişiliğini kazanması tam doğum ve sağ doğum 
şartlarının bir arada gerçekleşmesi şartına bağlıdır.

Tam doğum, ana rahmindeki çocuğun, anasının vücudundan tama-
mıyla ayrılarak bağımsız bir varlık haline gelmiş olmasıdır[7]. Doğumun 
hangi anda tam olarak gerçekleştiğini belirleme işi fizyolojik bir konu 
olduğundan tıp bilimine aittir. Hukuken çocuk, annesinin vücudun-
dan tamamen ayrıldığı anda kişilik kazanır. Bu noktada göbek bağının 
kesilmiş olup olmamasının, doğumun hangi yöntemle yapıldığının ve 
hamileliğin normal yol ile veya tüpte dölleme yolu ile olmasının hiçbir 
önemi yoktur[8].

Sağ doğum ise çocuğun annesinin vücudundan ayrıldıktan sonra bir 
an bile olsa annesinden bağımsız yaşamasıdır[9]. Burada çocuğun belli bir 
süre yaşamış olması şartı yoktur. Çocuğun bir an bile yaşamış olması, bir 
defa nefes alması yeterlidir. Çocuğun yaşayıp yaşamadığının tespiti ise 
yine tıp bilimine aittir[10]. Tıbben sağ doğumun kabul edildiği hallerde 
hukuken de sağ doğumun varlığı kabul edilir. Çocuk, doğum sırasında 
canlı olmakla beraber annesinin vücudundan tam olarak ayrılmadan 
önce ölürse kişilik kazanamaz[11].

Sağ olarak tamamıyla doğmuş olan varlığın insan kökeninden gelmesi 
gerekli olmakla birlikte insan biçiminde olması gerekliliği baskın görüşe 
göre aranmamaktadır[12]. Ancak insandan doğan her varlığın mutlaka 

[7] Akipek/Akıntürk, s. 241; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 173.
[8] Akyüz, Emine: Çocuk Hukuku-Çocukların Hakları ve Korunması, Pegem Akademi, s. 

99; Tekinay, Selahattin Sulhi: Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 
Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s. 206; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 215.

[9] Akipek/Akıntürk, s. 241; Öztan, Bilge: Şahsın Hukuku-Hakiki Şahıslar, Turhan Kitabevi, 
Ankara 1990, s. 12; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 173.

[10] Öztan, s. 13.
[11] Tekinay, s. 206.
[12] Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 

İstanbul 2010, s. 15; Öztan, s. 11; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 219.
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insan sayılacağı görüşü eleştirilmiş, doğan varlığın baş, kalp, beyin, damar, 
sinir gibi zorunlu ana organlara sahip olması gerekliliği savunulmuştur[13].

TMK’ye göre kişiliğin kazanılması için sağ doğum ve tam doğum şart-
larının varlığı yeterlidir. Bunlara ek olarak başka şartlar aranmamaktadır.

Sağ ve tam doğumun ceninin hak ehliyetini ve kişiliğini kazanması 
üzerindeki etkisine ilişkin olarak doktrinde üç farklı görüş bulunmaktadır. 
Bir görüşe göre cenin hak ehliyetini ana rahmine düştüğü andan itiba-
ren kazanır, sağ ve tam doğumun gerçekleşmemesi bozucu şart niteliği 
taşır ve sağ olarak doğmayan ceninin ana rahmine düşmekle kazandığı 
kişiliği ölümle sona erer[14]. Bu görüşe göre cenin hak ehliyetini, ana 
rahmine düştüğü anda kazanır ve doğana kadar süreçte haklarını kanuni 
temsilci vasıtasıyla kullanabilir, ölü doğduğu takdirde ise hak ehliyeti 
geriye etkili olarak ortadan kalkar[15]. Bir başka görüşe göre ceninin hak 
ehliyeti, geciktirici şarta bağlı bir ehliyettir. Bu görüşe göre cenin hak 
ehliyetini ancak sağ ve tam olarak doğma şartını gerçekleştirdiği anda 
kazanır, bu şart gerçekleşene kadar ceninin hak ehliyetinin hüküm ve 
sonuçları askıdadır[16]. Bir diğer görüşe göre ise şartın bozucu mu yoksa 
geciktirici mi olduğu, hakkın niteliğine ve ceninin korunma ihtiyacına 
göre ayrım yapılarak belirlenmelidir. Bu görüşe göre cenin hak ehliyetini, 
miras hakkı ve menfaatlerinin kanuni temsilcisi tarafından korunması 
bakımından bozucu şarta bağlı olarak, sözleşme ehliyeti bakımından ise 
geciktirici şarta bağlı olarak kazanır[17].

Ceninin hak ehliyetini bozucu şarta bağlı olarak kazanması, hukuki 
güvenliği sarsacağı için kabul edilemez. Zira çocuk ölü doğduğu takdirde 
işlem, baştan itibaren geçersiz sayılacaktır. Hak ehliyetinin kazanılmasının 
bağlandığı şartın bozucu veya geciktirici olduğunun hakkın niteliğine göre 
belirlenmesi halinde ise ceninin hangi haklar için hak ehliyetinin bulun-
duğu, hangileri için bulunmadığı konusunda tereddüt yaratacağından 

[13] Özsunay, s. 16.
[14] Oğuzoğlu, H. Cahid: Medeni Hukuk-Şahsın Hukuku-Aile Hukuku, Yeni Desen Matbaası, 

Ankara 1963, s. 224, dn. 1. 
[15] Kurt, Leyla Müjde: “Ceninin Malvarlığı Hakları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 2, S. 1, Y. 2011, s. 177-207, s. 182.
[16] Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku-Kişiler Hukuku, Cilt II, İstanbul 2009, 

s. 19; Keskin, Dilşad: “Doğum Öncesi Gerçekleşen Zarar Verici Fiil Sebebiyle Tazminat: 
Ceninin Tazminat Talebi ”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y. 2003, 
S.1-2, s. 743-774, s. 746. 

[17] Kurt, s. 182.
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dolayı bu görüş de kabul edilemez[18]. Bu bağlamda kanunda öngörülen 
istisnai haller dışında ceninin hak ehliyetinin geciktirici şarta bağlı olduğu 
kabul edilmelidir.

Sağ ve tam doğumla hak ehliyetini yani kişiliğini kazanan ceninin 
kişiliğinin başlangıcı ise ana rahmine düştüğü andır. Konuyla ilgili olarak 
TMK m. 28/2’de “Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine 
düştüğü andan başlayarak elde eder.” hükmü düzenlenmiştir. Hükümde 
de açıkça belirtildiği üzere ceninin kişiliği, ana rahmine düştüğü anda 
başlamaktadır. Yani kişilik geçmişe etkili olarak kazanılmaktadır. Bu 
geçmişe etkililik varsayımı Roma Hukuku’na dayanmaktadır[19]. Corpus 
Iuris Civilis’in hukuk bilimi ve tarihi açısından en önemli bölümünü 
oluşturan Digesta 1.5.7’de, ana karnındaki ceninin menfaatinin ya da 
yararının olduğu durumlarda söz konusu hakların çocuk doğmuşçasına 
korunacağı belirtilmiştir[20]. Bu varsayım sayesinde henüz sağ olarak 
tamamıyla doğmamış çocuk, ana rahmine düştüğü anda doğmuş olarak 
kabul edilmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere ceninin kişiliğini geçmişe etkili ola-
rak kazanabilmesi için ana rahmine düşmüş olması gerekmektedir. Ana 
rahmine düşme anıyla ilgili olarak ise yasal bir düzenleme bulunma-
maktadır. Öğretideki baskın görüşe göre kadının gebe kaldığı an, ana 
rahmine düşme anıdır[21]. Ceninin ana rahmine düştüğü an, TMK m. 
287/2 ve m. 302/1 hükümleri kıyasen uygulanarak ispatlanır[22]. Anılan 
hükümlere göre tıbbi inceleme yoluyla aksi ispat edilmedikçe, çocuğun 
doğumundan geriye doğru üç yüzüncü gün, ana rahmine düştüğü tarih 
olarak kabul edilmelidir[23]. Tıbbi olarak dölleme, spermle yumurtanın 
ana rahminde birleşmesinden yirmi dört saat sonra gerçekleşir.

TMK, kişiliğin geçmişe etkili olarak kazanılmasında m. 28/2’de 
yer alan “ana rahmine düşmek” deyiminden de anlaşılacağı üzere doğal 
döllemeyi dikkate almıştır. Oysa günümüzde yaygın bir şekilde yapay 
dölleme yolu da kullanılmaktadır. Bu noktada yapay dölleme sonucu ana 
rahmine yerleştirilen embriyonun söz konusu düzenleme kapsamında 

[18] Kurt, s. 183.
[19] Aydın Ünver, s. 17.
[20] Aydın Ünver, s. 17.
[21] Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 15; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 223.
[22] Kurt, s. 183.
[23] Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 15.
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yer alıp almadığı konusunda tereddüt oluşmaktadır. Kişiliğin başlangıcı 
açısından tartışmalı olan bu hususta baskın görüş, dış ortamda dölleme 
anının dikkate alınmasını, ileride sağ olarak tamamıyla doğmak koşuluyla 
embriyonun tüpte dölleme tarihinden itibaren yasal korumadan yarar-
lanması gerektiğini savunmaktadır.[24]. Böylece embriyonun henüz ana 
rahmine konulmadan önceki dönemi de hukuki koruma altına alınmış 
olacaktır. Yapay döllemeye ilişkin bir başka sorun ise sperm ve yumur-
tanın ya da tüpte döllendirilen embriyonun dondurularak saklandığı 
hallerde kişiliğin başlangıcına esas olarak ana rahmine yerleştirildiği anın 
mı yoksa döllemenin gerçekleştiği anın mı esas alınacağı hususudur. Bu 
durumda öğretideki baskın görüş, dölleme anının kişiliğin başlangıcına 
esas alınması gerektiğini savunmaktadır.

Ceninin, kişiliğini geçmişe etkili olarak kazanmasının cenin açısından 
önemi ceninin bazı haklarını koruma altına almaktır. Hukukun pek çok 
alanında ceninle ilgili önemli düzenlemeler mevcuttur. Ceninle ilgili bu 
düzenlemeleri, ceninin malvarlığı hakları ve şahıs varlığı hakları üst başlığı 
altında incelemek konunun anlaşılabilirliği bakımından etkili olacaktır.

B. Cenini Korumaya Yönelik Düzenlemeler

Ceninin hak ehliyetine sahip olduğunu kabul eden TMK m. 28/2 
hükmü, cenine gerek malvarlığı hakları üzerinde gerekse de kişilik hakları 
üzerinde bazı koruma alanları sağlar.

1. Ceninin Malvarlığı Haklarının Korunması

Malvarlığı hakları, para ile ölçülebilen değeri olan haklardır. Ceninin 
malvarlığı haklarının korunması konusunda miras hukukunda ve borçlar 
hukukunda bazı düzenlemeler mevcuttur.

 

[24] Aydın Ünver, s. 20; Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 15-16.
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a. Miras Hukuku Alanında Düzenlemeler

TMK m. 580/1’de, “Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü 
anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.” hükmü bulunmaktadır. 
Hükümden de anlaşılacağı üzere mirasçı olabilmek için kural olarak miras-
bırakanın ölümü anında sağ olmak gerekir. TMK m. 582/1’de “Cenin, 
sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur.” hükmü ile getirilen istisna ile ceninin 
sağ olarak tamamıyla doğduğu anda mirasçı olabileceği düzenlenmiştir. 
Ceninin mirasçılığı, sağ doğma geciktirici şartına bağlıdır[25]. Cenin ölü 
doğduğu takdirde ise TMK m. 582/2 gereği mirasçı olamayacaktır[26].

Mirasbırakanın ölümünden yani mirasın açılmasından itibaren üç 
yüz gün içinde doğan çocuğun, mirasbırakanın ölümünde ana rahmine 
düşmüş olduğu karine olarak kabul edilir ve cenin kanuni mirasçı olur[27]. 
Yumurtanın sperm ile tüpte döllenmesi sonucu oluşan embriyonun don-
durulması ve dondurulan embriyonun ana rahmine babanın ölümünden 
sonra yerleştirilmesi sonucu tam ve sağ doğan çocuğun kanuni mirasçılığı 
konusunda ise doktrinde görüş ayrılıkları bulunmaktadır[28]. Bir görüşe 
göre ceninin kanuni mirasçılığı, mirasbırakanın ölümü tarihinde ana 
rahmine girmiş olmasına bağlıdır[29]. Bir diğer görüş ise dondurulan 
embriyonun mirasbırakanın ölüm tarihinden sonra ana rahmine yer-
leştirilmesi durumunda da sağ ve tam doğan çocuğun kanuni mirasçı 
olabileceğini savunmaktadır[30].

Cenin, ölüme bağlı tasarruf yoluyla iradi mirasçı da olabilir[31]. Bilin-
diği üzere iradi mirasçılık sıfatı, vasiyetname yoluyla veya miras sözleş-
mesi imzalanması ile kazanılmaktadır. Ceninin vasiyetname yoluyla 
mirasçı atanması konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. 
Buna karşılık ceninin kanuni temsilcisi vasıtasıyla miras sözleşmesinin 
tarafını oluşturup oluşturamayacağı hususu ise tartışmalıdır. Ceninin 
hak ehliyetinin bozucu şarta bağlı olduğunu kabul eden görüş, kanuni 

[25] İmre, Zahit/ Erman, Hasan: Miras Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2011, s. 286; Kılıçoğlu, 
Ahmet: Miras Hukuku, Ankara 2006, s. 228.

[26] Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, Alkım Yayınevi, 2003, s. 248.
[27] İnan, Ali Naim/ Ertaş, Şeref/ Albaş, Hakan: Türk Medeni Hukuku Medeni Hukuk, Seçkin 

Yayınevi, Ankara 2006, s. 455-456.
[28] Kurt, s. 186.
[29] İmre/Erman, s. 287; Şener, Esat: Miras Hak ve Payları, Seçkin Yayınevi, Ankara 1996, s. 

129.
[30] Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008, s. 87.
[31] Kılıçoğlu, s. 228.
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temsilcinin cenin adına miras sözleşmesi akdedebileceğini savunurken 
ceninin hak ehliyetinin geciktirici şarta bağlı olduğunu kabul eden görüş 
kanuni temsilcinin cenin adına miras sözleşmesi akdedemeyeceğini kabul 
etmektedir.

Ceninin mirasçılığının dışında, TMK m. 643/1’de düzenlenen “Mira-
sın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir cenin varsa paylaşma doğumunu 
kadar ertelenir.” hükmünde de belirtildiği üzere, cenine tanınan bir 
diğer hak da ceninin varlığı halinde miras paylaşımının doğuma kadar 
ertelenmesidir. Bilindiği üzere mirasçılar arasındaki iştirak halindeki 
hak sahipliği mirasın paylaşılması ile sona erer. Ceninin doğumu bek-
lenilmeksizin mirasın paylaşılması halinde, cenin sağ olarak doğarsa söz 
konusu paylaşım hükümsüz olacaktır. Ceninin varlığı nedeni ile miras 
paylaşımının ertelenmesi için ceninin mirasbırakanın çocuğu olması 
şartına bağlı değildir. Ceninin mirasbırakanın ikinci zümre hısımı gibi 
yasal mirasçısı olması yeterlidir[32].

b. Borçlar Hukuku Alanında Düzenlemeler

Türk Borçlar Kanunu’nda[33] ceninden açıkça bahseden düzenlemeler 
bulunmamaktadır. Ancak öğretide bazı düzenlemelerin cenin bakımın-
dan da uygulanabileceği kabul edilmektedir. Bu düzenlemeler şu şekilde 
sıralanabilir:

• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

TBK m. 53’e göre ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler, bu 
zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Hükümden de anlaşılacağı 
üzere ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar, 
zarar kalemi olarak kabul edilmiştir. Destekten yoksun kalan kişinin bu 
zararının tazminini talep edebilmesi, zarara uğramasının yanı sıra halen 
bakım ihtiyacı içinde olmasına bağlıdır[34].

Destek olan kişi, bir kişiye halen bakmakta ise destek; ileride bakma 
ihtimali varsa farazi destek olarak adlandırılır. Bir kişinin bir başka kişinin 
desteği sayılması için aynı ailenin fertleri olması zorunluluğu yoktur, 

[32] İmre/Erman, s. 452.
[33] Bundan böyle TBK olarak anılacaktır.
[34] Tekinay, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, s. 169 (naklen Aydın Ünver, s. 65)
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kişinin diğer kişiye fiilen bakıyor olması yeterlidir. Cenin de farazi des-
teğinden mahrum kaldığı için destekten yoksun kalma tazminatı isteme 
hakkına sahiptir. Bu bağlamda desteğin öldüğü tarihte ana rahminde 
bulunan cenin, sağ olarak tamamıyla doğduğu anda destekten yoksun 
kalma tazminatı talep edebilecektir[35].

Ölenin yasa gereği bakma yükümlülüğü olmayan kişilerin destekten 
yoksun kalma tazminatı talep edebilmesi yardımın sürekli ve düzenli 
olmasına bağlıdır[36]. Ana babanın yasa gereği çocuklarına bakma yüküm-
lülüğü olduğundan ceninin, ana baba açısından bu şartı ispatlamasına 
gerek bulunmamaktadır. Farazi desteğin ölümünde ise farazi desteğin 
refah içinde bulunduğunu ve kendisine sürekli ve düzenli bir yardım 
yapılacağını ispatlaması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazmi-
natının tutarı, ölen kişinin sağlayabileceği desteğin muhtemel miktarı 
kadar olacaktır[37]. Bu tutar, çocuğun bakım ihtiyacının ne kadar süre 
devam edeceği, desteğin kazancının ne kadar olduğu gibi unsurlar dikkate 
alınarak belirlenir.

Cenin açısından destekten yoksun kalma zararı, desteğin ölümü 
anında değil; ceninin sağ olarak tamamıyla doğduğu anda gerçekleşmiş 
olacaktır.

• Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Üçüncü kişi yararına sözleşme, sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü 
bir kişi yararına edimin kararlaştırıldığı sözleşmedir[38]. Üçüncü kişi 
yararına sözleşme, lehdarın ifayı talep etme hakkının olup olmamasına 
göre üçüncü kişi yararına eksik sözleşme ve üçüncü kişi yararına tam 
sözleşme olmak üzere iki grupta incelenir. Lehdar, ifayı borçludan talep 
edemiyorsa üçüncü kişi yararına eksik sözleşme, edebiliyorsa üçüncü kişi 
yararına tam sözleşme söz konusu olur[39].

[35] Öztan, s. 17; Zevkliler, Aydın: Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile 
Hukuku, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır 1986, s. 178.

[36] Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 
Sekizinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1998, s. 566.

[37] Serozan/Engin, s. S. 87.
[38] Oğuzman/ Öz, s. 826.
[39] Oğuzman/ Öz, s. 820; Serozan, Rona: “ Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası 

(Postmortal) Kişiliğin Korunması”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 
313-324, s. 315. 
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Üçüncü kişi yararına sözleşmede, lehine sözleşme yapılan üçüncü 
kişi sözleşmenin tarafı olmadığı ve bu nedenle fiil ehliyeti aranmadığı 
için öğretide ceninin üçüncü kişi yararına sözleşmede lehdar olarak tayin 
edilebileceği kabul edilmektedir[40]. Cenin gerek üçüncü kişi yararına 
tam sözleşmede gerekse de üçüncü kişi yararına eksik sözleşmede lehdar 
olarak tayin edilebilir. Henüz doğmamış bir çocuk yararına akdedilen 
sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurması, çocuğun sağ ve tam doğma 
geciktirici şartına bağlıdır. Cenin yararına tam sözleşme kurulması halinde 
cenin, sağ olarak tamamıyla doğduğu anda taraf olmadığı bir sözleşmeden 
bir alacak hakkı kazanacaktır. Örneğin cenin yararına imzalanan sağlık 
sigortası sözleşmesinde rizikonun gerçekleşmesi ile cenin ödemenin 
kendisine yapılmasını talep edebilecektir. Cenin yararına eksik sözleşme 
imzalanması halinde ise cenini ifayı kabul etme yetkisi kazanacaktır.

2. Ceninin Kişilik Haklarının Korunması

Kişilik hakları, değeri para ile ölçülemeyen, kişinin manevi dünyasına 
ilişkin olan haklardır. Kişilik haklarına kişinin yaşamı, şeref ve haysiyeti, 
vücut bütünlüğü, özgürlüğü, ismi, özel hayatın gizliliği gibi haklar örnek 
olarak gösterilebilir. Bu haklardan cenin bakımından önem taşıyanlar ise 
yaşama hakkı ile vücut bütünlüğü üzerindeki kişilik hakkıdır[41].

• Yaşama Hakkı

Anayasa m. 17’de düzenlenen, temel haklardan biri olan yaşama 
hakkı, kişinin sahip olduğu en temel haktır. Cenine yaşama hakkının 
tanınıp tanınmayacağı konusu yıllardır tartışılagelen bir konudur. Ceni-
nin yaşama hakkının bulunup bulunmaması konusunda bir sonuca 
ulaşabilmek için konuyla bağlantılı olan kürtaj konusunun öncelikle ve 
kısaca açıklanması gerekmektedir.

Kürtaj, istenmeyen gebeliğin müdahale ile sona erdirilmesidir[42]. 
Gebeliği sonlandırma kararının alınmasında toplumun sosyal yapısı, 

[40] Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir, s. 19; Zevkliler, s. 178; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 
s. 223.

[41] Ceninin bir diğer şahıs varlığı hakkı ise evlilik dışı gebe kalınan cenin doğmadan önce 
cenin adına kayyıma babalık davası açma hakkının verilmesidir. Bu hakkın aslında baba 
ile soybağını kurması bakımından malvarlığı hakkı olma niteliği de vardır; ama şahıs 
varlığına ilişkin tarafı daha ağır basmaktadır. 

[42] Metin, Sevtap: Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010, s. 154.
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ekonomik, kültürel ve medikal faktörler etkilidir[43]. Bu nedenle konuyla 
ilgili yapılan yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. 
Türk Hukuku’nda gebeliğe son verilmesi 1965 yılına kadar yasaklanmış 
iken 1965 yılında yürürlüğe giren 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun ile gebeliğin tıbbi zorunluluk halinde sona erdirilmesi kabul 
edilmişti. 557 Sayılı Kanun’u yürürlükten kaldıran 2827 Sayılı Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanun[44] ile de gebeliğin isteğe bağlı olarak sonlan-
dırılmasını içeren hükümler düzenlenmiştir[45]. NPHK’nin gebeliğin sona 
erdirilmesini düzenleyen beşinci maddesine göre gebeliğin sona erdiril-
mesi, tıbbi zorunluluk ve isteğe bağlı olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

İsteğe bağlı sona erdirme, NPHK m. 5/1’e göre, annenin sağlığı açı-
sından tıbbi sakınca olmadığı takdirde gebeliğin onuncu haftası doluncaya 
kadar yapılabilecek bir tıbbi müdahaledir. Hükümden de anlaşılacağı 
üzere isteğe bağlı sona erdirmenin gerçekleşebilmesi içib gebeliğin onuncu 
haftasının dolmaması ve anne sağlığı açısından tehlike oluşturmaması 
gerekmektedir. Bu noktada elbette ki annenin rızasının alınması gere-
ğini belirtmek gerekir. Gebelik onuncu haftayı doldurmamış olsa bile 
gebeliğe son verilmesi anne sağlığı açısından sakıncalı ise gebeliğe son 
verilemeyecektir. Bu nedenle rahim tahliyesini gerçekleştirecek hekimin 
gerek gebelik süresini gerekse de bu işlemde tıbbi sakınca olup olmadığını 
araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır[46].

NPHK’de gebeliğin, gebelik süresinin on haftadan fazla olduğu 
hallerde sona erdirilmesi iki halde kabul edilmiştir. Bunlardan biri, gebe-
liğin annenin hayatını tehdit ediyor veya edecek olması ya da gelecek 
nesiller için ağır maluliyete neden olma halidir. Gebelik, bu ihtimalde 
on haftadan fazla olsa dahi sona erdirilebilir. Bu durumda doğum ve 
kadın hastalıkları uzmanı ile ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara 
dayanan gerekçeli raporları gereklidir[47]. Bir diğer hal ise gebeliğe derhal 
müdahale edilmediği takdirde hayatı ve hayati organlardan birini tehdit 

[43] Aydın Ünver, s. 43; Dölen, İsmail/ Özdeğirmenci, Özlem: “Fetal Anomaliler: Fetal Haklar 
(Legal ve Etik)” Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2011, s. 169-174, s. 
170.

[44] Bundan böyle NPHK olarak anılacaktır.
[45] Dölen/Özdeğirmenci, s. 170; Özgül, Mehmet Emin: Yeni Tıbbi Yöntemlerin Hukuka 

Uygunluğu, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010, s. 126.
[46] Ford, s. 294; Yenerer Çakmut, Özlem: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından 

İncelenmesi, Legal Yayıncılık, s. 133.
[47] Aydın Ünver, s. 45; Özgül, s. 126.
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eden acil hallerdir. Bu durumu tespit eden yetkili hekim, gerekli rapor 
hazırlamaksızın bizzat gebeliği sona erdirecek tıbbi müdahalede buluna-
bilir. Konuyla ilgili olarak ayrıca TCK m. 99/6’ya göre kadının mağduru 
olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla 
olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebelik sona erdirilebilir. 
Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane orta-
mında sona erdirilmesi gerekmektedir.

Gebeliğe son verme hakkının ceninin yaşama hakkını ihlal edip 
etmediği konusunda öğretide bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bir 
görüş cenine yaşama hakkını doğumdan değil; ana rahmine düşme 
anından itibaren tanınması gerektiğini, dolayısıyla cenine yaşama hak-
kının tanınması gerektiğini savunmaktadır[48]. Bu görüşe göre ceninin 
hayatına ancak zaruret hali gibi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir 
nedenle son verilebilir[49]. Bir başka görüş ise ceninin kişiliğinin ancak sağ 
olarak tamamıyla doğduğu anda başlayacağını, bu nedenle doğumdan 
önce cenin adına kişiliğin korunmasına ilişkin bir yol olamayacağını 
savunmaktadır[50]. Bir diğer görüş ise ceninin yaşama hakkının bulunup 
bulunmadığı konusunu yasal düzenlemeler ışığında belirlemek gerekti-
ğini savunmaktadır[51]. Bu görüş, gebeliği sona erdirme hakkının tanın-
dığı hallerde, annenin kendisi hakkında karar verme hakkının ceninin 
müstakbel yaşama hakkına üstün tutulması gerektiği savunmakta; yasal 
düzenleme dışında kalan hallerde ise gebeliğin sonlandırılamayacağını, 
ceninin yaşama hakkının bulunduğunu savunmaktadır.

b. Ceninin Vücut Bütünlüğü Üzerindeki Kişilik Hakkı

Cenin ana rahminde iken, ceninin kişilik haklarından olan vücut 
bütünlüğü hukuka aykırı bir fiille ihlal edilebilir. Ceninin vücut bütün-
lüğüne yönelik kişilik hakkının ihlal edilmesi halinde, kişilik hakkı ihlal 
edilen cenin, kendisini zarara uğratan kişilerden zararının tazmin edil-
mesini talep edebilir[52]. Bu hallerde ceninin haklarını korumaya yönelik 
özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu nedenle sağ olarak tamamıyla 

[48] Özgül, s. 126.
[49] Aydın Ünver, s. 47.
[50] Serozan, Rona: Çocuk Hukuku, Genişeltilmiş İkinci Bası, Vedat Yayıncılık, İstanbul 

2005, s. 91.
[51] Aydın Ünver, s. 47-48.
[52] Dural/ Öğüz, s. 20; Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir, s. 18.



53

CENİNİN (FETÜSÜN) VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

doğan cenin, bu haklarını TBK’ye yani genel hükümlere dayanarak 
koruyacaktır. Ceninin vücut bütünlüğünü ihlal eden fiiller arasında, 
cenin üzerinde doğrudan müdahalede bulunan hekimlerin fiilleri ciddi 
bir önem taşımaktadır. Günümüzde hekimin çocuğa karşı sorumluluğu 
ise çoğunlukla iki halde gerçekleşir. Bunlardan biri çocuğun, hekimin 
ana rahmindeki cenine kusurlu bir müdahalesi sonucu özürlü doğması 
halidir. Bu halde hekimin bu müdahalesi haksız fiil olarak nitelendiri-
lir. Bu fiil, vücut bütünlüğü üzerinde kişilik hakkı ihlal edilen çocuğa 
maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı verir[53]. Özürlü doğan 
çocuk için ortaya çıkan ilk zarar, bu nedenle yapılacak tedavi, eğitim 
ve bakım masraflarıdır[54]. Çocuğa erginliğe kadar bakma yükümlülüğü 
anne-babaya ait olduğu bu masrafları anne-babanın da hekimden talep 
etme hakkı vardır. Bunun dışında çocuk da çalışma gücü kaybı nedeni 
ile meydana gelecek kazanç kaybının da tazmin edilmesini talep edebi-
lecektir. Çocuğun özürlü olarak yaşayacak olmasından dolayı duyduğu 
acı nedeniyle manevi tazminat isteme hakkının olduğunu da belirtmekte 
fayda bulunmaktadır.

Hekimin çocuğa karşı sorumluluğunun doğduğu bir diğer hal ise 
çocuğun, hekimin herhangi bir müdahalesi olmaksızın, özen yükümüne 
aykırı davranması sonucu özürlü olarak dünyaya gelmesi halidir[55]. 
Çocuğun hekimin herhangi bir müdahalesi olmadan yalnızca özen 
yükümüne aykırı davranması sonucu özürlü olarak dünyaya gelmesi 
halinde cenindeki anomalinin tedavi edilebilir olup olmamasına göre 
iki ihtimal söz konusudur.

Bu ihtimallerden biri, cenindeki anomalinin tedavi edilebilir olmasına 
rağmen hekimin teşhis edememesi nedeni ile çocuğun özürlü doğması 
halidir[56]. Öncelikle hekimin doğru teşhis koyma yükümlülüğü, mesleki 
yükümlülüklerinin başında gelir[57]. Hekim bu yükümlülüğünü yerine 
getirirken tıp biliminin bilinen kurallarına uymalı, gerekli dikkati gös-
tererek yeterli ve kapsamlı bir araştırma yapmalıdır[58]. Aksi takdirde 

[53] Aydın Ünver, s. 96; Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir, s. 18.
[54] Aydın Ünver, s. 97.
[55] Aydın Ünver, s. 110.
[56] Kurt, s. 194.
[57] Şenocak, Zarife: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s. 60.
[58] Şenocak, s. 61.
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sorumluluğu gündeme gelir. Kusurlu davranışı ile ana rahmindeki ceni-
nin tedavi edilebilir gelişim bozukluğunu teşhis edemeyen ve çocuğun 
özürlü doğmasına neden olan hekimin bu fiili haksız fiil sayılır. Hekim, 
bu haksız fiili nedeni ile özürlü doğan çocuğa karşı sorumludur.

Bir diğer ihtimal ise cenindeki anomalinin tedavi edilemez nitelikte 
olması; ancak hekimin teşhis edememesi ve anne-babayı bilgilendireme-
mesi sonucu kürtaj imkânından mahrum bırakması ve özürlü çocuğun 
doğumunun engellenememesi halidir[59]. Anomalinin tedavi edilemez 
olması halinde hekimin söz konusu fiili, özürlü olarak doğan çocuğa karşı 
haksız fiil sayılmamaktadır. Zira çocuktaki anomaliye hekimin fiili neden 
olmamıştır. Burada çocuğun doğumu ise zarar olarak görülmemektedir. 
Bu durumda hekimin sorumluluğu çocuğa karşı değil; anomaliyi teşhis 
edemediği için anne-babaya karşı doğacaktır.

Ceninin vücut bütünlüğü üzerindeki kişilik hakları elbette ki yalnızca 
hekimler tarafından ihlal edilmemektedir. Ana rahmindeki ceninin vücut 
bütünlüğü, tıbbi müdahale dışında aile içi şiddet veya trafik kazası gibi 
nedenlerle de ihlal edilebilir[60]. Bu gibi durumlarda şiddet gösteren veya 
kazaya sebep olan kişiler de sorumlu olacaktır.

SONUÇ

Çocuğun hak ehliyetini kazanması, onun tam ve sağ doğması gecik-
tirici şartına bağlıdır. Çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda 
kazandığı kişiliği, ana rahmine düştüğü andan itibaren yani geçmişe etkili 
hüküm doğurur. “Ana rahmine düşme anı” ifadesi, çağın ihtiyaçlarına 
uygun olarak “embriyonun oluştuğu an” olarak anlaşılmalıdır.

Ceninin hak ehliyetinin kapsamına şahıs varlığı haklarının yanında 
malvarlığı hakları da girer. Cenin, sağ doğmak kaydıyla kanuni veya iradi 
mirasçı olabilir; ölüme bağlı tasarruf yoluyla mirasçı olarak atanabilir, 
cenine belirli mal da vasiyet edilebilir. Cenin lehine üçüncü kişi yararına 
sözleşme imzalanabilir.

Cenin, ana rahminde iken dış müdahale ile bedensel zarara uğrarsa 
sağ doğduğu takdirde haksız fiil failinden maddi ve manevi tazminat 

[59] Kurt, s. 194.
[60] Kurt, s. 193.
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talep edebilir. Çocuk benzer şekilde hekimin herhangi bir müdahalesi 
olmaksızın, özen yükümüne aykırı davranması sonucu özürlü olarak 
dünyaya gelmesi halinde de zararının giderilmesini talep etme hakkına 
sahiptir. Cenine ileride destek olacak olan ana veya babası cenin doğmadan 
önce haksız fiil sonucunda ölmüşse, sağ doğan çocuk, haksız fiili işleyen 
kişiden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.

Ceninin yaşama hakkının olup olmadığı hususu yıllardır tartışılagelen 
bir husus olmuştur. Bu noktada mevzuatta yer alan düzenlemeler dik-
kate alındığında ceninin yaşama hakkının belirli süreyle sınırlı ve belirli 
koşulların varlığı halinde kabul edildiği ortaya çıkmaktadır.

Ana kural her ne kadar sağ ve tam doğmuş kişilerin haklara ve borçlara 
sahip olabilmesi olsa da henüz doğmamış, ana rahminde gelişmekte olan 
varlıklara ait hakların da bazı düzenlemeler ve uygulamalarla koruma 
altına alındığını görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu 
düzenlemelerin işlerlik kazanmasının o varlıkların ileride kişilik kazan-
maları şartına bağlandığıdır.
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KISALTMALAR

bkz. : Bakınız

C.  : Cilt

dn.  : Dipnot

m.  : Madde

s.  : Sayfa

S.  : Sayı

NPHK : Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

R.G. : Resmi Gazete

TBK : Türk Borçlar Kanunu

TCK : Türk Ceza Kanunu

TMK : Türk Medeni Kanunu

Y  : Yıl

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Oturum Başkanı- Soru olan varsa çok kısa bir süre içinde sorula-
rımızı alabiliriz.

Bir yandan da isterseniz sorulara geçelim.

Sayın Milletvekilimizin bir sorusu var; değerli hocam açıklamaları-
nızdan çok aydınlandım, teşekkür ederim. Kanunun açık olmamasından 
şikâyetçisiniz, kanuni eksikliği düzeltmek için öneriniz nedir? Yeni bir 
kanun teklifi nasıl olmalıdır?

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Çok teşekkür ediyorum milletvekilime.

Bu konuyu biz uzun yıllardır düşünüyoruz, aslında bu konu toplu-
mun karar vermesi gereken bir konu; ama bizim bu konuyla ilgilenen 
ve pratiğini yapan bir kişi olarak benim önerim şudur: Düşük dediğimiz 
olay 22 haftadan önceki olaysa ve biz 10 haftaya kadar kadına gebeliğini 
sonlandırma hakkı veriyorsak, o zaman bunu 22 haftaya kadar çıkarma-
mızda bence çok büyük bir mahsuru yok; çünkü, istenmeyen gebeliklerin 
getirdiği, bir aile her zaman 10’ncu haftaya kadar karar veremeyebiliyor, 
gebelik devam etsin mi, etmesin mi diye.

Bir diğeri, 10’ncu haftaya kadar sakatlıkların büyük bir kısmını tespit 
edemiyoruz. 12, 14, 16’ncı haftada tespit edebiliyoruz, buna Down Send-
romu da dâhil veya yaşamı sıkıntılı geçecek çocuklarla ilgili şeylerde böyle. 
Dolayısıyla 22’nci haftaya kadar yasa buna izin verirse, zaten sonunda 
gebelik sonlandırma ailenin imzasıyla yapılıyor. Sakatlığı tespit ettik, 
durum budur, kadın aile yine de bu çocuğu istiyorum derse sorun yok, 
istemiyorum derse o zaman hekim olarak bizim bunu sonlandırmamız 
yasa izin vermiş olur. Peki, 22 haftadan sonra, 22 haftadan sonra artık 
fetüsün vasfı etik ve özerk yani değişiyor. Bıraksanız yaşayacak, peki 
bıraksanız yaşayacak çocuğu o anda artık anne-baba, toplum ve kadınlar 
bu bilinçte olmalılar, “ben istediğim zaman ben bu çocuğu öldürürüm”, 
böyle bir şeyde çok etik ve kolay değil. Dolayısıyla, 22 haftanın üstünde 
bir liste oluşturmak gerekiyor. Hangi durumlarda, hangi hastalıklarda 
çok ağır maluliyet olabilir, ölümcüller ayrı; fakat diyelim ki, bir çocu-
ğun gözbebekleri yok, bunu 20’nci haftada ya da 18’nci haftada bunu 
ultrasonla tespit edebiliyoruz, sonlandıralım mı? Bakın Rahim Tahliye 
Tüzüğünde böyle bir şey yazmıyor, yani bir sürü sanatçı, bilim adamı, 
geçenlerde yazdı doğuştan kör, matematikçi, müzisyen, piyano çalıyor, 
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yani sakatları bu kadar temizleyelim diye bir arzumuz olacak mı? bu 
toplum olarak, buna toplum karar verecek.

Zaten yurtdışında bu tip ailelere devlet yardımcı da oluyor, ek para 
da veriyor. Yani konu, biz hekim olarak, teknik olarak size yasa yapıcılara 
bilgi verebiliriz; şu hastalıklar sonlandırılabilir, şu hastalıklar sonlandırıl-
ması doğru değildir; ama yasa bu haliyle yeterli değil, artı uygulamalar 
yasayı deliyor, etik ve yasal sorunlar ortaya çıkıyor.

Uzun bir cevap oldu, teşekkürler.

Oturum Başkanı- Biz teşekkür ederiz Hocam.

Şimdi, Sayın Profesör Doktor Fulya Tezcan’ın bir sorusu var. Genetik 
hastalıkların tanısındaki güçlükler nasıl aşılmalıdır?

Ben soruyu ortaya koydum, kim cevaplamak isterse.

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Bir kez daha söz alabilir miyim?

Şu anda dünyanın konuştuğu, Birleşmiş Milletlerin 2000 yılı hedef-
lerinde de öncelikle anne ölümleri, çocuk ölümleriyle ilgili sorunumuz 
var. Ancak, endüstri bizi, ultrason firmaları özellikle son yıllarda da 
genetik, bu ikili tarama testi, üçlü tarama testi, bakıyoruz tüm dünyada 
kadın doğumcular enerjilerini gerçekten çok büyük bir kısmını maternal 
ve fetal, neonatal mortalite morbidite’yi, anne-bebek ölümlerini çok 
büyük oranda etkilemeyecek konularda, bakın bu çok önemli bir konu, 
ama toplumsal olarak, halk sağlığı olarak baktığımızda önemi o kadar 
fazla kalmıyor.

Genetik ile ilgili, bu tabii teknolojinin gelişmesiyle, imkânların 
gelişmesiyle ilgili olabilecek bir konu. En son gittikçe anne karnındaki 
serbest DNA’larda birtakım bebeklerdeki sakatlıkları, anomalileri, genetik 
hastalıkları…

Genetik öyle bir bilim ki, biz sadece eskiden kromozom bakıyorduk. 
Şimdi DNA, genomlar, bunların artık en uç hastalıklara kadar gittikçe 
tespit eder olduk. Etik olarak, genetik olarak bir insanın yapısının bu 
kadar iyi bilinmesi de doğru mu? Yani, bu adamda 10 sene sonra şöyle 
bir hastalık çıkacak, yok böyle olacak diye, bu da insan yaşamına, etiğe 
uygun mu, bu da ayrı bir konu.
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Sayın Hocamın aslında sorduğu konuda katkısı olabilirse bende 
sevinirim, Hülya Hanımında belki katkısı olacak.

Prof. Dr. Hülya BİLGEN- Teşekkür ediyorum.

Aslında ben katkıda bulunmak üzere de söz almak istemiştim, önce-
likle Sağlık Hukuku Kurultayı’nın böyle bir konuya vurgu yapması çok 
anlamlı, çok teşekkür ediyoruz.

Şöyle ki, her ne kadar genetik anlamda teknoloji ileri düzeye geldi 
diyorsak da, bizler, genetik tanıyı koyan kişiler olarak, prenetal tanıyı 
uygulayan kişiler olarak maalesef birçok hastalıkta yetersiz kalıyoruz.

Hiçbir zaman yüzde 100, en iyi, en rahat konuştuğumuz konu bir 
down sendromu tanısıdır, onda bile yüzde 100 diyemiyoruz. Veya genetik 
hastalıkların, gen düzeyinde olan tek bir gendeki mutasyona, anomaliye 
bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar var ki, bu hastalıkları şu an teşhis 
etmemiz mümkün değildir. O nedenle biraz önce Sayın Müslüme Hanı-
mında ifade ettiği gibi, hekim tanı koyamamıştır derken, bunların göz 
önüne alınması için dikkati çekmek üzere ben söz almak istedim.

Aslında bu bir ekip işidir, prenetal tanı yapılırken psikiyatris, kadın 
doğum uzmanı, stogenetikçi, klinik genetikçi vardır. Ama yine de bir 
onay formu imzalatılır. Neden? Çünkü, ne kadar teşhis konsa bile atla-
yabileceğimiz, anlayamayacağımız hastalıklar vardır ya da birtakım kas 
hastalıkları, 45 yaşından sonra ortaya çıkar ve siz o an tabii ki sağlıklı 
dersiniz, mutasyonu bulursunuz. Ama 45 yaşına kadar bu çocuk yaşa-
masın mı, sonlandırılsın mı, bunların gerçekten masaya yatırılması ve 
çok iyi değerlendirilmesi herhalde anlamlı diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Biz teşekkür ederiz.

İki sorumuz var Doç. Dr. Ahmet Acıduman Hocam; evlilik dışı hamile 
kalmış 15 yaşından büyük, ancak 18 yaşından küçük,  küçük kızların 
hamileliğinde, küçük hamileliği sürdürüp çocuğu doğurmak istemekte, 
ancak anne-baba ya da velisi gebeliğin sonlandırılmasını istemekteyse 
hekimin tutumu ne olmalıdır?

Çok zor bir soru.

Bir Katılımcı- Biz ne yapacağız, işte o yüzden sordum.
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Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN- Evet, her hangi bir kişiye ya da 
hastaya her hangi bir tıbbi girişim yapılabilmesi için, onun aydınlatılmış 
onamının alınması yani onun yapılacak bu işleme rıza vermiş olması gere-
kir. Aslında 18 yaşın altındakilerde de durum çok farklı değil, yapılacak 
tıbbi girişimlerde yasal olarak mutlak velinin/vasinin rızası gerekirken, 
eğer rıza verebilecek durumdaysa, küçüğün de rızasının alınması hem etik 
olarak, hem de yasal olarak önerilmekte. Bu vakada da eğer kız gebeli-
ğini sürdürmek istiyorsa, hekim gebe kızın bu seçimine saygı göstermek 
durumundadır. Kızın rızası olmadan, hekimin sadece ailenin isteği ile 
bu gebeliği sonlandırmak için her hangi bir girişim yapması etik açıdan 
uygun ve kabul edilir olmayacaktır.

Bu olayın hukuki boyutuna baktığımızda da yasada, isteğe bağlı 
olarak gebeliğin sonlandırılması için gebenin izninin, küçüklerde de 
küçüğün rızası ile velinin izninin olması gerektiğini görüyoruz. Reşit veya 
mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasisinin rızası ile 
birlikte, sulh hâkiminin de izni gerekiyor denmekte. Bu vakada ise ailenin 
isteği ile gebenin kararı birbirine ters düştüğünden, bu durumun hukuka 
yansıması ve çözümün de hukuki olması kaçınılmaz gibi görünmekte.

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Zaten evli değilse hukukumuza göre 
otomatikman reşit oluyor, sorun yok; ama, bu yine benim hatırladığım 
yasaya göre 15 yaşından sonraki ilişkilerde hukukun bakışı daha farklı. 
15 yaşından sonra eğer kız bu işe taraftarsa…

Oturum Başkanı- Orada rıza istenmiyor, rıza aranmıyor. Eğer böyle 
tecavüz, birleşme veya herhangi bir rıza kabul edilebilir bir rıza olmadığı 
için, 18 yaşından sonra kabul edilebilir bir rıza niteliği taşıdığı için, orada 
rızada olsa yapılan ilişki suç niteliğini taşıyor. İlişki suç niteliğini taşıyor, 
ama çocuğun ortadan kaldırıp kaldırılması konusunda…

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Çocuğu bence ortadan kaldıramazsı-
nız, buna kimsenin gücü yetmez. Çünkü bu çocuk 15 yaşındaki kızda 
olsa, 15 yaşında olsa da onun vücudundadır, onun vücut bütünlüğüne 
dokunmanız çok büyük bir hukuk ihlali olur veya öneri olur. Mahkeme 
nasıl bir karar verebiliyor.

Biz 9-10 yaşındaki aydınlatılmış onam alırken, çocukların bile görüşü 
alınsın diye etik prensibimiz var. Burada 15 yaşındaki bir gebe, anne-
babası istemiyor diye gebelik sonlandırılmaz, bu kızın rızası gerekir; fakat 
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olay, yok rızaya dayalıdır, yasaya aykırıdır, bu gebelik suçtur, o kısmına 
karışmıyorum ve  gebelik sonlandırılamaz.

Oturum Başkanı- Benim yanlış bilgim vardır o zaman.

Buyurun.

Avukat Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)- Teşekkür 
ederim değerli Başkan, Avukat Mahmut Tanal; Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul Milletvekili.

Konuyu ben şöyle yaşadım: Kızımız 15 yaşında, oğlan büyük, anne-
baba muvafakatiyle sazlı sözlü düğün yaparlar, evlenirler ve ben o dönem 
avukatlık mesleğimi ifa ediyorum. Kızın, anne ve babası şikâyet eder; 
“Benim kızım küçüktür, evlendirilmiştir” diye şikâyet ettiler. Bende erkek 
tarafının avukatıydım, netice itibariyle biz sazlı sözlü düğünün yapıldığını, 
kızın anne ve babasının da oynadığı, kızında düğünde oynadığı, gelinlik 
giydiğini, gönül rızasıyla birlikte olduklarını, tüm delilleri çıplaklığıyla 
öne sürdük. Gayet rahat mahkeme cezayı verdi, Yargıtay’a geldik, yasal 
değişiklikler oldu, o sürede yasal değişikliklerden yararlandı. Yani o açı-
dan, suç teşkil etmez değil, biz hatta orada 24 ve 25’nci maddesine göre 
rızanın olduğunu ileri sürmemize rağmen maalesef olay suç.

Oturum Başkanı- Aynı şey benimde başıma geldiği için bunu söy-
lemiştim. Ama gelinen son durum nedir?

Avukat Müslüme ÜYE- Rıza olsa da anne-babanın şikâyet hakkı 
var. Adli tıpçılarda yasada bunun düzeltilmesi gerektiğini beyan ediyor 
zaten, kadının rızası varken neden anne-babanın orada ayrıca şikâyet 
hakkı var diye eleştirilmişti, ben onu eklemek istemiştim.

Oturum Başkanı- Reşit olmadığı için, onun rızasının geçerli olup 
olmadığının tartışılması gerekiyor. Yani, 18 yaşından büyük olan veya 
evlenmekle reşit olan kişinin ancak rızası hukuk anlamında kabul edile-
bilen bir rıza, ama o hakkı elde etmeden vermiş olduğu rızanın hukuken 
geçerliliği yok.

Avukat Müslüme ÜYE- O zaman TCK’daki 15 yaş ile 15-18 yaş 
arasında…

Oturum Başkanı- Cezanın ağırlaşması sebepleriyle ilgisi var onun, 
yani daha da ağır ceza verilmesi veya daha az ceza verilmesiyle ilgisi var.
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Bir diğer sorumuz var; gebelik 11’nci haftada, evlilik dışı ilişki sonu-
cunda anne istemeden hamile kalıyor, durumu farz ettiğinde partneri 
çocuğu aldırması yönünde baskı yapıyor. Anne istemeden yasadışı yolla 
çocuğu aldırmak zorunda kalıyor. Annenin cezai sorumluluğu ne olur? 
Anne çocuğu sonradan istiyor, aldırmak istemiyor.

Avukat Müslüme ÜYE- Bu konu Ceza Hukuku alanına girdiği için 
benim açıklamam çok doğru olmaz. Bu soruyu yarın Prof. Dr. Yener 
Hocama yönlendirirseniz eğer size çok daha kapsamlı gerekli bilgiyi 
verecektir. Dolayısıyla ben bu soruya cevap vermekten kaçınıyorum.

Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN- Ben bu bağlamda bir soru sormak 
istiyorum.

Yasa 10 hafta diyor, daha önce bu konuda biraz çalışmıştım. 10 hafta 
gebelik haftası olarak mı 10 hafta, yoksa son adet tarihine göre mi  10 
hafta mesela?

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Şimdi zaten gebelik haftasını biz son adet 
tarihine göre planlıyoruz.

Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN- Bu çok önemli, sonuçta 15 günlük 
bir süre kazandırır, yaklaşık iki hafta.

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Ama yasa gebelik haftasından bahsediyor.

Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN- Benim bu konuda bazı tereddüd-
lerim var. Son adet tarihi üzerinde ufak tefek manipülasyonlarla bu süre 
aşılabilir mi? O açıdan bu 10 hafta son adet tarihine göre mi belirlenir, 
yoksa yasal olarak da ultrasonla 10 haftaya uygun bir fetüsün boyutlarıyla 
mı teyit ediliyor?

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Bir başka soru, isterseniz önce ona cevap 
vereyim.

Tüm Batı tarafı diyeyim, bilmediğim ülkeler var; kadın doğumcular 
gebeliği hep son adet tarihine göre konuşur. Aslında son adet tarihinde 
kadın gebe değildir, bu gebelik yaşıdır, ceninin yaşı, gebelik yaşından iki 
hafta sonra küçüktür, bu teknik olarak önemli değildir; çünkü, bizim 
tüm tıbbi tedavilerimiz, gebelik planlaması, doğum planlaması, her şey 
gebelik haftasına göre konuşulur. Dolayısıyla yasa da gebelik haftasını 
dikkate almıştır. 11 hafta denildiği anda bu yasanın sınırındadır. Burada 
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zorla kürtaj oldu mu, ancak suça teşvik nedeniyle belki bu adamı zorlaya-
bilirler, tabii o kadar ceza hukukuna giremem. Ama kadın sonuç olarak, 
bu işlem kadının vücudu üzerinden yapıldığı için, herhalde kadında bir 
ceza alır; çünkü yasanın suç saydığı bir işlemi yapmıştır. Ancak, tehditle, 
zorla, bıçakla, istemeden yaptım filan diyorsa belki kurtarabilir. Ama 
bizim yasamıza göre 10 haftanın üzerindeki gebeliği sonlandırmak suç 
olarak kabul edilir.

Bir Katılımcı- Ben oradaki çocuk tanımına çok takılıyorum. Bunu 
belki yarın tartışırız ceza hukuku açısından diye, ama çocuk düşürtme 
lafına da ben çok takılıyorum. Terimlere takılıyorum aslında bir hekim 
olarak hukuk terimlerine takılıyorum. Çocuğun tanımı yapılmış, çocuğu 
biz doğduktan sonra olarak değerlendiriyoruz, o zaman cenini de çocuk 
olarak kabul ediyorsak, çocuğu düşürtmüyoruz biz orada, cenini düşür-
tüyoruz aslında. Çocuk düşürtme diye bayağı bir adının da değişmesi 
gerekir yeni kanunda, gebeliğin sonlandırılması biraz daha mantıklı, 
uygun gibi görünse de sonlandırılması lafı da bana mutlu bir son, doğumu 
çağrıştırıyor. Yani, gebelik mutlu bir sonla, doğumla çağrıştırılır diye. Bu 
da gebeliğin yarıda kalması, gebelik tamamlanamaması, rahim tahliyesi 
belki o anlamda daha uygun değerlendirilebilir. Bizim hem tüzük, bu 
konuyla ilişkili olan kanunlar, nüfus planlama kanunu ile Türk Ceza 
Kanunu ve rahim tahliyesi tüzüğünün aynı terimler üzerinde anlaşması 
gerekir. Aynı terimler üzerinde anlaşmalı ki, bizler hekimler olarak da 
yasayı bilmemekten dolayı bu bir mazeret olarak kabul edilmiyor.

Bu terim birliğine de yeri gelmişken bir dokunmak istedim.

Oturum Başkanı- Teşekkür ederiz.

Doç. Dr. İsmail DÖLEN- Bir genetik uzmanı hocamız bu prenatal 
tanı, “yakala, yok et”, bu tabiri rencide edici olarak düşünmüş. Bu etik 
camialarda tartışılıyor. Yani, yakaladığımız bir anormallikte gebeliği 
sonlandırıyoruz, bu çocuğun yararına değil, niçin yapıyoruz. Bunlar 
etik tartışmalar. Tabii uygulamada olaya böyle bakmıyoruz. Genetik 
danışmanlık ve genetik tetkik kadın doğumcular için gerçekten çok 
hayati, çok önemlidir.

Şimdi, Avukat Müslüme Üye Hanımın konuşmasıyla ilgili de, top-
lumlar ve yasalar aslında bazen birkaç grubu karşı karşıya getirip ortaya 
çıkan ortamdan güzel paralar kazanıyorlar. Bu işte en önemli konu, bakın 
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yıllardır sigortacılık şirketleri bizden bir şey yapabilecek olsak derler ya, 
“dükkân sizin”, çocuğun nesini istiyorsunuz; zekâsını, saç rengini, göz 
rengini, her şeyi söyleyelim, ama göremiyoruz, yapamıyoruz. Yani, bu eli-
mizde olan bir şey değil. Gerçi burada hukukta, yargıda konuştuğumuzda 
diyor ki, “bilirkişi, sizin arkadaşlarınız sizin aleyhinize karar veriyor”. Bun-
ları da biz belki mahkeme konusu, yargı konusu yapacağız. Bu Amerika’da 
da böyle olmuştur. Hekim aleyhine verilen kararlar daha sonra tazminat 
primlerinin yükselmesine neden olmuştur. 1970 yılında 300, 500 dolar 
alan hekim tazminat primi bugün ortalama kadın doğumcu için 150 
bin dolar olmuştur; fakat, yine ilk başta bir pompalama olmuştur. Beyin 
felci için kadın doğumcular, sigorta şirketleri milyonlarca dolar tazminat 
vermiştir. Baktık ki bu iş toplumu çökertiyor, kadın doğumcular doğum 
filan yaptırmıyorlar, “hadi bu işi 250 bin dolara indirelim” demişlerdir. 
Yani, böyle pazarlıkla yargı, adalet, burada adalet elde edilmiyor. Eğer biz 
adaleti elde etmek istiyorsak, kadın doğum bilimcilerinin, tıp biliminin 
imkânlarını hukukçulara, hâkimlere sunacağız, “efendim bizim elimizdeki 
imkân budur, buna rağmen bizi hâlâ kusurlu bulacaksanız, haksız fiil, 
kusurlu suç, neyse parası verelim veya bu mesleği yapmayalım” diyeceğiz.

Bakın Amerika’da kadın doğumcular, ben bu konuyu ilk incelemeye 
başladığımda 11 kadın doğumcudan biri doğum yaptırmıyordu. Şu anda 
bu sayı 5’e indi, 5 kadın doğumcudan birisi doğum yaptırmıyor, yap-
tıranlarda hiç birisi yüksek riskli gebeliklere bulaşmıyor; çünkü yüksek 
riskli gebeliklerin her biri mahkemede sonuçlanıyor.

Ben evlendim, karımda “Gestasyonel Diyabet” çıktı, ne yapacağım? 
Kimse sahip çıkmıyor, Amerika’nın yaşadığı bu. Ama bakın endüstri bu 
işten çok para kazanıyor, sigorta bu işten çok para kazanıyor. Toplumu 
bu hale getirmek istiyorsak da doktorlar kurban olsun, doktor ortada 
kalmayacak tabii ki.

Sonuç olarak, bugünkü geldiğimiz seviyede sakatlara, engellilere, 
topluma bakışımız, yani sağlıklı olsun. Sağlık zaten hak değil, sağlığın 
korunması hak. Nasıl doğuyorsak hayatımızı öyle devam ettireceğiz. 
Tabii bunun önceden bilinmesi önemli; anne-baba buna çok üzüldü, 
komşusu da buna çok üzüldü, Amerika’da böyle, çocukları böyle olunca 
komşusunun da huzuru kaçtı, haydi ona da tazminat. Bu hale getirirsek 
bu iş iyi gitmez, bu iş insan için iyi gitmez. Hekim hiç dert değil, benim 
bir-iki senem kaldı, benim için hiç dert değil.
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Oturum Başkanı- Şimdi sorularını biriktirmiştim, Avukat Müslüme 
Üye Hanıma söz vermek istiyorum. O cevaplarını verecektir.

Avukat Müslüme ÜYE- Elimde birkaç soru var, sırasıyla ben bunlara 
cevap vermeye çalışacağım.

Bir soru; ceninin haklarının savunulmasını biraz daha detaylandı-
rabilir misiniz?

Ceninin malvarlığı ve şahıs varlığı haklarının olduğunu söyledik. 
Malvarlığı haklarına mirasçılık hakkı, miras paylaşımının ertelenmesi 
hakkı, cenin yararına sözleşme imzalanması durumu ve de ceninin des-
tekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceğini söyledik. Cenin bu 
mirasçılık hakkı kapsamında mirasçı ve saklı paylı mirasçı olabileceği için 
tenkis davası açabilir ya da cenin doğmadan miras paylaşımı yapılmışsa 
paylaşımın iptalini talep edebilir.

Şahıs varlığı haklarından da yaşama hakkının ve vücut bütünlüğü 
üzerindeki kişilik hakkının cenin için önemli haklar olduğunu söyledik. 
Cenin bu noktada şahıs varlığını, yani vücut bütünlüğünü ihlal eden 
herkese karşı, bu hekim de olabilir, şiddet gösteren de olabilir, bu trafik 
kazasında kazaya sebebiyet veren kişi de olabilir. Herkese karşı maddi, 
manevi bütün zararlarını tazmin için dava açma hakkına sahiptir.

Açıklamamı istediğiniz başka bir husus var mıdır? Bu soruyu soran 
kişi, isim yazmıyor ama.

Cenin çocuk olduktan sonra tabii ki yasal temsilcisi vasıtasıyla açı-
lacaktır dava.

Bir Katılımcı- Peki, şöyle bir şey daha sorayım: Ceninin böyle bir 
haksızlığa uğradığı nasıl tespit edilecek, yani yasal temsilcisi dava açabilir, 
ama bunun tespit edilmesi lâzım.

Avukat Müslüme ÜYE- Tabii, eğer bu zararı bir hekim sebebiyet 
vermişse bunun raporları olacaktır ya da bir trafik kazası sonucu ceninin 
vücut bütünlüğü ihlal edilmişse yine trafik kazası tespit tutanakları olur, 
burada bu tutanaklardan yola çıkarak hazırlanan kusur raporları olur. 
Bunların hepsinin geçmişinde tabii ki raporlara dayanarak, yoksa “ben 
cenindim, çocuk oldum, zarar gördüm, dava açıyorum” gibi bir hakkı 
tabii ki yok.
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Bir Katılımcı (Devamla)- Son bir sorum var.

Bunun için annenin şikâyetinin önemi nedir, yoksa bu yine bir kamu 
davası gibi bir şikâyetten bağımsız olarak mı açılıyor tespit edildiği anda.

Avukat Müslüme ÜYE- Şimdi şöyle: Somut olaya göre değişkenlik 
gösteriyor. Eğer konusu suç teşkil eden bir fiil söz konusu ise, o ceza 
davasının konusu olabilir. Fakat konusu suç teşkil eden bir fiil, bir zarara 
sebebiyet vermişse tazminat davasının konusu da olabilir. Yani, bunu iki 
yönlü değerlendirebiliriz, bu somut olaya göre değişkenlik gösterebilecek 
bir soru.

Bir Katılımcı (Devamla)- Çok teşekkür ederim.

Avukat Müslüme ÜYE- Rica ederim.

Bunun dışında, ölü doğum olması halinde anne-babaya işyerinde 
doğum izni verilir mi, verilmeli mi?

Bu aslında İş Hukukunun düzenleme alanında bir konu; fakat bu 
benim konu alanımda değildir. Ben İş Kanununda buna ilişkin bir hüküm 
olduğunu ve ölüm halinde 5 güne kadar izin verildiğini biliyorum; ama 
yine de bir kanuna bakmak lâzım ve ölüm izni var mutlaka.

Bir diğer sorumuz; gebelik şayet kişinin saldırıya uğraması sonucu 
oluşmuşsa, 20 haftaya kadar sonlandırılabilir dediniz. Eşin rıza birlik-
teliği gerekçesiyle bu süre yine 20 hafta olur mu? Henüz boşanmamış, 
ancak ayrı yaşayan kadına karşı bu durum gerçekleşirse saldırı olarak 
kabul edilebilir mi?

Aslında bu da Ceza Hukukunun düzenleme alalında. Burada şunu 
söyleyebiliriz: Kadına uygulanan fiil suç sayılıyorsa eğer, tabii ki kadın 
TCK kapsamında 20 haftaya kadar gebeliğine son verdirebilecektir. 
Burada tespit edilecek husus; kadına uygulanan fiilin suç olup olmadığıdır.

Oturum Başkanı- Aile içi şiddet yönünden de değerlendirilmesi 
mümkün bu konunun, değerlendirme kapsamını sadece Ceza Kanunu 
değil, aile içi şiddet hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekecek ki 
suç teşkil edecek bence.

Avukat Müslüme ÜYE- Bir başka soru da; gebelik esnasında heki-
min özel yükümlülüğüne aykırılığından dolayı çocuğun tazminat davası 
açmasında zaman aşımı ve ispat bakımından değerlendirmeler rica edilmiş.
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Şimdi şöyle: Burada çocuğun ergin olması ileri sürülmüş yazılmış, 
fakat çocuğun erginliğinden bahsetmedik. Ceninin çocuk olmasından 
bahsettik. Dolayısıyla, tabii ki zaman aşımı süresi cenine karşı işlenen 
fiillerde de işleyecektir. Bu haksız fiilin zaman aşımı süresi olabilir, sözleş-
meden doğan zaman aşımı süresi olabilir. Özellikle haksız fiilden doğan 
zararlarda 2-10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde çocuk yasal temsilcisi 
vasıtasıyla bu davayı açmalı, aksi takdirde zaman aşımı bakımından 
reddedilir ve hiçbir hak talep edemez.

Bir başka soru, buyurun.

Bir Katılımcı- Hekimin özürlü doğabilecek bir cenin noktasında 
hekimin bunu fark edememesi durumu, bu konuyu daha somutlaştı-
rabilir misiniz? Bunu teknolojinin hekimin aleyhine kullanılması gibi 
yorumlayabilir miyiz? Belki önceki yıllarda hekimin fark etmemesini, 
özür durumunu doğal karşılarken, teknolojinin gelişmesiyle bazı özürlü 
doğabilecek ceninin, doğum sonrasında bu ceninin artık çocuğun varisleri 
aracılığıyla hekim aracılığıyla hekimin aile ve cenine karşı sorumluluğu 
noktasını biraz açmanızı istedim. Teknolojinin bunu hekimin aleyhine 
yorumladım kendimce, bu konuya siz ne diyorsunuz?

Avukat Müslüme ÜYE- Şimdi şöyle siz şu noktada galiba bana 
soru yöneltiyorsunuz: Hekimin herhangi bir tıbbi müdahalesi yok, fakat 
çocukta özür var. Şimdi bu özrün tedavi edilir nitelikte ise ve hekim bunu 
teşhis edemediği için çocuk özürlü doğmuşsa hekim bundan sorumlu; 
çünkü teşhis etmiş olsaydı çocuk iyileşecekti. Bu genellikle çocuktaki 
kalp rahatsızlıklarında oluyormuş. Galiba ceninin kalp rahatsızlığı anne 
karnındayken düzeltilebiliyormuş. Hekim bunu teşhis edemeyip, ceninin 
o şekilde doğmasına neden olursa eğer bundan sorumlu, tedavi edilebilir 
nitelikteki anomalinin teşhis edilememesinden hekim sorumlu; fakat 
cenindeki özür tedavi edilemez nitelikteyse, yani hiçbir tıbbi olanak buna 
imkân vermiyorsa hekim orada teşhis edemese dahi bundan sorumlu 
olmayacaktır; çünkü çocuğun özürlü olarak doğmuş olması, hiç doğ-
mamış olmasına tercih edilmektedir. Bu noktada teknolojik gelişmeler 
konusunda hekim tabii ki de teknolojik gelişmeleri takip ederek kapsamlı 
ve gerekli araştırmayı yaparak teşhisini koymalıdır.

Oturum Başkanı- Herhalde başka sorumuz kalmadı.
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Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, özellikle sayın hocalarımıza 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sunucu- Değerli konuklarımız sizden birkaç dakikanızı daha rica 
edeceğim.

Ben değerli konuşmacılara verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür 
ediyorum ve konuşmacılara plaketlerini sunmak üzere Avukat Sayın 
Metin İlkay Çimen Bey’i sahneye davet ediyorum.

(Plaket Takdimi Yapıldı)
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II. OTURUM

HUKUKÎ BOYUTLARIYLA ORGAN  
YA DA DOKU NAKLİ

Oturum Başkanı :  Avukat Pınar AKSOY GÜLASAN

Konuşmacılar :

    Prof. Dr. Adnan ATAÇ

    Doç. Dr. Yıldız ABİK

    Avukat Arzu BATUR ÖZÇETİN

    Prof. Dr. Selahattin ÖZMEN

    Prof. Dr. Osman İLHAN

    Prof. Dr. Hakan HAKERİ

    Prof. Dr. Mustafa PAÇ

    Doç. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU

    Avukat Cahid DOĞAN
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Avukat Pınar AKSOY GÜLASAN (Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Kurulu Başkanı/ Oturum Başkanı)- Ben söze aslında bir hekimimizin 
ufak bir açıklamasıyla başlamak istiyorum.

Operatör Doktor Ata Bozoklar’ın bir kitabından aldım bunu, organ 
ve doku nakli için diyor ki; “Önce başarılı organ nakilleri gerçekleştirdik, 
insanlara umut verdik ve organ bekleme listelerinde hastalarımızı sıraladık. 
Amacımız onların yaşamını kurtarmaktı, ama o bekleme listeleri ölüm 
listelerine dönüştü ve biz hastalarımızı tedavi ederek değil, kaybederek 
eksiltmeye başladık. Bu durum gerek hastalar, gerek hasta yakınları ve 
gerekse de biz hekimler açısından en büyük acıydı. Çünkü hepimiz 
gayet iyi biliyorduk ki, organ bekleyen bir hastaya zamanında bir organ 
bulunur ve takılırsa o hasta içimizden herhangi biri kadar sağlıklı bir 
şekilde yaşama geri dönecektir.”

Bugünkü oturumumuzda organ ve doku naklinin, bağışın, tüm 
hukuki boyutlarıyla ele alacağız. Ben sözü fazla uzatmadan Adnan Bey’e 
veriyorum; etik açıdan organ ve doku nakli.

Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Sunumlarımız 20’şer dakika, daha sonrasında soru-cevap kısmımız 
olacak. Soruları lütfen yazılı olarak iletirsek sevinirim.

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Adnan ATAÇ (GATA Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 
Başkanı)- Teşekkür ediyorum.

Tabii değerli hocalarım ve katılımcı arkadaşlar; öncelikle hoş geldiniz. 
Bu güzel toplantıyı düzenleyenlere huzurunuzda başlangıçta tabii ki çok 
teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Adnan ATAÇ

GATA Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Muharrem UÇAR

GATA Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ORGAN AKTARIMLARI VE DAĞITIMI İLE 
İLGİLİ TEMEL ETİK SORUNLAR

ÖZET

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sayesinde, organ nakilleri 
dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde başarıyla uygulanan tıbbi uygu-
lamalar haline gelmektedir. Bu uygulamanın gelecekte daha da yaygın-
laşacağı ve tıp mesleğine önemli açılımlar sağlayacağı öngörülmektedir. 
Yaşamı ve toplumu doğrudan ilgilendiren böyle bir uygulama ile ilgili, 
büyük “değer” çatışmalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu makalede konuyla ilgili etik sorunlar dört temel düzlemde ele 
alınarak, sorun kümelerinin ortaya konması ve sınırlarının belirlenmesine 
çalışılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili sorunlar; vericiyle ilişkili etik 
sorunlar, alıcıyla ilişkili etik sorunlar, organ veya dokuların ticari meta 
gibi satışıyla ilişkili etik sorunlar ve dağıtımın hakkaniyetle yapılmasına 
ilişkin etik sorunlar, başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: organ aktarımı, etik sorunlar, kaynakların dağı-
tımı, adalet.

GİRİŞ

Organ ve doku nakillerinin esası; bir hastalığın tedavisi veya bir 
yaşamın kurtarılmasına yönelik, ölü veya canlı bir başka insandan alınan 
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doku veya organın aktarımının yapıldığı tıbbi işlemlere dayanmaktadır. 
Bu işlemlerde her zaman bir alıcı, bir verici ve işlemi yürüten profes-
yoneller bulunmakta ve etik sorunların meydana gelmesine uygun bir 
eylem kümesini oluşturmaktadır. Olayın toplumsal boyutu da göz önüne 
alındığında, bu alanda ortaya çıkacak olası etik sorunların analizi oldukça 
karmaşık bir hal almaktadır.

Organ nakli tıp mesleğinin temel amaçları olan; yaşamı korumak, 
ızdırabı azaltmak, hastalığı tedavi etmek ve fonksiyonu yeniden kazan-
dırma özelliklerini bünyesinde taşıyan önemli bir tıbbi uygulamadır. 
Bununla birlikte bu uygulamanın, tıbbi etiğin temel ilkelerinden olan 
“zarar vermeme, otonomi ve adalet” ilkelerinden her birinin ihlal edilme-
sini de gerekli kılan bir yönü bulunmaktadır. Temelde başka bir insanın 
yararı için diğer bir insana zarar vermek etik açıdan tartışmalı olduğu 
gibi, sağlanacak yararın kime hangi önceliklere göre tahsis edileceği de 
tartışmalıdır. Bir diğer husus ise; bu uygulamaların her zaman tıp kurum-
larına ve doktorlara karşı toplumun beslediği güveni sarsacak potansiyel 
riskleri bünyesinde barındırmasıdır.

Günümüzde her tür doku ve organın aktarımı konusunda önemli 
tıbbi girişimler dünyanın hemen hemen her yerinde başarıyla uygulana-
bilmektedir. Organ nakli ile ilgili yöntemlerin gelişmesi ve uygulamanın 
başarısının gün geçtikçe artması, bu tedavi şansına olan talebi artırmış, 
uygun organın temin ve tahsisinden kaynaklanan önemli etik sorunlar 
gün geçtikçe daha çok tartışılır olmuştur. Bu sorunlar sadece tıbbi etik 
ile ilişkili olmayıp, hukuki, dini ve diğer birçok sosyokültürel dinamik 
ile de ilişkilidir. Bu nedenle organ nakli konusu günümüzde farklı disip-
linler tarafından farklı yönleriyle tartışılmaktadır. Bu makalede; konuyla 
ilgili etik kaygıların ve tartışmaların sınırlarının daha belirgin bir şekilde 
ortaya konulmasına çalışılacaktır.

ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNİN ETİK BOYUTU

Organ nakli gibi yaşamı doğrudan ilgilendiren konularda, büyük 
“değer” çatışmalarının gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu potansiyel 
çatışmalar, organ aktarımı ile ilgili tüm kişi ve taraflar ile tüm süreç ve 
işlemleri kapsayan düzlemlerde meydana gelebilir. Bu karmaşıklığı biraz 
anlaşılabilir kılmak için, olası etik sorunları dört başlıkta ele almanın 
uygun olacağını değerlendiriyorum. Bunlar; vericiyle ilişkili etik sorunlar, 
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alıcıyla ilişkili etik sorunlar, organ veya dokuların ticari meta gibi satışıyla 
ilişkili etik sorunlar ve dağıtımın hakkaniyetle yapılmasına ilişkin etik 
sorunlardır.

1. Organ ve doku vericisiyle ilişkili etik sorunlar

Organ ve doku aktarımında temelde başka bir insana yarar sağla-
mak için yürütülen bir girişim söz konusudur. Hipokrat’tan beri tıbbın 
temel ilkelerinden biri olan “önce zarar vermeme” ilkesini göz önüne 
aldığımızda, ilk etik sorun olarak; başka bir bireyin yararı için diğer 
bir bireye zarar vermenin kabul edilebilirliği ile ilgili etik tartışmalar 
gündeme gelmektedir.

Burada bir insanın yararı için başka bir insana zarar verme söz konu-
sudur. Organ naklinde sağlanan önemli fayda ve kabul edilebilen düşük 
risk yüzünden organ naklinin etik açıdan kabul edilebilir bir uygulama 
olduğuna karar versek bile, başka bir kişinin organlarının alınmasıyla 
ilgili bazı etik soruların cevaplanması gerekmektedir. Bunlar;

Canlı bir organ bağışı için hangi kriterlere başvurulacağı,

Bir ölüden organların alınabilmesi için hangi kriterlere başvurulacağı,

Bir insanın ne zaman ölü kabul edileceği,

Ailelerin kadavradan organ alınması sürecindeki konumunun ne 
olacağı,

Mirasla edinilmiş diğer mülkler gibi kadavranın organlarının ailesin-
den satın alınıp alınamayacağı,

Çift organlarını satabilmeleri için insanlara izin verilip verilemeyeceği,

Ölümün sınırındakiler veya sosyal açıdan alt düzeyde olan bireylerin 
organlarının kullanılıp kullanılamayacağı.[1]

Bu sorulara genel olarak bakılacak olursa; aranması gereken kriter-
lerde öncelikle, vericilerden alınacak organlar için “aydınlatılmış onam” 
sürecinin tam anlamıyla gerçekleşmiş olmasının vazgeçilmez bir şart 
olduğu, ikinci olarak; verici için olası riskin kabul edilebilir olması 
(örneğin böbreğini veren kişinin ileride böbrek yetmezliğine neden 

[1] Rosamond Rhodes, Organ Transplantations.
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olabilecek bilinen bir risk taşımaması gibi), üçüncü olarak; kadavradan 
yapılacak nakillerde kesin ölümün veya beyin ölümünün gerçekleşmiş 
olması ve son olarak da; süreçte menfaat çatışması veya herhangi bir şai-
beyi çağrıştıracak veya algılatacak tüm durumlara karşı duyarlı olunması 
gerekliliği vurgulanmaktadır.[2]

Bu genel değerlendirmenin ötesinde, organ ve doku vericisi ile ilgili 
etik sorunları daha net görebilmek için, konuyu iki başlık altında ele 
almanın uygun olacağını düşünüyorum. Bunlar; kadavradan organ nakli 
ve canlı vericiden organ nakli ile ilgili etik sorunlardır.

a) Kadavradan Organ Nakli ile İlgili Etik Sorunlar: Burada akla 
gelen ilk soru; cesetleri parçalamayarak bir kadavradan organ almanın, 
ölüye saygı göstermemizi gerektiren belli dinî ve toplumsal davranışları 
ihlâl edip etmediği, ikinci soru ise; ölüden organların alınmasından önce 
rızanın gerekli olup olmadığıdır. Bu soruların yanıtı toplumdan topluma, 
kültürden kültüre ve ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Birçok Batı 
ülkesinde ceset ailenin mülkiyeti olarak görülmekte ve ailelere ölmüş 
yakınları hakkında karar vermelerine olanak tanınmaktadır. Buna göre, 
bir muhtemel verici tanımlandığında en yakın akrabaya bağış konusunda 
danışılmakta ve organlar transplantasyon için çıkarılmadan önce ailenin 
rızası alınmaktadır.

Ülkemizde halihazırda, özerkliğe saygı gösteren, diğerkamlığı teşvik 
eden, etik ilkelere dayanan ve yasal olarak belirlenmiş bir organ bağış 
sistemi mevcuttur. Bu kapsamda öldükten sonra, organlarını bağışlamak 
isteyenlerin trafik ehliyetlerinde veya kurum kimliklerinde bu durumu 
belirten bir bilgi hanesi bulunmaktadır. Mevzuattaki bu açık hükme 
rağmen uygulamada, ölünün organlarını bağışladığı yönünde herhangi 
bir resmi belge söz konusu olsa da ailenin rızası alınmaktadır. Bununla 
birlikte, olası vericinin bağış yönünde herhangi bir resmi beyanı söz 
konusu olmasa da aile rızasıyla organları transplantasyon için alınabil-
mektedir. Bu uygulamalar ülkemizde de, bazı batı ülkelerinde olduğu 
gibi cesedin ailenin mülkiyeti olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Ölüye saygı ve organ için “rızanın” temini dışında bir üçüncü soru 
ise; ölümün tespiti hususudur. Ölümün tarifi çok eskiden beri tıp, hukuk 

[2] Lo B. Resolving Ethical Dilemmas: A Guide For Clinicians, Second Edition, Lippincott 
Williams Wilkins A Wolters Kluwer Company, 2000.
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ve din adamlarının ilgi alanına giren bir konudur. Yakın zamana kadar 
solunum ve kalp fonksiyonlarının durması olarak tanımlanan ölümün, 
günümüzde birçok farklı tanımı gündeme gelmiştir. Artık reanimasyon 
merkezlerinde, kardio-respiratuar yöntemler ile birçok hasta yaşamını 
idame ettirebilmektedir. Bu yöntemler uygulanmadığı veya bu türlü 
müdahalelerde başarı sağlanamadığı takdirde biyolojik ölüm meydana 
gelmektedir. Serebral iskeminin 5-10 dakika içinde önlenemediği ve yeterli 
dolaşımın geç olarak sağlanabildiği durumlarda ise bitkisel hayat yani 
kortikal ölüm meydana gelmektedir.[3] Günümüzde organ nakli için etik 
açıdan da kabul gören ölüm tarifi, insanın şahsiyetinin ölümü olarak kabul 
edilen beyin ölümüdür. Burada beyin fonksiyonları ve bilhassa beynin 
diğer organların çalışmalarını ve ruhla beden arasındaki koordinasyon 
fonksiyonlarının geri dönüşsüz olarak son bulması söz konusudur.

Bir müdahalede bulunulmadığı takdirde ölecek olanları hayatta 
tutmayı mümkün kılan reanimasyon yöntemleri, organ nakli açısından 
yaşamsal bir önem taşımaktadır. Çünkü organlar alınmadan önce donör 
vücudunun canlı tutulması, organ naklinin başarısını doğrudan etkile-
mektedir. Bu sebeple, kortikal ölümün mü yoksa tüm beyin ölümünün 
mü ölümün tanımlanması için geçerli kriter olarak alınması tartışma 
konusudur. Bazı düşünürler insan kişiliğinin temel dinamiğini oluşturan 
kortikal ölümün, bazıları ise tüm beyin ölümünün tıbbî bir standart 
olarak alınmasının doğru olacağını ileri sürmüşlerdir.

Bilinçlilik, anlama, hafıza, düşünme ve gönüllü hareket etme ini-
siyatifi, beyin korteksinin temel fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonların 
yokluğuna dayanan kortikal ölüme, bir anlamda ölümün sosyal tanımı 
da diyebiliriz. Ölümün bu tanımını, tüm beyin fonksiyonu yokluğuna 
dayalı diğer bir ölüm tanımına tercih etmek, günümüz şartlarında daha 
çok kabul edilebilir gözükmektedir. Çünkü bütün vücudun ölümü kav-
ramından, beyin odaklı ölüm kavramına geçiş, bir birey olarak hayatta 
kalmanın kavramsal işlerliği gerektirdiği fikrine dayanmaktadır. Eğer 
düşünme kişi için uygun ayırt edici nitelikse ve kortekse aitse, yalnızca 
kortikal fonksiyonun yokluğuna dayanarak ölüm açıklanabilir. Ancak, 
eğer bütün beyin yerine kortikal ölümü, ölümün tanımlanması için 
yeterli bir etik standart olarak kabul edersek, beyin korteksi olmadığı 

[3] Terzioğlu A. Organ Transplantasyonu ve Getirdiği Etik Sorunlar. Türkiye Klinikleri Tıbbi 
Etik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Aralık 1993.
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(anensefalik bebekler gibi) veya daimî olarak kortikal fonksiyonların 
yitirildiği (kalıcı komalar gibi) durumlarda da organların alınabilmesi 
gündeme gelecektir. Bir diğer husus ise, tüm beyin ölümü ile kortikal 
ölümün birbirinden ayırt edilmesi yönünde bilim adamlarının veya 
klinisyenlerin yanılması endişesidir.[4]

Burada insanların öldükten sonra organlarını bağışlamamalarıyla 
ilgili temel etik kaygılar üzerinde de durmak istiyorum. Bu etkenlerden 
en önemlisinin; kimliğinde organ bağışı ile ilgili bilgi bulunan bir kişi-
nin, koma durumunda yeterli bakım alamayacağı ile ilgili kaygılardır. 
Bu durum ölümle yaşam arasındaki bir birey için mücadele eden sağlık 
ekibinin, bu kritik sınırda bireyi yaşama döndürme çabasında ümitsizliğe 
düşüp, başka yaşamları kurtarmaya odaklanabilecekleri düşüncesinden 
kaynaklanmaktadır.[5] Bu nedenle bazı ülkeler, kişilerin organ bağışı ile 
ilgili bilgilerinin yasal olarak gizliliğini esas alan ve kimliklerde şifreli 
olarak belli olacak şekilde bir düzenleme yapılmasına yönelik yöntemler 
geliştirmişlerdir.

Organ bağışı ile ilgili isteksizlikle ilgili ikinci etik kaygı; beyin ölümü 
kavramının anlaşılmasındaki veya anlatılmasındaki güçlükler ile beyin 
ölümünün gerçekleştiğini ortaya koyan tıbbi kriterlerin güvenilirliği 
konusundaki toplumsal tereddütlerdir.[6] Kişinin organ bağışı için onayı-
nın alınmasının mümkün olmadığı durumlarda, yasal varisinin onayının 
alınması yasal bir zorunluluk olduğundan, beyin ölümü kavramının 
herkes tarafında anlaşılabilecek şekilde tanımlanması ve bu konuda 
ortaya konulmuş tıbbi kriterlerin güvenilirlik ve geçerliliği konusunda 
toplumda tam bir güven oluşturulması gerekmektedir.

Organ bağışı ile ilgili profesyonelleri ilgilendiren bir diğer husus ise; 
organ bağışı yapabilecek durumdaki hastaların yasal varislerine bu yönde 
bir teklifin iletilmemesidir. Yapılan araştırmalar organ bağışı yapabilecek 
olan hastaların yaklaşık dörtte birinin ailelerine bu yönde bir teklifin 

[4] Rosamond Rhodes, Organ Transplantations.
[5] Herdman R, Potts JT. Non-heart-beating Organ Transplantation: Medical and Ethical 

Issues In Procurement. National Academy Press, Washington DC, 1997.
[6] Committee on Organ Procurement and Transplantation Policy. Organ Procurement and 

Transplantation: Assessing Curent Policies and The Potential İmpact of The HHS Final 
Rule. Washington DC,1999: National Academy Press.
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yapılmadığını ortaya koymuştur.[7] Bu oranın ülkemiz için daha yük-
sek olduğu tahmin edilmektedir. Her ne kadar organ nakli konusunda 
yapılan yasal düzenlemeler ve kurumlar arası işbirliğini sağlayacak yeni 
yapılanmalar yürürlüğe girmiş olsa da, yeni düzenlemeler henüz ülkemizin 
her tarafını kapsayacak şekilde bir işlerlik kazanmamıştır. Bu nedenle 
öncelikle hastane yöneticileri ve ilgili branş doktorlarının bu konuda 
bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kadavradan yapılacak organ naklinde önemli bir diğer husus da, 
beyin ölümü tanısını koyacak hekimler ekibinin, organ naklini yapacak 
ekipten farklı hekimlerden oluşmasıdır.[8] Böylece nakil sürecinde menfaat 
çatışması veya herhangi bir şaibeyi çağrıştıracak veya algılatacak durum-
ların önlenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim ülkemizde yürürlükte olan 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki 
2238 sayılı Kanunun 12. maddesine göre “alıcının müdavi hekimi ile 
organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleşti-
recek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak hekimler kurulunda yer 
almaları yasaklanmıştır.

Kadavradan organ nakli ile ilgili etik ve hukuki açıdan diğer bir sorun 
ise; doğal afetler ve trafik kazalarında aniden ölüp de, yakını olmayan-
ların cesetlerinden, o anda diğer bir hayatı kurtarmak için vasiyet ve 
rıza almaksızın organ ve doku naklinin yapılması için organın alınması 
hususudur. Bazı ülkelerde bu husus etik ve hukuki açıdan hala tartışma 
konusu iken, ülkemizde gerek organ ve doku nakli ile ilgili 2238 sayılı 
kanunun 14. maddesi, gerekse bu maddenin son fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir fıkra eklenmesine ilişkin 2594 sayılı kanun ile 
bu yöndeki uygulamalar yasal bir boyut kazanmıştır.

Bu konu ile ilgili etik ve hukuki açıdan yapılan bilimsel tartışmalar, 
başkasının hayatını kurtarmak için bile olsa, saygılı davranmak adına 
vasiyet ve rıza alınmadan organların alınmasının, ölen insanın kendi cesedi 
üstünde hakkının ihlali tezine dayanmaktadır. Ancak, kişinin ölümünden 
sonra organlarını bağışlamama yönünde açık ve bilinen bir itirazının 

[7] Committee on Organ Procurement and Transplantation Policy. Organ Procurement and 
Transplantation: Assessing Curent Policies and The Potential İmpact of The HHS Final 
Rule. Washington DC,1999: National Academy Press.

[8] Terzioğlu A. Organ Transplantasyonu ve Getirdiği Etik Sorunlar. Türkiye Klinikleri Tıbbi 
Etik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Aralık 1993.
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olmaması durumunda başka yaşamların kurtarılması için organlarının 
kullanılmasının haklı çıkarılabileceği yönünde güçlü söylemler mevcuttur.

Nitekim John Harris; devletin ölen kişinin ya da akrabalarının iste-
ğine bakmaksızın otopsi talep etme gücüne sahip olduğunu ve bunu da 
genellikle bir hayatı kurtarmaktan daha önemsiz bir yarar elde etmek 
amacıyla yaptığını belirtmektedir. Hâlbuki ölmüş bir insanın saygınlığını 
otopsi kadar zedeleyebilecek pek az şey olduğunu, onun organlarının 
“iradesi dışında” alınmasıyla bir hak kaybı veya zararın söz konusu ola-
mayacağını vurgulayarak, devletin uygun her ölünün organlarını nakil 
amacıyla kullanma ve bu amaçla yakınlarının iznini aramaksızın organ 
alma hakkına sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Aslında ilk bakışta 
kabul edilemez gibi görünen bu önerinin arkasındaki mantık, zorunlu 
otopsi ile aynıdır.[9]

Sonuç olarak, “kamu yararı”nı düşünerek ölüm sebebini ortaya çıkar-
mak için belli durumlarda zorunlu otopsinin şart koşulması gibi, aynı 
şekilde binlerce insanın hayatının kurtarılmasının söz konusu olduğu 
durumda da, ölen insanların organlarını kamunun kullanımına sunmanın 
etik açıdan uygun bir tutum olduğunu belirtmektedir.

b) Canlı Vericiden Organ Nakli ile İlgili Etik Sorunlar: Canlı 
vericiden organ alma, tıp etiğinin dört temel ilkesinden üçü olan zarar 
vermeme, yararlı olma ve kişi otonomisine saygı ilkelerinin tipik bir 
çatışma alanıdır. Burada organ alıcısının önemli, hatta yaşamsal bir 
yararı söz konusu iken, vericiye az ya da çok zarar verme gerçeği ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Vericinin karşılaşabileceği zararlara rağmen, 
sevdiği veya tanıdığı birisin kurtarma ikileminde kişisel seçimlerine saygı 
gösterme bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla, 
birini cerrahî komplikasyonlar riskine atma ve bir organını almak doğru 
olmasa da, bugün için zorunlu durumlarda, başka daha iyi alternatiflerde 
bulunmamaktadır.[10]

Birini canlı organ vericisi olarak kabul etmede en önemli etkenler; 
alıcı kimsenin ihtiyacının ciddiyeti, donör için ciddi komplikasyonların 
olmaması ve vericinin rızasının niteliğidir. Bilgilendirilmiş onayın alın-
ması, bir vericiden organ almada temel ilkedir. Çünkü rızası olmadan 

[9] Haris J. Hayatın Değeri. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. s: 170-173.
[10] Rosamond Rhodes, Organ Transplantations.



81

ORGAN AKTARIMLARI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ TEMEL ETİK SORUNLAR

birinden organ almak doğrudan vücut bütünlüğüne saldırı ve zarar vermek 
olacağından, ne etik ne de hukuki yönden geçerli olamaz. Bir organın 
çıkarılması sadece ve sadece alıcı için bir yarar sağlayan, verici içinse, 
hastalık yönünden endikasyon riski olan tıbbi bir operasyon olduğundan, 
açıkça “zarar vermeme” ilkesinin ihlal edildiği unutulmamalıdır.

Ancak sadece vericiye odaklanarak durumun diğer boyutları göz ardı 
edilmemelidir. Hekim için bütün tanı, tedavi ve girişim uygulamalarında 
“zarar vermeme” ilkesinin mutlak ve sınırsız bir ilke olmadığı, yarar ve 
zarar dengesinin iyi değerlendirilmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Alıcıyı 
kurtarmak için vericinin hayatını riske etmemek şartıyla, organ naklinin 
yapılabileceği koşulların belirlenmesine azami dikkat edilmelidir.[11]

Canlı verici konusunda, bir yandan bir insanın iyileşmesine, öte 
yandan diğerine yönelik sıkıntı ve tehlikenin mevcut olmasına etik ve 
hukuksal yönlerden müsaade edilebilse de, bazı koşullara ve sınırlılıklara 
dikkat edilmelidir. Bunlar;

1. Alıcının yararı ile vericinin riskinin karşılaştırılması, yararın maksi-
mum, risklerinse bertaraf edilebilir veya göz ardı edilebilir olması.

2. Aydınlatılmış onamın tam olarak uygulanabilir olduğundan emin 
olunması ve vericiye kararını oluşturmak için yeterli zamanın 
sağlanması.

3. Anlaşmanın vericinin kendi arzusu ile olması ve herhangi bir 
biçimde verici üzerinde baskı oluşturacak bir durumun olmadı-
ğından emin olunması.

4. Organ bağışının parasal veya başka bir çıkar amacı ile 
yapılmaması.[12]

Sonuç olarak, yaşayan birinin organının transplantasyon için kul-
lanılmasının, etik açıdan “önce zarar vermeme” temel hekimlik ilkesine 

[11] Büken N.Ö. Bir vaka üzerinde canlı böbrek vericilerinin etik yönden değerlendirilmesi 
ve adolesan vericinin psikosoyal durumu. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Cilt: 5, 
Sayı: 2, Ağustos 1997. 81-87.

[12] Büken N.Ö. Bir vaka üzerinde canlı böbrek vericilerinin etik yönden değerlendirilmesi 
ve adolesan vericinin psikosoyal durumu. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Cilt: 5, 
Sayı: 2, Ağustos 1997. 81-87.
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ters düştüğü yönündeki etik eleştiriler günümüzde tartışılmaya devam 
etmektedir. Kendi özgür iradesi ile de olsa, eşine, kardeşine, akraba veya 
bir yakınına organını bağışlama ya da bağışlamama kararında ailenin psi-
kolojik baskısının varlığı etik açıdan dikkat edilmesi gereken durumları 
oluşturabilir.

Bir insanın önem verdiği, sevdiği başka bir insan yararına kendinden 
fedakârlık etmesi etik açıdan “iyi” bir eylem olarak kabul edilebilir. Ancak 
güçlü duygusal bağlarla birbirlerine bağlı bireylerin yaşamları söz konusu 
olduğunda, özgür seçim ve sağlıklı karar vermenin ortadan kalkabileceği 
göz ardı edilmemelidir. Özgür seçim ile yapılıp yapılmadığı tartışmalı 
her eylem ise, etik açıdan sorgulanmayı hak eder.

2. Organ ve Doku Alıcısı ile İlişkili Etik Sorunlar

Organ nakli bekleyen hastaların fazlalığı ve organ bağışının azlığı, 
uygun organların kime tahsis edileceği yönünde alınması gereken karar 
süreçlerini güçleştiren ve önemli etik sorunları ortaya çıkarma potansiyeli 
taşıyan temel etmenlerdir. Aslında bu konuyla ilgili ilk etik tartışmalar 
1960’lı yıllarda diyaliz makinesinin kullanılmaya başlamasıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu yıllarda diyaliz hastalarının fazlalığı ve imkânların yetersizliği 
nedeniyle, kimin veya kimlerin diyalize alınacağına karar vermek üzere 
komiteler oluşturulmuştur.

Bu komiteler “algılanan sosyal değer” esasına göre diyaliz adaylarını 
belirlemiş, bu yönde verilen kararların önyargı ve belirsizlik içeren “değer 
yargılarına” dayandığı yönünde önemli eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler 
karşısında ABD’de tüm diyaliz hastaların bakım giderlerinin karşılanması 
yönünde sınırsız bütçe uygulaması başlatılarak, sorun çözüme kavuşturul-
muştur.[13] Ancak söz konusu olan organ nakli olduğunda, konu sadece 
parasal kaynakların kısıtlılığı değil, nakledilecek organların yetersizliği 
asıl sorunu oluşturmaktadır.

Organ nakli, bağış sistemine dayandığından ve genellikle bağışta 
bulunanların organların kime tahsis edileceğini bilmemesi, uygun organ-
ların kime, nasıl nakledileceği konusunda adil ve hakkaniyete dayanan 
sürecinin işlemesi ve toplumun bu sürece tam güveni büyük bir önem 

[13] Lo B. Resolving Ethical Dilemmas: A Guide For Clinicians, Second Edition, Lippincott 
Williams Wilkins A Wolters Kluwer Company, 2000.
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taşımaktadır.[14] Organ nakli ile ilgili sosyokültürel, teknik ve etik birçok 
faktörün karmaşık bir şekilde bir arada yer alması, konunun multidisip-
liner bir yaklaşım ve kurumlar arası işbirliği ile yürütülmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu nedenle tahsis kriterlerinin devlet tarafından belirlenen 
kurallar çerçevesinde yürütülmesi ve devletin kontrolünde kar amacı güt-
meyen gönüllü kuruluşların işbirliği önem kazanmaktadır. Kaynakların 
çok sınırlı olduğu gerçeği, organ alıcısını belirlemede seçimin zor olduğu 
ve hekimi bekleme listesinin takipçisi durumuna sokan, etik tuzaklarla 
dolu bir süreci ortaya çıkarmaktadır.

Kadavradan alınan organlarının sahibinin gerçekte kim olduğu ve 
seçimi yapacak kişilerin yetkilerinin ne olacağı konusunda da sorular 
vardır. Alınan organların yasal sahipliği konusu tam olarak belirlenmiş 
olmasa da, etik yaklaşım içinde, kadavra organlarının transplantasyon 
ekibine değil, topluma ait olduğu şeklinde görüşler vardır. Bu nedenle 
kurumlar ve transplantasyon ekipleri toplum adına “paylaştırıcı” yüküm-
lülüklerini yerine getirmektedirler.[15] Toplum kendi adına yürütülen 
paylaşım ilkelerinin eşit ve adil olarak uygulanmasını bekleyeceği için, 
toplumsal güvene layık olmak, işlemlerin sosyal yönleri ve değerlerini 
kavramak ve paylaşımda açıklık politikasına riayet etmek, süreçte yer 
alan profesyonellerin temel etik yükümlülüğüdür.

Her ne kadar profesyonellerle ilgili herkesin kabul edeceği yasal 
düzenlemeler ve etik yükümlülükler ortaya konsa da, tahsis sistemiyle 
ilgili farklı çözümler önerilmektedir. Örneğin, Hollanda’da; piyango 
sistemi (kur’a ile seçim yapmak), kronolojik sistem (önce gelene önce 
servis düşüncesiyle seçim yapmak), bekleme listesi sistemi (hem hastalığın 
aciliyetini hem de listedeki bekleme süresini gözeterek seçim yapmak) ve 
kriterler sistemi (bazı kriterlerin kullanarak öncelikli seçimlerin yapılması) 
üzerinde durulmaktadır. Amerika’da ise; ticari yaklaşım (parasını ödeyen 
organı alır) ve seçim-komitesi yaklaşımı (tıp dışı bir komitenin yaptığı 
seçim) tartışılmaktadır.[16]

[14] Childress JF. Ethical criteria for procuring and distributing organs for transplantation. J 
Health Politicy Law. 1989;14: 87-113.

[15] Dossetor J.B. Organ Dağıtımında Kullanılan Prensipler, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, 
Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: 
W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 267-270.

[16] Osinga M, Akveld J.E.M., Charro F.T. Kanuni Açıdan Donör Organ Dağıtımı, Organ 
Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, 
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Bu kadar farklı yaklaşım içinde daha uygun olarak kabul edilen 
“kriterler sistemi” etik açıdan daha az sorunlu bir yöntem olarak görül-
mektedir. Bu sistemde; tıbbi kriterler, kişisel kriterler, günlük yaşam 
koşulları, hastanın yakın çevresi için önemi, hastanın toplum için önemi, 
hastanın yaşı ve hastanın sosyal alışkanlıkları gibi birçok kriterin incelenip 
değerlendirilmesi söz konusudur. Burada öncelikle tıbbi kriterlere göre 
değerlendirme yapılması, daha sonra kişisel kriterlerin dikkate alınması 
ve bu sıraya göre değerlendirmeye devam edilmesi esastır. Aslında yaş 
kriterlerinin bir tür ayrımcılık oluşturduğu ve sosyal kriterlerinin ise 
subjektif olabileceği çok aşikardır. Bu nedenle tüm bu kriterlerin her 
birinin insanın yaşamı ve sağlığı ile ilgili etik bir karar olması çok güçtür.

Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, “kriterler kamuoyuna 
açık olması gerekir mi?”, “seçimi kim yapmalı?”, soruları gündeme gel-
mektedir. Birinci soruya tüm otoriteler olumlu cevap verseler de, ikinci 
soruyla ilgili olarak; bazı otoriteler seçimin tedaviyi yapacak olan tıbbi 
ekibe bırakılması, ancak olanak varsa, tarafsız bir avukatın da hazır 
bulundurulması yönünde cevap verirken, bazıları seçimin en azından 
meslek dışından kişilerin oluşturduğu bir komiteye bırakılmasına karşı 
oldukları yönünde cevap vermişlerdir.[17]

Sonuç olarak; insandan insana organ naklinde eldeki organın kime 
tahsis edileceği etik açıdan önemli bir sorun oluşturmaktadır. Aynı anda 
organ nakline muhtaç hastalardan hangisinin çok kısıtlı olan organ 
bağışından yararlanacağı ve bu seçimin hangi kriterlere göre yapılacağı 
toplumun da takip edebileceği tam bir açıklık politikasıyla belirlenme-
lidir. Bu politika, hangi hastanın daha acil olarak organ nakline muhtaç 
olduğunun tarafsız tıbbi kriterlere göre tespitini ve sıra bekleyen has-
tanın diğer sosyal özelliklerini kapsayacak şekilde olmalıdır. Ancak bu 
seçimde etik açıdan önemli olan, sosyal ve finansal yönden ayrımcılığı, 
yaşamlardan birinin diğerine üstünlüğünü çağrıştıracak veya algılatacak 
yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

Aralık 1990, Editör: W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri 
Ltd. Şti., 1994: 296-298.

[17] Osinga M, Akveld J.E.M., Charro F.T. Kanuni Açıdan Donör Organ Dağıtımı, Organ 
Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, 
Aralık 1990, Editör: W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri 
Ltd. Şti., 1994: 296-298.
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3.  Organ ve Dokuların Ticari Meta Gibi Satışıyla İlişkili Etik 
Sorunlar

Organ nakli ile ilgili etik açıdan gündeme gelen en sakıncalı husus-
lardan birisi, organ bağışlarının ticari amaçla kullanılmasıdır. Organ 
bağışının gerek etik açıdan gerekse dini ve sosyokültürel açıdan tüm 
dünyada yaygın kabul görmesinin temel nedeni; bir hayatı kurtarmaya 
yönelik ulvi bir amaca hizmet etmesidir. Bu nedenle organlarını fahiş 
fiyatla bağışlama veya satma genel etik ilkelere ve insanlık değerlerine 
ters bir eylem olarak kabul edilmektedir.

Organ satışına karşı olanlar, bunun organların adaletsiz dağıtımına 
yol açacağı, zenginlerin kolayca ulaşabilmesine ve fakirlerin mahrum 
kalmasına neden olacağını ileri sürmektedirler. Satın alınan organların 
dağıtımındaki bu kaygıları ortadan kaldıracak âdil bir sitem oluşturulabilse 
de, organ satışının kabul edilebilir olup olmadığı tartışmalıdır. Organ 
satışına karşı olanlar, adil bir dağıtım sistemi olsa da vücut parçalarının 
satılabilir değil, verilebilir olduğunu, para kazanma güdüsünün insanları 
yardım yapma ve diğerkâmlık duygusundan mahrum edeceğini ileri 
sürmektedirler.[18]

Organ satışını savunanlar ise; parasal ödeme yapılmadan ölülerden 
organ almanın bir tazminat almaktan (cenaze masrafları gibi) mutlu 
olabilecek aileleri için, bir haksızlık olacağını iddia etmektedir. Çift 
organların satılmasına müsaade edilmemesinin insanların kendileri için 
en iyi olduğunu düşündükleri seçimleri üzerinden hareket etmelerine 
izin vermeyerek otonomilerine saygı duymamak olacağı da ileri sürül-
mektedirler. Bu görüşü savunanlar; insanların maddî faydalar için büyük 
risklere girmesini ve riskli işleri üstlenmelerinde paranın güdüleyici olarak 
kullanılmasını toplumun kabul ettiğini, bir yoksulun yaşamında önemli 
derecede farklılığa yol açmaya yeterli miktarda ödeme yapılmasının da bu 
kapsamda organ satışını kabul edilebilir kılacağını ileri sürmektedirler.[19]

Eğer insanların organlarını verme, takas etme veya satmalarıyla ilgili 
ulusal veya uluslararası düzenlemeler getirilecekse, bu tür düzenleme veya 
kısıtlamaların tüm insanlık açısından doğrulanabilirliğinin veya kabul 
edilebilirliğinin sağlam gerekçelere dayanması gerekmektedir. Özellikle, 

[18] Rosamond Rhodes, Organ Transplantations.
[19] Rosamond Rhodes, Organ Transplantations.
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tarafların bilgilendirilmiş onamının alınması suretiyle, olayın risklerini ve 
şartlarını anladıkları gösteriliyorsa, kişilerin neden dolayı organ ticareti 
ile ilgili etik düzenlemelere bağlı kalması gerektiği ve hangi gerekçeyle 
devletin organların satışını yasaklayacak bir etik otoriteye sahip olduğu 
hususları sorgulanmaktadır.[20]

Başka bir yaklaşımla; ister devlet isterse profesyonel paternalizm 
yoluyla olsun, kişilerin kendi istekleriyle organ vericisi olma haklarının, 
fakirlik ya da farklı sosyokültürel gerekçeler ileri sürülerek, ellerinden 
alınmasının ne kadar etik bir yaklaşım olacağı tartışılmaktadır. Organ 
nakliyle doğrudan ilgili olan tarafların rızası ile gerçekleşen ticari bir 
ilişki üzerinde, demokratik çoğunluğun etik bir otoriteye sahip olması 
ise tartışılan bir diğer husustur.

Bu tartışmalar devan etse de, akraba olmayan vericilerden organ sağ-
lamak için tüm dünyada yaygın olarak uygulanan, ancak etik olmayan iki 
sistem yarış halindedir. Her iki sistem de, vericilerin maddi problemleri 
sayesinde, uluslararası tüm yasal düzenlemelere rağmen var olmaya devam 
etmektedir. Bu sistemlerden birincisi; yasal veya yasal olmayan şartlarda 
süren ve pazar dinamiklerinin geçerli olduğu bir ticari sistem, diğeri ise; 
daha az ticari öğeleri içeren ve pazar dinamiklerinden biraz arınmış olan 
“bağış” ya da “ödüllendirme” sistemidir. Birinci sistemde paranın çoğu 
vicdansız organ simsarları tarafından alınmakta ve vericiler genellikle 
suiistimale açık, kuralsız bir ticaretin aracı konumundadırlar. İkinci sis-
temde ise verici seçimi, kar amacı gütmeyen hastane ya da kurumlarca 
yapılmakta ve alıcının ödediği ücretin büyük bir kısmı, düzenlenmiş 
sistem yoluyla vericiye ödenmektedir. Her ne kadar ikinci sistem de etik 
açıdan tartışmalı olsa da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunu mazur 
görecek farklı sosyokültürel gerekçeler bulunmaktadır. Batı dünyasında 
“bağışı ödüllendirme” şeklinde ele alınan bu yaklaşım, zenginin fakiri 
kurbanlaştırması şeklinde görülmektedir.[21]

[20] Engelhardt H.T. Evrensel Bir Ahlak Sistemi Var Mıdır? Yoksa Ahlak Kuralları Kültüre 
Mi Bağımlıdır?, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk 
Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag 
& Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 107-112.

[21] Dossetor J.B. Organ Dağıtımında Kullanılan Prensipler, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, 
Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: 
W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 267-270.
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Tüm bu tartışmalar sonucunda, Uluslararası Transplantasyon derneği 
1970 yılında bu konudaki etik kaygılara son noktayı koyacak bir bildiri 
yayınlamıştır. Bu bildiride; “canlı veya ölü vericilerin organlarının satışı 
hangi şartlar altında olursa olsun savunulamaz” olarak belirlenmiştir. 
1985 yılında aynı dernek başka bir bildiri yayımlayarak, iki yol gösterici 
kural seti oluşturmuştur. Buna göre; “kadavra organlarının dağıtımı 
için yol gösterici kurallar” ve “akraba olmayan canlı vericiler tarafından 
böbrek bağışlanması için yol gösterici kurallar” belirlenmiştir.[22] Bu yol 
gösterici kurallar net bir şekilde insan organların ticaretinin yapılmasına 
karşı çıkmış ve cerrahların bağışlanmış bir organı toplumun bir emaneti 
olarak ellerinde bulundurduklarına vurgu yapmıştır. Bu bildiriyle bir 
anlamda, organ naklinin toplumsal boyutunun bireysel boyutundan 
daha üstün bir “değer” olduğuna dikkat çekilmiştir.

Sonuç olarak organ nakli ile ilgili olası etik sorunların ele alındığı ulu-
sal ve uluslararası tüm bildirilerde, insan organlarının ticari amaçlarla elde 
edilmesi ve kullanımına karşı tam bir mutabakat olduğu görülmektedir.

4.  Organların Dağıtımında Adaletin Sağlanması ile İlişkili Etik 
Sorunlar

İkinci Dünya Savaşından sonra tüm dünyada sağlığı koruma hakkı 
giderek önem kazanmaya ve sağlık bir “hak” olarak kabul edilmeye 
başlandı. Ülkeler kendi şartları doğrultusunda, kanunlarla bu hakkın 
dağıtım ve kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeleri yapmışlardır. Sosyal 
bir hak olarak kabul edilen sağlık hakkı, prensipte, tüm yurttaşlara sağlık 
olanaklarından eşit yararlanma hakkı verse de, çeşitli sınırlılıklar ve kısıt-
lamalar bu hakkın kullanımını engelleyebilmektedir. Bu sınırlılıklardan 
en önemlisi imkânların yetersizliği, bir diğeri ise parasal kaynakların 
yetersizliğidir.

Konu organ nakli olduğunda, para ve diğer imkânların yeterli olma-
sına, uygun organın bulunması da eklenmektedir. Her açıdan sınırlılık-
ların ve kısıtlılıkların bulunduğu organ nakli gibi yaşamsal bir konuda, 
önemli etik sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sorunlardan en 

[22] Fluss S.S. İnsan Organları ve Dokularıyla İlgili Ticari Muamelelerin Önlenmesi: Düzenleyici 
ve İdari Önlemlere Uluslar arası Bir Bakış, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT 
ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: W. Land J.B. 
Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 113-120.
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önemlisini, uygun organın verileceği uygun kişiyi belirlemekle ilgili “adil 
seçim” oluşturmaktadır.

Sağlık alanında adalet ilkesi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bir 
ilacın yazılması ya da uygun bir organın kime nakledileceğinde adaletin 
sağlanması kadar, ulusal sağlık kaynaklarının ve sağlık bütçesinin ne 
şekilde kullanılacağı da adalet ilkesiyle ele alınacak konulardır. Adalet, 
felsefeciler tarafından farklı biçimlerde tanımlanmış olsa da, üzerinde 
genelde uzlaşılan tanım; insanlara hak ettikleri eşit ve uygun davranışı 
göstermek olarak kabul edilmektedir. Adalet aynı zamanda belli bir 
şeye talip olan birden fazla kişi arasında hakça paylaştırmayı da ifade 
etmektedir.[23] Bazı düşünürler sağlık alanında adalet ilkesini iki ana 
başlık altında ele almaktadırlar. Birincisi, kısıtlı kaynakların adil dağıtımı 
(dağıtımda adalet), ikincisi insanların haklarına saygılı olunması (hakları 
esas alan adalet).

Sağlık hizmetlerinde kısıtlı kaynakların adil dağıtımı üç boyuta 
göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar; bireysel dağıtım (mikroallokasyon), 
kurumsal dağıtım (mesoallokasyon) ve ulusal dağıtım (makroallokasyon). 
Bireysel dağıtım boyutunda; konular genellikle doktor-hasta ilişkisinin 
sınırlarında ve her hastanın kendi durum ve değerlerini içerecek şekilde 
kişisel ve bireysel boyutta ele alınırlar. Kurumsal dağıtım boyutunda; 
istatistik ve teknik bilgiler kapsamında ele alınan sağlık programları, 
hastane yöneticileri, sağlık ekonomistleri, hekimler ve ilgili diğer gruplar 
temelinde değerlendirilir. Aslında bu düzey, kurumlardaki farklı prog-
ramların rekabetini içermektedir. Ulusal dağıtım boyutunda ise; konular 
genellikle ulusal politikalar temelinde, daha geniş sağlık önceliklerini ve 
hedeflerini kapsayacak şekilde ele alınmaktadır.[24]

Kısıtlı kaynakların dağıtımı, adalet ilkesi çerçevesinde, toplumda 
var olan değerler ve kurallar doğrultusunda hakça ve uygun bir şekilde 
olmalıdır. Dağıtımda adalete ilişkin değişik teoriler ileri sürülmüştür. 
Bunlardan faydacı teori dağıtımın en fazla faydayı sağlayacak şekilde 
yapılmasını savunurken, liberal teori dağıtımın ancak kişilerin tercihleri 

[23] Tom L. Beachump, James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University 
Pres, New York, 1994.

[24] Dossetor J.B. Organ Dağıtımında Kullanılan Prensipler, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, 
Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: 
W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 267-270
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doğrultusunda yapılması gerektiğini savunmaktadır. Toplumcu teori ise 
toplumun bireye karşı olan sorumluluklarına karşın, bireyin topluma karşı 
olan sorumluluklarını öncelikli olarak kabul ettiği için, tercihlerin bireye 
bırakılmasına sıcak bakmamakta ve dağıtımın toplum yararı gözetilerek 
yapılmasının daha uygun olacağını savunmaktadırlar.

Her ne kadar üzerinde tam bir mutabakat sağlanmasa da, dağıtımda 
adaletin sağlanması için göz önünde bulundurulacak bazı ilkelere genel 
olarak değinmek istiyorum. Bunlar;

1.  Aciliyet ve Kurtarma İlkesi: Bu ilke, en fazla kişisel ihtiyacı 
olana veya yaşamı en fazla tehlikede olana öncelik tanınması 
esasına dayanmaktadır. Bu faktör daha çok diyaliz gibi bir yedek 
yöntemi olmayan karaciğer ve kalp transplantasyonu vakalarında 
uygulanmaktadır. Kurtarma ilkesinin her zaman öncelik taşıyıp 
taşımaması konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Özellikle 
gerçekçiliğin önüne geçen duygusal bir durum söz konusu oldu-
ğunda bu ilkenin öncelikli konumu değişebilmektedir.

2.  Tıbbi “verimlilik ve kullanılabilirlik” ilkesi: Bu ilke en fazla 
tıbbi kazancı sağlayacak şekilde organların alımını amaçlamak-
tadır. Burada doku uyumu, alıcının yaşı, hastalığın komplikas-
yonları ve eşlik eden hastalıklar gibi faktörler ele alınmaktadır. 
Hastanın durumu veya uygunluğu konusu, spekülasyona açık 
ve objektif olmayan değerlendirmelere neden olabileceği için 
“şüpheli” yargılara ulaşmak söz konusudur.

3.  Bağlılık ilkesi: Hekimler hastalarıyla yakın ilişkiler geliştirdi-
ğinden, kendilerini hastalarının savunucusu gibi hareket etmek 
zorunluluğunda hissederler. Hastasının haklarını savunmaya 
odaklanmış bir hekimin, başka hastalara karşı da aynı sorumluluğa 
sahip olsa da, bağlılık hissetmediği bir başka hastasına haksızlık 
yapabilmesi söz konusudur.

4.  Şans ilkesi: Burada şansa dayanan rasgele bir seçim esas alın-
maktadır. Ancak şansa dayalı bir seçim mesleki bilgi, tecrübe 
ve değerlendirmeleri göz ardı edeceğinden sakıncalı sonuçların 
meydana gelmesine neden olabilir.
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5.  “Sıra” veya “liste tutma” ilkesi: Bu ilke, önceki diğer faktörler 
aynıysa, organların bekleme listesinde en uzun beklemiş kişilere 
verilmesini gerektirmektedir. Burada adil davranabilmek için 
sıraya girme zamanının dikkatle takip edilmesi gereklidir. Ancak 
bu prensip ihtiyacın acilliğini göz önüne almamaktadır.

6.  Ödeyebilme gücü: Bazı ülkelerin sağlık programı, kalp ve karaci-
ğer transplantasyonu gibi bazı nakillere ödeme yapmadığından, 
bu nakilleri yaptırmaya yalnızca maddi gücü olan hastalar sahip 
olmaktadır.

7.  “Sosyal değer” ilkesi: Bu ilke yanıltıcı, kişisel ve haksız sonuçlara 
neden olabilecek subjektif değerlendirmelere açıktır.

8.  İhtiyaçların önceliklendirilmesi: Bu ilke ihtiyaç sahipleri-
nin, birbiriyle yarışan beklentileri arasında karar vermeyi esas 
almaktadır.

9.  Programın gereksinimleri: Organ nakli programları kendi kay-
naklarını sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle yapılan işlemlerin 
sonucu ve elde edilen başarı büyük önem taşımaktadır. Hastanın 
iyiliği ile programın işlerliğini dengelemek açısından, en düşük 
riskli vakanın seçilmesi ve böylece başarı oranının artırılması söz 
konusu olabilir.

10.  Genel dağıtım politikası: Organ nakil programlarının ülke 
politikasıyla da ilişkili bazı genel belirleyicileri vardır. Bu anlamda 
karar vericiler, kişisel ihtiyaçlara karşı duyarlı olmaktan ziyade, 
ülke ihtiyaçlarına odaklanmaktadırlar. Sağlık politikasının bu 
seviyesinde hekimler genellikle işin içine girmemektedirler.[25]

Yukarda belirtilen ilkelere genel olarak bakacak olursak: ilk iki ilke; 
tamamen tıbbi değerlere ve tıbbi kriterlere dayanmaktadır. Bağlılık ilkesi 
ise hekimin profesyonel ilişkilerini kapsamakta ve sübjektif değerlendir-
melere açık bulunmaktadır. Bundan sonraki iki ilke olan şans ve bekleme 
listesi, sübjektif değerlerden etkilenmeyen ancak tıbbi bilgi ve tecrübeyi 

[25] Dossetor J.B. Organ Dağıtımında Kullanılan Prensipler, Organ Naklinde Ahlak, Adalet, 
Ticaret, ESOT ve EDTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı, Münih, Aralık 1990, Editör: 
W. Land J.B. Dossetor, Springer-Verlag & Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 1994: 267-270.
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göz ardı eden bir yaklaşımı içermektedir. Ödeme gücü, sosyal açıdan değer 
görülme ve ihtiyaç önceliklendirmesi ise, yoğun olarak tıp dışı değerlerle 
yüklü ve ayrımcılığa neden olabilecek sosyal faktörleri içermektedir. Son 
iki ilke ise, sağlık politikasının kurumsal ve ülke genelindeki politikaları 
ile ilgili olup, toplumsal adaletle ilişkili konulardır.

SONUÇ

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sayesinde, organ nakil-
leri dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde başarıyla uygulanan tıbbi 
uygulamalar haline gelmektedir. Bu uygulamanın gelecekte daha da 
yaygınlaşacağı ve tıp mesleğine önemli açılımlar sağlayacağı öngörül-
mektedir. Çünkü organ aktarımları; yaşamı koruma, ızdırabı azaltma, 
hastalığı tedavi etme ve fonksiyonu yeniden kazandırma özellikleriyle, tıp 
mesleğinin temel amaçlarını bünyesinde taşıyan önemli bir tıbbi işlemdir. 
Yaşamı ve toplumu doğrudan ilgilendiren böyle bir uygulama ile ilgili, 
büyük “değer” çatışmalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu potansiyel çatışmalar, organ aktarımı ile ilgili tüm kişi ve taraflar 
ile tüm süreç ve işlemleri kapsayan her düzlemde meydana gelebilmek-
tedir. Bu nedenle konuyla ilgili mevcut ve olası her etik sorun, öncelikle 
kendi düzleminde sınırları net olacak şekilde belirginleştirilmeli ve daha 
sonra diğer düzlemlerle ilişkileri netleştirilmelidir.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Bende Adnan Hocamın süresine uyma 
konusundaki hassasiyetinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum.

Canlıdan sağlar arası organ ve doku nakli başlıklı tebliğini sunmak 
için Doçent Doktor Yıldız Abik; buyurun Hocam.
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Öğretim Üyesi

Teşekkürler Sayın Başkan, hoş geldiniz sayın konuklar.

CANLIDAN (SAĞLARARASI) ORGAN VE DOKU NAKLİ

I) Organ ve Doku Nakli Hakkında Genel Bilgiler

Tıp ve hukuk bilimlerinin güncel sorunlarından birini oluşturan 
organ nakli, çok tartışmalı bir konu olmasına rağmen, henüz herkesin 
üzerinde birleşebileceği bir sonuca ulaşılamamıştır. Organ naklinin, yani 
bir kişinin bedeninden belirli bir parçanın alınarak bir başkasına akta-
rılmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup olmadığı, hem alıcı 
hem de verici yönünden ayrı ayrı incelenmelidir[1]. Canlıdan canlıya veya 
ölüden canlıya organ nakli yapılabilir. Bizim bildirimizin asıl konusu, 
Canlıdan Organ ve Doku Naklidir.

Canlıdan (Sağlararası) organ ve doku naklinin, ölüden (kadavradan) 
organ ve doku naklinden farklı olarak, tıbbın günümüzdeki eriştiği 
düzeyde oldukça kısıtlı bir uygulama olduğunu söylemek mümkündür. 
Çoğu organın insan vücudunda tek olması veya nakle elverişli olmaması 
nedeniyle canlıdan organ nakli kısıtlı bir uygulama olarak kabul edilmek-
tedir. Bu uygulama, daha çok böbrek ve karaciğer üzerinde yoğunlaşmak-
tadır[2]. İnsandan insana nakillerde en önemli tıbbi problem, bağışıklık 
problemidir ve insanların genetik olarak farklı özelliklere sahip olması 
nedeniyle alıcının bağışıklık sistemi nakledilen organı reddedebilmekte-

[1] Zevkliler, Aydın / Acabey M. Beşir / Gökyayla, K. Emre, Zevkliler, Medeni Hukuk, 
Ankara 1999, s. 493; Kurt, Ekrem, “Organ Nakillerinde Modeller”, Uluslararası II. Sağlık 
Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1. Baskı, Oniki Levha 
Yayıncılık, İstanbul Ağustos 2011, (s. 239- 252), s. 239. 

[2] Kök, Ahmet Nezih; “Organ ve Doku Nakillerinde Yaşanılan Güçlükler”, Uluslararası II. 
Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1. Baskı, Oniki 
Levha Yayıncılık, İstanbul Ağustos 2011, (s. 209- 222), s. 212. 
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dir. Bu anlamda, genetik benzerliğin bulunduğu aile içi nakillerde başarı 
oranı daha yüksektir[3].

Aynı kişinin kendi vücudundan yapılan nakil, teknik anlamda organ 
nakli değildir. Aynı kişinin vücudunun bir bölgesinden diğer bölgeye 
yapılan nakillere autotransplantasyon (kendine nakil), bir kişiden başkasına 
yapılan nakle de organ nakli (homotransplantasyon) adı verilmektedir[4].

Nakledilecek organ sağ vericiden yahut ölmüş bulunan vericiden 
sağlanabilir. Ancak sağ kişiden nakledilebilecek organ türü oldukça sınır-
lıdır. Çünkü gerek Medeni Kanun’un kişilik hakkını koruyan hükümleri 
ve gerekse 29.05.1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, 
Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunu vericinin yaşamını mutlak surette 
sona erdirecek olan veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokularının 
alınmasını yasaklayan 8. Maddesi karşısında, sağ vericiden alınabilecek 
olan organ türü oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, organ bağışı ve nakli daha 
çok beyin ölümü gerçekleşmiş bulunan vericilerden sağlanabilir. Ancak, 
Türkiye ve diğer bazı ülkelerde bağışlanan organlar çeşitli nedenlerden 
dolayı, sayı olarak daha çok canlı vericiden sağlanabilmektedir[5].

Organ veya doku nakli, alıcıya sağlık kazandırmak için canlıdan 
veya cesetten organ veya doku alınarak nakledilmesi üstün çıkara hizmet 
ederken, canlı verici yönünden kişilik haklarına müdahale anlamına 
gelmektedir[6].

Organ nakli, “bir organın vericinin vücudundan alınarak, hastanın 
vücudundaki çalışmayan yahut hasarlı bir organın yerine nakledilmesi” 
olarak da tanımlanabilir[7]. Organ naklinde en önemli sorun, nakledilecek 

[3] Nakledilen organın reddedilmesi hem verici hem de alıcı için çok büyük bir travmadır. Bu 
travmanın önüne geçilmesi amacıyla 2238 sayılı yasanın 10. maddesinde de belirtildiği 
üzere organ nakilleri yalnızca sağlık personeli ve teçhizata sahip yetkilendirilmiş sağlık 
kurumlarında yapılmak zorundadır (Kök, s. 212)

[4] Kurt, s. 239; Öztürel, Adnan, Organ Transplantasyonlarının Adli Tıp Yönleri, AÜHFD 
1973, C. 30, (s. 457- 492) s. 457. Organ naklinde de organın ilk organın yerine veya 
asıl yerinden başka bir yere nakledilmesi değişik şekillerde adlandırılmaktadır. Organ 
ilk organın yerine nakledilirse, orthotopique veya substutiv nakil denir. Bir organ asıl 
yerinden başka bir yere nakledilirse, thetrotopique nakil denir. İlk yerinde bırakılarak, 
buraya başka kimseden aynı organ alınıp takılırsa, buna da suppletive nakil ismi verilir 
(Öztürel, s. 452; Kurt, s. 239.) 

[5] Kurt, s. 240. 
[6] Oğuzman, M. Kemal / Seliçi , Özer/ Oktay- Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku, 11. Bası, 

Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 147; Kurt, s. 241. 
[7] Kurt, s. 241. 
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organı bulmaktır. Nakledilecek organı bulmanın başlıca yolu, organ 
bağışıdır. Organ bağışının ve naklinin nasıl yapılacağı konusu, çeşitli 
hukuk sistemlerinde birbirinden farklı şekilde düzenlenmiştir[8].

Organ bazen yaşayan (sağ) kişilerden alınabileceği gibi, ölüden de 
(kadavradan da) alınmaktadır. Sağ kişiden organ nakli yapılması için 
temel ilke, vericinin yaşamını mutlaka sona erdirecek veya tehlikeye 
sokacak olan organ ve dokuların alınamamasıdır. Organ ticareti dünyada 
genel olarak yasaktır[9].

Türkiye’de organ ve doku nakilleri 2238 sayılı Organ ve Doku 
Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 
Türkiye’de özellikle ölüden organ ve doku naklinde halen geçerli olan 
sistem Genişletilmiş Onay Sistemidir[10]. Organ nakli için sıra bekleyen 
kırk bini aşkın hasta sayısı ve organ bağışı miktarları dikkate alınırsa, 
Türkiye’nin olması gereken hedeften henüz uzakta bulunduğu belirtil-
mektedir[11]. Buna örnek olarak, ülke genelinde otuzdan fazla böbrek nakil 
merkezi bulunmasına rağmen, yaklaşık olarak kırk bin diyaliz hastasının 
varlığından bahsedilmesi gösterilebilir[12]. Fakat, son zamanlarda alınan 
önlemler sonucunda organ bağışının az da olsa arttığı görülmektedir[13].

1979 tarihli olan Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun artık günümü-
zün ihtiyaçlarını karşılamadığı ve yeni düzenlemeler yapılması gerektiği 
ileri sürülmektedir. Ancak daha önceki dönemde, yapılacak yeni bir 
kanun yahut mevcut kanunda değişiklikler yerine, ilgili yönetmeliklerde 
değişikliklere gidilerek sorunların çözülmeye çalışıldığı görülmektedir[14]. 
Bu bağlamda Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinden söz 
edilebilir. Ayrıca, Organ Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı bulunmaktadır, ancak henüz yasalaşmamıştır[15].

[8] Kurt, s. 241. 
[9] Kurt, s. 241. 
[10] Kurt, s. 242. 
[11] Kurt, s. 243. 
[12] Kurt, s. 243, dn. 9. Ayrıca bkz. Yüceçetin, Levent, “Organ Bağışı ve Organ Nakli”, A’dan 

Z’ye II. Sağlık Hukuku Sempozyumu, (s. 129- 143), s. 131. 
[13] Kurt, s. 243 ve aynı sayfada dn. 10. 
[14] Kurt, s. 243. 
[15] Bkz. Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, 5. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, İstanbul 2012, s. 

171-172. 
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Türkiye’deki organ nakillerinin büyük bir bölümünün, yaklaşık yüzde 
yetmiş ile yetmiş beşinin canlı vericilerden temin edildiği bildirilmektedir. 
Ölüden (kadavradan) temin edilen organ naklinin ise yüzde yirmi beş 
ya da yüzde otuzlarda kaldığı ifade edilmektedir. Oysa aslında bu oranın 
tersi olması gerektiği, organ nakillerinin büyük bölümünün kadavradan 
yapılması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin, ABD’de bu oranın tam 
tersinin geçerli olduğu bildirilmektedir[16].

Organ ve doku nakline yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin masraflar, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. 
maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.

II) Organ Naklinin Tarihi Gelişimi

A) Dünyadaki Tarihi Gelişim

Organ nakli alanında bugün alınan başarılı sonuçların zorlu bir 
gelişim sürecinin ürünü olduğu söylenebilir. Tıp biliminin bu alana daha 
yoğun eğilmeye başlaması, nakledilecek organın yeni organizma içinde 
yer alan damarlarla bağlantısının sağlanması ve böylece alıcının kan 
dolaşımı sistemine dahil olması olasılığı doğmasından sonra olmuştur. 
Özellikle böbrek nakli araştırmaların merkezinde yer almıştır. İlk defa 
1933 yılında Rusya’da 26 yaşında bir kadına bir ölüden alınan böbrek 
nakledilmiş, ancak hasta iki gün sonra ölmüştür. 1950 yılında Chicago’da 
yine bir ölüden böbrek nakli gerçekleştirilmişse de, hasta kısa süre sonra 
ölmüştür[17].

Sağlıklı bir kişinin, çift olan organlarından birini, organ nakli (trans-
plantasyon) amacıyla diğer bir şahsa bağışlaması, nispeten yeni bir kav-
ramdır. Gönüllü böbrek vericileri, sosyal ve kanuni sorumlulukları da 
bu eylemleriyle birlikte getirmektedir. 1952’de Paris’te canlı vericiden 
böbrek nakli ameliyatları gerçekleştirilmiş, ancak hasta kısa süre sonra 
ölmüştür. Bu sonuçlar, organ nakli karşısındaki ikinci büyük engelin, 

[16] Kurt, s. 243. 
[17] Parlak, Şafak; “Organ Bağışı ve Organ Naklinde Ortaya Çıkan Sorunlar”, Türkiye Barolar 

Birliği Dergisi, Sayı 83, 2009, (s. 189- 222), s. 195; Konuya ilişkin ayrıntılı olarak bkz. 
Atamer, Yeşim; “Ölüden Organ Naklinin Beraberinde Getirdiği Bazı Hukuki Sorunlar”, MHB, 
Y: 19- 20, 1999- 2000, (s. 115- 159), s. 121- 122; yine organ naklinin (transplantasyonun) 
tarihçesine ilişkin olarak bkz. Kalayoğlu, Münci, Dünyada ve Ülkemizde Organ Bağışı ve 
Organ Nakli, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, İstanbul 2007, s. 266- 267. 
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nakledilen kişinin bağışıklık sisteminin yabancı organa karşı gösterdiği 
tepki olduğunu ortaya koymuştur. O dönemde ancak genetik yapısı 
tümüyle örtüşen insanlar bakımından bu tür bir ameliyatın başarı şansı 
vardı. Gerçekten 1954’de Boston’da yapılan bir ameliyat ile 23 yaşındaki 
tek yumurta ikizlerinden birinin böbreğinin diğerine aktarılması organ 
nakli tarihindeki ilk başarılı nakil sayılmaktadır. Bu ameliyat organ 
naklinin tedavi yöntemi olarak benimsenmesi ve bu alandaki araştır-
maların sürdürülmesi bakımından büyük bir teşvik olmuştur. 1958 
yılında ikiz olmayan kişiler arasında yapılan böbrek nakli de başarı ile 
sonuçlanmıştır[18].

1967 yılında Güney Afrika’da gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı 
ile ise organ naklinde yeni bir çığır açılmıştır. Dr. Christian Barnard 
yönetiminde Cape Town’da gerçekleştirilen ameliyatta 24 yaşında trafik 
kazasında ölen bir kadının kalbi 54 yaşında bir erkeğe nakledilmiştir. 
Her ne kadar hasta 18 gün sonra ölmüşse de, bu iddialı müdahale bütün 
dünyada, özellikle tıp ve hukuk camialarında uzun süre gündemde 
kalmıştır[19].

Dünyada ilk başarılı karaciğer nakli, 1963’de çocuk ve 1967’de 
büyük hasta üzerinde Thomas Starzl ve arkadaşları tarafından gerçek-
leştirilmiştir ve bunu diğer nakiller izlemiştir. Bu nakillerin bazılarında 
uzun süre rehabilitasyon gerekmiştir. Nakil yapılan hastalar daha sonra 
çalışma hayatına atılmış ve çocuk sahibi olmuşlardır[20]. Canlı vericiden 
ilk başarılı karaciğer nakli ameliyatı ise 1989 yılında Rai tarafından 
gerçekleştirilmiştir[21].

[18] Haylamaz, Reşit; İslam Hukukuna Göre Organ ve Doku Nakli, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Bursa 1992, s. 52; Türel, Ömer; Organ Transplantasyonları, Nobel Tıp 
Kitabevi, İstanbul 1985, s. 107; Parlak, , s. 195; Yılmaz, Ergün; “Organ ve Doku Nakli”, 
Sağlık Hukuku Digestası, Yıl: 2, Sayı: 2, Ankara Barosu Yayınları 2012, (s. 203- 230), 
s. 211. Organ naklinin deri, damar, pankreas, safra kesesi, böbrek, karaciğer, diş, göz 
(kornea), ve kalp bakımından tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Haylamaz, s. 
49- 55. 

[19] Parlak, s. 195- 196; Atamer, s. 122. 
[20] Yılmaz, s. 211; Akıncı, Şahin; Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde 

(Organ- Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, Ankara 1996, 
s. 3.; . Haylamaz, s. 54; http: // tr.m. wikipedia.org / wiki/ Organ_nakli; Aydoğdu, 
Sema; Çocuklarda Karaciğer Nakli, www. semaaydogdu.com / … filescocuklarda-
karaciger_130310020841.pdf/ (Erişim Tarihi: 20 Ekim 2013)

[21] www. baskent- ank.edu. tr / organnakli / verici_ ameliyati.php. (Erişim Tarihi: 20 Ekim 
2013). 
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İsviçre’de Jean-François Borell adlı eczacının “Cyclosporin” denen doku 
reddini önleyen ilacı bulması ve bu ilacın 1982 yılında dünya çapında 
kullanıma sokulmasıyla bugün artık organ nakli nispeten yaygın ve rutin 
bir tıbbi müdahale halini almıştır[22].

B) Türkiye’deki Tarihi Gelişim

Türkiye’de ilk kez 22 Kasım 1968’de Ankara Yüksek İhtisas Hasta-
nesinde Dr. Kemal Beyazıt tarafından kalp nakli yapılmış, ancak hasta 
kaybedilmiştir. İlk başarılı organ nakli ise, 3 Kasım 1975 yılında Dr. 
Mehmet Haberal ve ekibince Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde bir 
anneden oğluna yapılan canlıdan canlıya böbrek nakli olmuştur. Bunu 
1978 yılında aynı ekibin kadavradan yaptığı ilk böbrek nakli izlemiştir[23].

Aynı yıllar içerisinde Prof. Dr. Korkut Özerkan tarafından kemik 
iliği nakli yapılmıştır. Kadavradan elde edilen greftle gerçekleştirilen 
bu nakil, Türkiye’de organ nakli ile ilgili yasal bir düzenleme yapılması 
gerekliliğini fark ettirmiş ve 1979 yılında organ nakline ilişkin 2238 
sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 1982 yılında 2594 sayılı yasayla, yasa-
nın 14. maddesinin içeriği değiştirilmiş, yasaya yeni bir fıkra eklenerek 
yeniden yapılandırılmıştır. Yasanın çıkmasına öncülük eden Hacettepe 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiye’de organ ve doku naklinin devamlı-
lığını sağlayan kuruluşlardır[24]. Türkiye’de 9 Aralık 1988’de Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ve ekibi tarafından Yanık Tedavi ve Organ Nakli Vakfı 
Hastanesinde ilk ototropik karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir. Canlı 
vericiden ise, Mart 1990’da, çocuklarda ilk kısmi karaciğer nakli ameliyatı 
yapılmıştır, Nisan 1990’da ise, canlı vericiden erişkin hasta için kısmi 
karaciğer nakli ameliyatı yapılmıştır. 1989 yılında ise Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinde Prof. Dr. Fahrettin Aslan ve ekibi tarafından ilk pankreas 
nakli gerçekleştirilmiştir[25].

[22] Parlak, s. 196; Atamer, s. 123; Kalayoğlu, s. 267. 
[23] Yılmaz, s. 211. 
[24] Yılmaz, s. 211; Demir, Tuğba, Organ Nakli ve Diyaliz Ünitelerinde Çalışan 

Sağlık Profesyonellerinin Organ/Doku Bağışı ve Nakline Yönelik Yaklaşımlarının 
Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 12. 

[25] Yılmaz, s. 211; Demir, s. 13; www. baskent- ank.edu. tr / organnakli / verici_ ameliyati.
php.



99

CANLIDAN (SAĞLARARASI) ORGAN VE DOKU NAKLİ

2001 yılında Sağlık Bakanlığınca “Ulusal Koordinasyon Merkezi” 
ve buna bağlı Bilim Kurulları kurulmuş ve çalışmalar kadavradan yapı-
lan nakillerin sayısında belirgin artış ile kendini göstermiştir. Ulusal 
Koordinasyon Merkezi öncesinde 12 yıl içinde kadavradan toplam 207 
karaciğer nakli yapılmışken, sonrasında 3 yıl içinde 233 nakil gerçekleşti-
rilmiştir. Yine Ulusal Koordinasyon Merkezi öncesi toplam 25 yılda 989 
kadavra kaynaklı böbrek nakli yapılmışken, son 3 yılda bu sayı 526’yı 
bulmuştur[26].

III) Genel Olarak Canlıdan Organ ve Doku Nakli

Organ nakli tıbbi bir müdahaleyi zorunlu kılar. Bu müdahale sonu-
cunda bir insan vücudundaki bir organ veya doku başka bir kişinin 
vücuduna nakledilmektedir. Burada hasta olmayan (sağlıklı) bir kişiden 
organ alınmaktadır. Söz konusu müdahale bakımından bu kişi için iki 
çıkar çatışmaktadır. Bir yandan, yapılan müdahale vücut bütünlüğüne 
yapılmış hukuka aykırı bir müdahale oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 
hasta bir kişiye sağlık kazandırmak ve hatta onun yaşamasını sağlamak 
amacıyla yapıldığı için, “üstün bir amaca”, diğer bir deyişle, “üstün bir 
özel yarara” hizmet etmektedir[27].

Vücut bütünlüğünün de dahil olduğu kişilik haklarına dahil kişilik 
değerlerinin korunması bağlamında, MK m. 24, bir kimsenin kişilik 
haklarına hukuka aykırı olarak yapılan saldırılara karşı korunması bakı-
mından emredici bir hükümdür. Ancak istisnai hallerde, kişilik haklarına 
bir saldırı yapılmış olsa bile, bunun hukuka aykırı sayılamayacağı ise, 
maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, kişilik hakkı 
zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar 
veya kanunun verdiği bir yetkinin kullanılması hukuka aykırılığı ortadan 
kaldırır. Diğer bir deyişle, bu hallerde eylem kişilik haklarına zarar verse 
bile, hukuka uygun bulunur ve bu eylemlere kişilik hakkına aykırılığa 
bağlanan hukuki sonuçlar bağlanamaz[28]. Bu kural somutlaştırıldığında, 

[26] Yılmaz, s. 211- 212; Çobanoğlu, Nesrin; “Geçmişten Günümüze Organ Nakli, Evrimsel, 
Toplumsal, Hukuksal ve Etik Boyutu”, Tıp Etiği, Ankara 2007, s. 163; Kanıcı, Musa; 
Organ ve Doku Nakli Amaçlı Organ Temininde Yaşanan Zorluklar, Yasal Sıkıntılar, Bu 
Kapsamda Ortaya Çıkan Suçlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 
15. 

[27] Parlak, s. 196. 
[28] Parlak, s. 196- 197. 
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vücut bütünlüğü üzerindeki bir eylem kişinin kendi rızasına dayanıyor 
ise, hukuka uygun sayılabilecektir. Bir tıbbi müdahaleye verilen rıza bu 
anlamda tıp adamının uyguladığı tedavi yöntemlerini hukuka uygun 
kılmaktadır[29].

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 
Kanun (Kısaca Organ ve Doku Nakli Kanunu), ölüden organ naklinin, 
canlıdan organ nakline göre öncelik taşıdığına ilişkin bir hüküm içerme-
mektedir. Bunun anlamı, ölüden organ naklinin mümkün olup olmadığı 
araştırılmaksızın, doğrudan canlılardan organ nakli yapılabilmesidir. 
Buna karşılık Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı ise, farklı bir hüküm taşımaktadır. Bu Taslağın dördüncü 
maddesi ile ölüden (kadavradan) nakil öncelik taşıyacaktır, böyle bir 
öncelik kuralı getirilmektedir. Bu hükme göre: “organ nakli dışında 
etkinliği, üstünlüğü ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılabilir başka bir 
tedavi yönteminin bulunmaması veya kısa süre içinde kadavradan uygun 
organ teminin mümkün olmaması halinde canlıdan nakil yapılabilir” (md. 
4/1) Taslak kanunlaştığı takdirde öncelik ölüden nakilde olacak, ancak bu 
mümkün olmadığı takdirde canlılardan organ nakli yapılabilecektir[30].

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin “Nakil amaçlarıyla canlı 
vericilerden organ ve doku alınması” başlıklı Bölüm VI’da yer alan 19 
/1. maddesinde genel kural belirlenmiştir. Buna göre, sadece alıcının 
tedaviye ilişkin yararlanması için ve ölmüş bir kimseden uygun organ 
veya doku bulunmadığı ve karşılaştırılabilir etkinlikte başka bir tedavi 
yöntemi seçeneğinin olmadığı durumlarda yaşayan bir kimseden nakil 
amacıyla organ ve doku alınabilir[31].

Yukarıdaki madde yorumlandığında, düzenlemenin özünün belirlen-
mesi mümkün olacaktır. Düzenlemenin özünden, yaşayan kişiden organ 
ve doku naklinin en son çare (seçenek) olarak gösterilmiş olduğu anlaşıl-
maktadır. İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, öncelikle ölüden organ 
ve doku naklini önermektedir. Ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında, 

[29] Parlak, s. 197. 
[30] Hakeri, s. 172. 
[31] Kök, s. 213- 214. 
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organ ve doku nakillerinin gelmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük 
olduğu ve ancak % 25’inin ölüden yapılabildiği görülmektedir[32].

Canlılardan organ nakli ve ölülerden organ nakli arasında bazı farklar 
vardır. Bunlardan en önemlisi, canlılardan organ naklinde alıcının belirli 
olmasıdır[33]. Ölülerden organ naklinin önemli bir özelliği, mevzuatta 
belirlenmiş bulunan dağıtım kurallarına tabi olmasıdır. Oysa canlılar-
dan organ naklinde bağışlayan doğrudan belirli bir kimseye yönelik 
olarak organını bağışlamaktadır. Bu nedenle de canlılardan organ nakli, 
dağıtım anlamında, ölülerden organ naklinden farklı olarak, Organ ve 
Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ile Ulusal Organ ve Doku Nakli 
Koordinasyon Sistemi Yönergesine tabi değildir. Ölüden organ naklinde 
organın kime gideceği tamamen mevzuattaki kuralların bir sonucu olarak 
belirlenmektedir[34].

Canlılardan organ nakli, ölülerden organ nakline göre nispeten 
daha az hukuksal problemin ortaya çıkmasına yol açabilecek özellik 
taşımaktadır[35].

[32] Bozoklar, Cemal Ata; “Organ Alma Hakkı ve Hukuk”, 2. Uluslararası Sağlık Hukuku 
Sempozyumu, 13- 14 Kasım 2009, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1. Baskı, 
Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2011, (s. 253- 260), s. 258; Kök, s. 214. Gelişmiş 
ülkelerde ölüden nakil oranı % 75- 90 civarında iken Türkiye’de bu oranın çok gerilerde 
kalması, öncelikle çözümlenmesi gereken konulardan birisidir. Bu nedenle, kendisine 
katıldığımız Kök’e göre, yapılacak yasal düzenlemelerle ölüden organ naklinin ön plana 
çıkarılabilmesi için uygulamaya yönelik kolaylaştırıcı gerekli tedbirler alınmalıdır (Kök, s. 
214). Ayrıca Canlıdan Organ Nakli tartışması hakkında bkz. Kök, s. 214, dn. 10. Sağlık 
Bakanlığınca 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması ve Nakli Hakkında Kanun’da değişiklik 
öngören bir yasa tasarısı yapılmıştır. Bu yasa tasarısının canlıdan nakilleri özendirdiği 
yönünde yapılan önemli eleştiriler için bkz. Kök, s. 214, dn. 11. 

[33] Schreiber, Hans- Ludwig, “Rechtliche Aspekte der Organtransplantation”, 
Organtransplantation, Medizinische, Rechtliche und Ethische Aspekte, Beckmann, 
Kirste, Schreiber (Hrsg.), Freiburg- München 2008, (s. 64- 92), s. 74; Hakeri, s. 173. 

[34] Hakeri, s. 173. 
[35] Hakeri, s. 173. 
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IV) Türk Hukukuna Göre Sağ Olan Kimselerden Organ ve Doku 
Alınmasının (Canlılardan Organ ve Doku Naklinin) Şartları

A) Verici Bakımından Koşullar

1) Ehliyet

Vericinin organ ve doku verebilmesi için tam ehliyetli bir kişi olması 
gerekir. Ancak Organ ve Doku Nakli Yasası, burada Medeni Kanunu-
muzdaki tam ehliyetle ilgili genel hükümlerden ayrılmış özel bir ehliyet 
öngörmüştür. Yasanın 6.maddesine göre bir kimsenin organ ve doku 
verebilmesi, yani kendisinden organ alınmasına yönelik tıbbi müda-
haleye rıza gösterebilmesi için onsekiz yaşını doldurmuş ve ayırt etme 
gücüne (temyiz kudretine) sahip bir kişi olması gerekir. Çünkü Kanunun 
5.maddesinde on sekiz yaşını doldurmamış ve ayırt etme gücüne sahip 
olmayan (mümeyyiz olmayan) kişilerden organ ve doku alınmasının 
yasak olduğunu hükme bağlamıştır[36].

Medeni Kanunumuza göre henüz onsekiz yaşını doldurmamış bir 
kimsenin ergin (reşit) sayıldığı iki hal daha vardır. Bunlardan ilki, bu 
kişinin bazı koşullar altında evlenmesi ve evlenen kişinin tam ehliyetli 
olmasıdır. 2238 sayılı Yasa, evlenen kişinin tam ehliyetli ve ergin sayıl-
ması ilkesinden ayrılmıştır ve evlenmenin kişiyi ehil saymasını, organ ve 
doku verilmesi bakımından da ehil olma için yeterli görmemiştir. İkinci 
hal ise, Medeni Kanunumuzda öngörülen 15 yaşını tamamlayan kişinin 
koşulları varsa mahkeme kararıyla ergin kılınmasıdır. 2238 sayılı Yasaya 
göre, bu durumda da kişi 18 yaşını tamamlamadığı için ergin sayılmaz 
ve tam ehliyetli olmaz. Diğer bir deyişle, 2238 sayılı Yasa, organ ve 
doku alınacak kişilerden Medeni Kanunun kabul ettiği erginlik kriter-
lerini değil de, sadece vericinin onsekiz yaşını tamamlamış ve ondokuz 
yaşından gün almış olması koşulunu aramaktadır. Bu nedenle, evlenme 
ya da hâkim kararıyla onsekiz yaşını doldurmadan ergin olanlar, organ 
bağışında bulunamazlar[37].

[36] Kılıçoğlu, Ahmet; “Organ Nakli ve Doku Alınmasının Hukuksal Yönleri”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, 1991/2, (s. 246- 265), s. 250; Parlak, s. 205. 

[37] Kılıçoğlu, s. 250; Karataş, Mehmet; Organ ve Doku Naklinin Hukuki ve Cezai Yönden 
Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 64; Dural, Mustafa 
/ Öğüz, Tufan; Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, 11. Bası, Filiz Kitabevi, 
İstanbul 2011, s. 107- 108. 
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Yasa kişinin onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olmasını yeterli 
görmemiş ve bu şartın yanı sıra ayırt etme gücüne sahip olmasını da 
aramıştır. Onsekiz yaşını doldurmaktan kasıt, ondokuz yaşından gün 
almaktır[38].

Yasanın aradığı ayırt etme gücünden kasıt, kişinin Medeni Kanun md. 
13 anlamında aklı başında hareket edebilme iktidarına sahip olmaktır. 
Organ ve doku alınması sırasında kişinin akıl hastalığı ya da akıl zayıf-
lığı veyahut da sarhoşluk gibi bir nedenle aklı başında hareket etmediği 
saptandığında organ ve doku alınamayacaktır[39].

Ayırt etme gücü, vericinin somut olayda, gerek kendisinin üzerinde 
gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin ne olduğunu, bunun 
beraberinde ne riziko ve zararlar getirebileceğini; gerekse böyle bir tıbbi 
müdahaleye rızasını açıklamasının anlam ve önemini kavrayabilecek 
zihinsel ve ruhsal olgunluğa ulaşmış olmasıdır[40].

Yasa açıkça vericinin, onsekiz yaşını bitirmiş ve ayırt etme gücüne 
sahip olmasını istemektedir. Küçükler, kısıtlılar ve vesayet altında olanların 
rızaları geçersiz olacaktır. Akli ve ruhi durumu bakımından kendiliğin-
den karar verecek durumda olmayanlardan hekim organ ve doku almayı 
reddetmek zorundadır[41].

ODNK on sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden 
organ ve doku alınmasını yasaklamaktadır (md. 5). Avrupa Konseyi Biyotıp 
Sözleşmesi ise, istisnaen 20. maddede belirtilen şartlar dahilinde buna 
olanak tanımaktadır. Ancak Türkiye Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakı-
mından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’nin 
36’ncı maddesi uyarınca, Sözleşmenin 20’nci maddesinin, muvafakat 

[38] Kılıçoğlu, s. 250. 
[39] Kılıçoğlu, s. 250. 
[40] Karataş, s. 65; Çilingiroğlu, Cüneyt, Tıbbi Müdahaleye Rıza, Filiz Kitabevi, İstanbul 

1993, s. 55. 
[41] Karataş, s. 65; Akünal, Teoman; “2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun Açısından Hekimin Hukuki Sorumluluğu Üzerine 
Düşünceler”, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, İstanbul 
1983, s. 21. Yasanın organ ve doku alınmasında vericinin ehliyeti bakımından ayırt etme 
gücü koşulunu koyduktan sonra 7. maddesinin c bendinin gereksiz bir tekrar olduğuna 
ilişkin bir değerlendirme için bkz. Kılıçoğlu, s. 250. Akli ve ruhi durumu itibariyle karar 
veremeyecek durumda olanların verici olabilmesi, İsviçre Yasasında kendini yenileyebilen 
doku ve hücrelerin alınması bakımından istisnaen kabul edilmiştir. Bunun şartları için 
bkz. Parlak, s. 206, dn. 49. 
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verme yeteneği olmayan kimselerden kendisini yenileyen dokuların 
alınmasını mümkün kılan 2 numaralı bendini, 2238 sayılı Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 
5’inci maddesiyle uyum halinde olmaması nedeniyle çekince koymuştur. 
Ancak Hakeri ’nin [42]de isabetli olarak belirttiği gibi, çekince koymak 
yerine, söz konusu hüküm çerçevesinde Türk mevzuatının düzeltilmesi 
gereklidir[43]. Nitekim Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı’nda bu konuya imkân tanınmış bulunmaktadır[44]. 
Buna göre, “Yaş küçüklüğü, zihinsel engellilik, hastalık veya benzeri sebep-
lerle organ bağışına muvafakat etme yeteneğine sahip bulunmayan kişilerden 
kemik iliği gibi kendisini yenileyen dokuların nakli yapılabilir. Bunun için;

a.  Dokuları uyumlu olan, ergin ve ayırt etme gücüne sahip bir vericinin 
bulunamaması,

b.  Alıcının, vericinin kardeşi olması,

c.  Bağışın alıcı bakımından hayat kurtarıcı olma beklentisinin 
bulunması,

d.  Vericinin ayırt etme gücüne sahip olmak kaydıyla bu işleme karşı 
olmaması

e.  Vericinin yasal temsilcisinin noter tarafından onaylanmış izninin 
olması, bu izin belgesinin nakli yapacak hekim ya da hekimler 
tarafından da onaylanmış olması zorunludur” (md. 4/3).

2) Vericinin Aydınlatılmış Rızasının Olması

a) Organ Naklinde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü

Kendisinden organ alınacak kişinin rızası, ancak hekim tarafından 
yapılacak bir aydınlatmadan sonra açıklanırsa, hukuken geçerli olabilir[45].

[42] Hakeri, s. 173. 
[43] Ayrıca bkz. Ünver, Yener; “Avrupa Biyo- Hukuk Sözleşmesi’nin Türk Hukukuna Etkileri”, 

KHuk A 2 (2005), 1.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu Sayısı, (s. 182- 198), s. 188.
[44] Hakeri, s. 173. 
[45] Parlak, s. 203; Çilingiroğlu, s. 57; Karataş, s. 71. 



105

CANLIDAN (SAĞLARARASI) ORGAN VE DOKU NAKLİ

Aydınlatma[46], hekimin hastasına gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi 
müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan etkileri ve risklerinin 
anlatılmasıdır. Bunun yanı sıra aydınlatmada, böyle bir müdahale ger-
çekleştirilmediği takdirde, ortaya çıkması muhtemel olumsuz birtakım 
sonuçları anlatarak, onu tıbbi müdahale hakkında serbestçe karar vere-
bilecek duruma getirecek bilgilerle donatılması da söz konusudur[47].

Organ naklinde aydınlatma yükümlülüğünün gereği gibi yerine 
getirilmesi özellik arz etmektedir. Bu tür müdahalelerde, genel bir müda-
halenin risklerinin açıklanması yeterli olmayıp, nakil ile ilgili bütün özel 
durumlar ayrıntılı bir şekilde hastaya açıklanmalıdır. Bunlar arasında 
nakledilecek organ veya doku ile ilgili bütün tetkikler, naklin başarı 
şansı, kullanılacak ilacın dozu ve süresi, naklin yan etkileri ve nakil 
sebebiyle ortaya çıkabilecek bütün riskler yer almalıdır[48]. Özellikle 
ölüden kalp nakli ve canlıdan akciğer nakli gibi büyük ve sonucu ağır 
nakillerde hastanın aydınlatılması, müdahalenin hukuka uygunluğu ve 
hekimin sorumluluğu açısından son derece önemlidir. Yine hekim veri-
ciden organ veya doku nakli ile geçebilmesi olası hastalıklar konusunda 
da alıcıyı aydınlatmalıdır[49]. Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun 8. 
maddesi uyarınca vericinin hayatını mutlak surette sona erdirecek veya 
tehlikeye sokacak olan organ ve dokunun alınması yasaktır. Vericinin 
böyle bir taleple hekime başvurması halinde hekimin söz konusu talebi 
reddetmesi gerekir. Bu konuya ilişkin yapılacak sorumsuzluk anlaşması 

[46] Aydınlatmanın çeşitleri vardır. Bunlar; müdahale aydınlatması, tedavi aydınlatması, teşhis 
aydınlatması, gelişim (süreç) ve alternatif aydınlatması, riziko aydınlatması olarak çeşitlere 
ayrılır. Örneğin müdahale aydınlatması, hastanın kendi kaderini tayin hakkı konusunda 
aydınlatmadır. Müdahale aydınlatmasında, hastaya bilgi verilerek hastanın müdahaleye 
izin vermesi beklenmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilmediğinde hekim hastanın 
kişilik haklarını ihlal eder. Müdahale aydınlatmasına, karar aydınlatması da denir (Doğan, 
Cahid; “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Girne- Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart 2009 Girne / KKTC, 
Adalet Yayınevi, Ankara 2010, (s. 111-219), s.137). Diğer çeşitler hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Doğan, s. 136- 140. 

[47] Özsunay, Ergun, “Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin Hastayı Aydınlatma Ödevi ve 
İstisnaları”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V.Sempozyum, Türk Hukukunda 
Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara, Mart 1982, (s. 31-59), s. 32; Parlak, 
s. 203; Çilingiroğlu, s. 59; Karataş, s. 72. 

[48] Akıncı, Biyolojik; s. 218; Bayraktar, Köksal, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, 
İstanbul 1972, s. 190; Özsunay, s. 41; Parlak, s. 203- 204. 

[49] Akıncı, Biyolojik, s. 218; Parlak, s. 204. 
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TBK. m. 19-20 hükümleri karşısında butlanla sakat olduğundan hekim 
sorumluluktan kurtulamayacaktır[50].

Aydınlatma, yazılı ya da sözlü olabilir. Türk hukukunda aydınlatma-
nın şekline ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yazılı şekilde 
yapılan aydınlatma, hastanın tam olarak bilgilenmesine yetmezse, hastanın 
kendisine uygulanacak tedavi yöntemi ve hastalığı hakkında daha iyi bilgi 
sahibi olabilmesi için sözlü aydınlatma yapılması daha işlevsel olacaktır. 
Buna karşılık, aydınlatmanın yazılı olması ve bunun belgelendirilmesi 
ileride karşılaşılacak hukuki uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlar. Yargıtay 
da birçok kararında aydınlatmanın yazılı olması gerektiğini bildirmiştir[51].

Aydınlatmanın ispat edilebilmesi için tüm ilgili risklerin açıklayıcı 
şekilde yazılı hale getirilmesi faydalıdır. Fakat bu konuda kesin olarak bir 
mecburiyet yoktur. Örneğin, hekim tarafından aydınlatma yükümlülü-
ğüne ilişkin konuşma hususunda inandırıcı olan bir beyan, tarafların da 
sorgulanmasının yardımıyla ispat konusunda yeterlidir[52].

Hekim organ nakli ile ilgili aydınlatma yükümlülüğünü yerine geti-
rirken, tıbbi kavram ve deyimlerden olabildiğince kaçınmalı, vericinin 
ve alıcının anlayabileceği bir dil tercih etmelidir. Çünkü tıbbi eğitim 
almamış kişilerin organ nakli sürecinde teşhis, müdahale ve tedavi ile 
ilgili riskler, alternatif tedavi usulleri gibi konularda aydınlatılmaları son 
derece zordur[53].

Canlıdan yapılan organ nakillerinde hem vericinin hem de alıcının 
hekim tarafından aydınlatılması gerekmektedir. Çünkü böyle bir halde 
gerek organ bağışlayanın gerekse kendisine organ nakledilen kişilerin 
vücut bütünlüğü birlikte ele alınmaktadır. Organ veya dokunun vericiye 
sağladığı fayda ile alıcıya sağlayacağı fayda karşılaştırılmakta, alıcının 
hayatta kalması üstün tutulmaktadır. Bu sebeple aydınlatmada, özellikle 
tıbbi müdahalenin niteliği, tehlikeleri, cerrahi riskler ve bu müdahale-
nin ileride vericinin vücudu üzerinde meydana getirebileceği olumsuz 

[50] Başpınar, Veysel; “Organ Nakli Açısından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü”, Organ 
ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp 
Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, (s. 191- 215), s. 204; Parlak, s. 204. 

[51] Yılmaz, s. 208. Ayrıca bu konuyla ilgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 14/ 02/ 2000 T., 
2000 / 8582- 10298 sayılı kararı için bkz. Yılmaz, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 
Ankara 2007, s. 42. 

[52] Doğan, s.144. 
[53] Parlak, s. 204. 
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sonuçlar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Örneğin böbrek alınması halinde 
vericinin öteki böbreğini bir kazada kaybedebileceği ve ileride böbrek 
nakline ihtiyaç duyabileceği kendisine açıklanmalıdır. Bununla birlikte 
söz konusu açıklama, organ bağışlamak isteyen kişileri bu kararlarından 
caydırmak, bu konuda vermiş oldukları rızalarını geri almaya teşvik 
amacı taşımamalıdır[54].

Organ ve Doku Nakli Kanununda hekimin genel aydınlatma yüküm-
lülüğünün konusu ve kapsamı[55] organ nakline ilişkin müdahaleler 
bakımından somutlaştırılmıştır (m. 7 a-b). Hekimin aydınlatma yüküm-
lülüğü Organ ve Doku Nakli Kanununda “Vericiye uygun biçimde ve 
ayrıntıda organ ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile bunun 
tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında bilgi vermek… (md. 
7 /a) ve yine “organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında 
vericiyi aydınlatmak… (md. 7 / b)” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu 
müdahale vericiye onun hayat sağlığına yönelik bir yarar sağlamadığı, 
bilakis onun bakımından birtakım riskler taşıdığı için, vericiye yönelik 
aydınlatmanın kapsamı son derece geniş tutulmalıdır[56].

Organ ve doku nakli konusundaki aydınlatmada da yararlanılabilecek 
ve hastanın aydınlatılmasının genel kapsamına ilişkin Sağlık Hukuku 
Mevzuatında (TTB HMEK m.26) ayrıca şu hüküm de yer almaktadır:

“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 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.

[54] Akıncı, Biyolojik, s. 218- 219; Başpınar, s. 205; Parlak, s. 204- 205. 
[55] Genel olarak hastanın aydınlatılmasının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, 

s. 145- 147. 
[56] Parlak, s. 205. 
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Acil durumlar ve hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu 
ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcinin izni alınır. Hekim 
temsilcinin izin vermemesinin kötüniyete dayandığını düşünüyor ve bu 
durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa, durum adli mercilere bildirilerek 
izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda hekim başka bir 
meslektaşına danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik 
girişimlerde bulunur. Acil durumlarda müdahale etmek hekimin takdi-
rindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını 
tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcinin aydınlatılmış onamı alınmasa 
da gerekli tedavi yapılır.

Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı[57] dilediği zaman geri 
alabilir.”[58]

Organ Nakli Kanunu’nun 7.maddesinde vericiye karşı aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirecek kişinin organ veya dokuyu alacak hekim 
olduğu açıkça hükme bağlanmıştır[59].

b) Organ Naklinde Vericinin Müdahaleye Rızası

aa) Genel Olarak

Böyle bir müdahaleyi hukuka uygun hale getiren en önemli husus, 
vericinin rızasıdır. Bu rıza geçerli bir rıza olmalıdır. Rızanın geçerli ola-
bilmesi için vericinin ayırt etme gücünün bulunması ve ergin olması 
yetmez. Aynı zamanda 18 yaşını da bitirmiş olması gerekir (ODNK m. 6).

ODNK m. 7/ c’ye göre, organ ve doku alacak hekimler, “Akıl ve ruhi 
durumu itibariyle kendiliğinden karar verebilecek durumda olmayan kişile-
rin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek” zorundadırlar.

Bu rızanın geçerli olabilmesi için iradenin hata, hile veya ikrah 
gibi bir sebeple sakatlanmaması ve vericinin yeterince aydınlatılması 
gerekmektedir[60].

[57] Aydınlatılmış rızada hekimin tazminat yükümlülüğü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Doğan, s.199- 209. 

[58] Doğan, s.147. 
[59] Parlak, s. 205. 
[60] Akıncı, Şahin: “Organ Nakillerini Güçleştiren Hukuki Problemler ve Bazı Çözüm Önerileri”, 

Sağlık Hukuku Sempozyumu (Yayına Hazırlayanlar: Cem Baygın / Metin Uçar / Yusuf 
Büyükay), Erzincan 15- 16 Mayıs 2006, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, (s. 65- 78), s. 68. 
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ODNK m. 7’ye göre;

“Organ ve doku alacak hekimler:

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;

zorundadırlar.

ODNK m. 6’da irade beyanı yazılı şekle tabi tutulmuştur. Hükme 
göre, vericinin en az iki şahit huzurunda açık, bilinçli ve her türlü etkiden 
uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı beyanına ihtiyaç vardır (MK 
m. 23 / II’de yazılı şekil şartı aranmıştır.)

Verici evli ise, birlikte yaşadığı eşinin de durumdan haberdar olması 
gerekmektedir (ODNK m. 7 / d).

MK m. 23 / III’e göre, biyolojik madde verme borcu altına giren 
kimseden edimini yerine getirmesi istenemez, ifadan kaçındığı zaman 
aleyhine maddi ya da manevi tazminat davası açılamaz. Kanun bu hüküm 
ile vericiye dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeden ve tazminat öde-
meden vaadinden dönebilme imkânı tanımıştır[61].

Sağlararası (Canlıdan) organ nakillerinde tıp etiği ve pozitif hukuk 
bakımından en önemli konu, kuşkusuz vericinin rızasıdır[62]. Buna aydın-
latılmış onam[63] veya bilgilendirilmiş rıza da denmektedir.

Canlıdan yapılan organ ve doku nakillerinde aydınlatılmış onamın[64] 
yazılı olarak alınması usul açısından olmazsa olmaz şartlardan birisidir. 

[61] Akıncı, s. 69. 
[62] Kök, s. 213. 
[63] Aydınlatılmış rıza, kısaca işlemin yapısı hakkında hastaya bilgi vermedir. Aydınlatılmış 

rızanın tarifi ve unsurları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, s. 176- 185. Aydınlatılmış 
rızanın hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, s. 185- 186. 

[64] Aydınlatılmış hastanın tedaviye rızası, bildirim şekline ve bildirdiği duruma göre çeşitlere 
ayrılır: Ekspres rıza (açık rıza), örtülü rıza, geçmiş rıza, ebeveyn (anne- baba) rızası, vasi 
rızası, kastedilen rıza, tıbbi vasiyet, sözsüz rıza, geçici rıza, varsayılan rıza, öngörülen rıza, 
zorlanan rıza, hususi rıza. Bu rıza çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, s. 156- 
162. Psikiyatri hastalarında, diş hekimliğinde ve eczacı uygulamalarında aydınlatılmış rıza 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, s.186- 191. 
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Bu konu ile ilgili İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’ndeki düzenleme 
Sözleşme’nin uluslararası niteliğinden dolayı önemli bir açılımdır[65].

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 19 /2. maddesinde nakil 
amaçlarıyla canlı vericilerden organ ve doku alınmasında gerekli muvafa-
katin (rıza, onam) açıkça ve belirli bir şekilde yazılı olarak veya resmi bir 
makam önünde verilmiş olmasının gerekli olduğu belirtilmekte ve madde 
5’e yollama yapılmaktadır. Sözleşme’nin “Muvafakat” başlıklı Bölüm II’de 
yer alan 5. maddesine göre, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin 
yapılabilmesi için, öncelikle ilgili kişinin bu müdahale hakkında bilgilen-
dirilmiş olması ve bu bilgilendirmeden sonra özgürce muvafakat etmesi 
gerekir. Bu kişiye, önceden müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçlar 
ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilmesi gereklidir[66].

Sözleşmede yer alan bu hükümlerin 1979 tarihli 2238 sayılı Organ 
ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri ile 
örtüştüğü görülmektedir. Kanun’un 6. maddesinde yer alan muvafakat 
için vericinin on sekiz yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip 
olması ön şarttır. Bu kişinin vereceği izin, iki şekilde olabilir. İlki, verici 
tarafından önceden verilmiş yazılı ve imzalı bir belge şeklindedir. İkin-
cisi, vericinin en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı 
tutanağın bir hekimce onaylanmasıdır. Her durumda en önemli konu, 
vericinin organını verme kararına ulaşırken her türlü tesirden (baskıdan) 
uzak kalmasıdır[67].

Vericinin kendisinden organ alınmasına izin vermiş olması da gerek-
liliği yukarıda da ifade edildiği gibi önemli bir şarttır. Kişi bu izni kendi 
özgür iradesiyle ve baskı altında kalmadan vermelidir. 2238 sayılı Kanuna 
göre verici kimse hekim tarafından yeterince aydınlatılmalı ve kendisin-
den organ alınması ile doğabilecek sonuçlar hakkında uyarılmalıdır[68]. 
Vericinin organ ve doku alınmasının ortaya çıkarabileceği tehlikeler ile 
bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında uygun bir 
biçim ve ayrıntıda aydınlatılması gerekir (2238 sayılı K. m. 7 / a). Ayrıca 
organ naklinin alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında da organ verici kimse 
aydınlatılmalıdır (2238 sayılı K. m. 7 /b). Organ vericisinin evli olması 

[65] Kök, s. 213. 
[66] Kök, s. 214.
[67] Kök, s. 214- 215. 
[68] Kurt, s. 244. 
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durumunda birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ nakli kararından 
dolayı bilgilendirilmesi gerekmektedir (2238 sayılı K. m. 7 /d). Ayırt 
etme gücünden yoksun bulunan kişilerin iradesinden bahsedilemeyeceği 
için bunlardan nakil maksadıyla organ ve doku alınması da söz konusu 
olamayacaktır (2238 sayılı K. m. 7 / c).

Dural / Öğüz’e göre, rızanın geçerli olmasının diğer bir şartı da, naklin 
tedavi niteliğinde ve tıpta denenmiş, tehlikeli sonuçları büyük ölçüde 
bertaraf edilmiş bir yöntemle yapılmasıdır. Nakil, tedavi amacı dışında 
ya da henüz deneme safhasında olan bir yöntemle yapılacaksa, rıza kural 
olarak geçerli olmaz, meğerki Hasta Hakları Yönetmeliği m. 27 / II ve 
III’deki şartlar bulunsun[69].

 bb) Rızanın Hukuksal Niteliği

Medeni Kanunumuzun 23. maddesi, kişilik haklarından sadece 
tamamen değil kısmen vazgeçmeyi de yasaklamıştır. Bu maddeye göre, 
bu haklardan kısmen vazgeçme de hukuka ve ahlaka aykırı olmamak 
kaydıyla hukuka uygun sayılacaktır[70].

Kişinin kişilik haklarından vazgeçmesi sonucunu doğuran rızanın fiili 
hukuka uygun hale getirebilmesi için tamamen vazgeçme değil, kısmen 
vazgeçme olması gerekir. Öyleyse, kişi ancak kişisel değerlerinden kısmi 
bir sınırlamaya rıza gösterebilir ve bu da hukuka ahlâka aykırı değilse, 
hukuka uygunluk sebebi oluşturur[71].

Rızanın hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için, hak sahibinin 
kişilik haklarına müdahaleden önce verilmesi gerekir. Müdahaleden sonra 
verilen rıza koşulları varsa, sadece bu yüzden doğan zararın tazmininden 
vazgeçme niteliği taşır[72].

Organ ve doku alınmasına rıza, diğer koşulların da varlığı halinde, 
kişinin beden bütünlüğüne yönelen müdahaleyi hukuka uygun hale 
getiren bir irade açıklamasıdır. Kişi verdiği bu rızayla yasaların öngördüğü 
sınırlar içerisinde kendi vücut tamlığı üzerinde bir tasarrufta bulunmak-
tadır. Dolayısıyla kişinin böyle bir tasarrufta bulunma ehliyetine sahip 

[69] Dural / Öğüz, s. 109. 
[70] Kılıçoğlu, s. 251. 
[71] Kılıçoğlu, s. 251. 
[72] Kılıçoğlu, s. 251. 
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olması gerekir. Böyle bir ehliyet ise kişinin ergin ve ayırt etme gücüne 
sahip olmasını gerektirir. Kişinin akıl hastalığı ve akıl zayıflığı dışında 
kısıtlanmış olması, bu rızanın verilmesine engel değildir. Çünkü kişi 
ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olsa bile organ ve doku verilmesine rıza, 
şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılmasıdır. Bu hakkı kısıtlı kişi 
bizzat kendisi kullanabilir, onun nam ve hesabına bu rızayı temsilcisinin 
vermesi hukuken olanaksızdır (MK m. 16 / I).

2238 sayılı yasa onsekiz yaşından küçüklerin organ ve doku vermesini 
yasaklamış, bu yaşı aşmış ve ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte 
kısıtlı bulunan kişilerden organ ve doku alınabilmesinde yasal temsilcinin 
iznini şart koşmamıştır. Her ne kadar organ verme şahsa bağlı bir hakkın 
kullanılması ise de, ayırt etme gücüne sahip olsa da böyle önemli bir 
karar için yasal temsilcilerinin rızalarının alınması gerekir. Ayrıca 1219 
sayılı “Tababat ve Şuabatı Sanatların Tarz İcrasına Dair Kanun’un 70. 
maddesi, ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların üzerinde yapılacak 
her tür ameliyatı veli ve vasilerin iznine tabi tutmuştur. Aynı izin organ 
ve doku verilmesinde de aranmalıdır[73].

Organ ve doku verilmesine ilişkin rıza şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın 
kullanılması olduğundan temsil kabul etmeyen bir hukuksal işlemdir. Bu 
nedenle bir kimsenin temsilcisi aracılığıyla bu rızayı vermesi söz konusu 
olamaz. Rızanın bizzat kişi tarafından verilmesi zorunludur[74].

cc) Rızanın Bilinçli ve Tesirden Uzak Olması

2238 sayılı yasa 6. maddesinde vericinin rızasının bilinçli ve tesir-
den uzak olma şartını aramaktadır. Bilinçli olmaktan kasıt, organ veya 
doku alınacak kişinin, maruz kalacağı müdahalenin boyutlarını bilmesi 
ve müdahalenin sonuçları hakkında aydınlatılması, bundan sonra da 
rızasını olayları değerlendirerek vermesidir. Vericinin hukuken geçerli 
sayılabilecek rızasını açıklayabilmesi için kendisine ne yapılacağını açıkça 
bilmesi gerekir[75].

Vericinin rızasını açık ve serbest iradesiyle göstermiş olması ve hiçbir 
baskı altında kalmaması gerekir. 2238 Sayılı Yasa bilinçli olmanın yanında, 

[73] Kılıçoğlu, s. 251- 252.
[74] Kılıçoğlu, s. 252. 
[75] Karataş, s. 68;Er, Ünal; Sağlık Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s. 103. 
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rızanın tesirden uzak olarak açıklanmasını kabul etmiştir. Baskı altında 
açıklanmaya zorlanan rıza hukuken de geçersiz olacaktır[76].

Fiziki bütünlüğü zedeleyen bir müdahaleyi kabul etme, iradi bir 
tasarruf gerektirir. Aileden gelen ve bir çocuğu veya kardeşi kurtarmak 
şeklindeki psikolojik baskı çok kuvvetlidir. Böyle bir psikolojik baskı 
altında, bu çok ağır hastalıkla ilişkili koşullarda, kişinin serbest iradesinden 
söz edilemez. Canlı vericilerden yapılan organ nakillerinde organ bağışına 
rızada baskı ve zorlama olmaması ihlal edilemeyecek ilkelerdendir[77].

Sağlararası organ ve doku kabul edilebilmesinin ön koşullarından 
biri de, vericiye hiçbir şekilde baskı yapılmamasıdır. Vericilerin çoğu 
kendilerini herhangi bir nedenle organ vermeye mecbur hissederler. 
Verici serbest iradesinin garantisi olarak istediği anda rızasını geri almaya 
muktedir olmalıdır[78].

On sekiz yaşından küçüklerden organ alımının yasaklanması-
nın nedeni, reşit olmayan kişilerin aile baskısına maruz kalmalarını 
önlemektir[79].

dd) Rızanın Şekli

Organ alınmasına yönelik tıbbi müdahaleye rıza Organ ve Doku 
Nakli Kanunu’nun 6. maddesinde özel bir şekle tabi kılınmıştır[80].

On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve 
doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli 
ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki 
tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim 
tarafından onaylanması zorunludur (ODNK md. 6).

[76] Gürzumar, O.B.; Özel Hukukumuzda Organ Nakli ve 2238 sayılı Kanun Üzerine 
Düşünceler, Ankara Barosu Dergisi, 1991, Yıl: 48, S.3, (s. 364- 389), s. 382; Karataş, s. 
68. 

[77] Karataş, s. 68; Schreiber Hans-Ludwig.; Öncelikle Zararlı Olmamak Prensibinin Canlı 
Vericilere Uygulanmasının Yasal Tarafları (Ç. Önen K..), Nobel Tıp Kitabevi, 1994, s. 9. 

[78] Karataş, s. 68- 69; Schreiber, H. L.(Ç. Önen, K. ), s. 8. 
[79] Hakeri, s. 174. 
[80] Parlak, s. 208. 
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Bu hükümde rızanın iki farklı şekilde açıklanabileceği ifade edilmek 
istenmiştir. Bunlar yazılı ve imzalı rıza ile imzalı tutanağa dayanan rıza, 
yani sözlü rızadır[81].

Organ Nakli Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrası, saç ve deri alı-
nıp aşılanması ile kan nakillerini kanunun kapsamı dışında bırakmıştır. 
Böylece bunların bir kimseden alınmasında rızanın 6. maddede öngö-
rülen şekillerden biri ile verilmesi gerekmez. Dural / Öğüz’e göre, MK 
m. 23 / III, bu olanağı ortadan kaldırmıştır. MK m. 23 / III, hiçbir ayırım 
yapmadan insan kökenli bütün biyolojik maddelerin alınması, nakli ve 
aşılanmasını hem verici hem de alıcının yazılı rızasına bağladığı için, 
başkasından bunların alınması ve bir kimseye nakledilmesi için de artık 
yazılı rıza şarttır. Bu hüküm özellikle kan alınması ve nakli yönünden 
çok zorluk doğurucu niteliktedir[82].

aaa) Yazılı- İmzalı Rıza

ODNK 6. maddesine göre “vericinin en az iki tanık huzurunda açık, 
bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı” rıza 
varsa organ ve doku alınabilir.

Öyleyse bu hükme göre, kişiden organ veya doku alınması için 
öncelikle, rızanın yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Kişi bu iradesini 
kendi el yazısı ile ortaya koyabileceği gibi, önceden bir alet vasıtasıyla 
(bilgisayar, daktilo, stenograf vs.) hazırlanmış yazıyı imzalamak suretiyle 
de ortaya koyabilir. Çünkü yasa yazının vericinin eli mahsulü olması 
şartını koymamıştır[83].

İkinci olarak, bu hüküm, rızaya ilişkin yazının imzalanması şartını 
aramaktadır. Kişinin yazılı irade açıklaması yeterli olmayıp, ayrıca bu 
yazının kişi tarafından imza edilmiş olması gerekir. İmza ile ilgili olarak 
Türk Borçlar Kanunu’nun 15-16 hükümleri uygulanacaktır. Kişi imza 
atamayacak durumdaysa, sözlü rıza yoluna başvurulacaktır[84].

Bu hükme göre üçüncü olarak, yazılı rızanın en az iki tanık huzu-
runda verilmiş olması gerekir. Öyleyse, yazılı rızanın geçerliliği en az iki 

[81] Kılıçoğlu, s. 252. 
[82] Dural / Öğüz, s. 109. 
[83] Kılıçoğlu, s. 252; Karataş, s. 66. 
[84] Kılıçoğlu, s. 252. 
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tanık huzurunda hazırlanması şartına bağlıdır. Tanıkların yazıyı imza-
laması şartı aranmamıştır. Ancak tanıkların da yazıyı imzalamaları ispat 
açısından uygun olur[85].

Dördüncü olarak, bu hüküm, rızanın serbestçe verilmiş olmasını ara-
maktadır. Yasa rızanın “açık, bilinçli ve tesirden uzak” olarak verilmesini 
öngörmektedir. Bundan amaç, kişinin herhangi bir baskı, cebir, tehdit, 
telkin etkisi altında kalarak organ ve doku verilmemesidir. Bu amacın 
sağlanabilmesi için, yasa rızanın iki tanık huzurunda açıklanmasını ve bir 
hekim tarafından tutanağın onaylanmasını zorunlu görmüştür. Burada 
onayı zorunlu olacak hekimin kim olacağı konusu önemlidir. Tutanağı 
onaylayacak olan hekimin, organ naklini yapmaya yetkili bir hekim 
olması kanunun ruhuna ve amacına uygun olacaktır[86].

bbb) Sözlü Rıza

Yasanın 6. maddesinde “en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan 
edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması” sözlü rıza 
olarak adlandırılmıştır.[87]

Burada yazılı rızadan farklı olarak organ ve doku verilmesine ilişkin 
rızayı içeren verici tarafından önceden hazırlanmış bir yazı yoktur. Yazı 
iki tanık tarafından hazırlanmakta, fakat verici tarafından imzalanmak-
tadır. Ancak bu da yeterli olmayıp, bu hazırlanan tutanağın bir hekim 
tarafından onaylanması zorunlu bulunmaktadır[88]. Burada hekimin 
onayı ile kastedilen, hekim tarafından, vericinin imzasının altına, el 
yazısı ile onay şerhi verilmesi ve bunun altının hekim tarafından imza-
lanmasıdır. Yani hekimin onayı da yazılı şekilde açıklanmalıdır. Burada 
onaylayacak hekim, organ naklini yapmaya yetkili hekim olmalıdır[89]. 
Akıncı’ya göre, vericinin rızasının sözlü şekilde verilmesi, okuma yazma 
bilmeyenler için getirilmiştir. Fakat, okuma yazma bilmeyen kimse imza 

[85] Kılıçoğlu, s.252. 
[86] Kılıçoğlu, s. 252- 253; Karataş, s. 67; Taşkın, Ahmet; Organ ve Doku Nakillerinde 

Hekimin Cezai Sorumluluğu, Adil Yayınevi, Ankara 1997, s. 102. 
[87] Kılıçoğlu, s. 253. 
[88] Kılıçoğlu, s. 253. 
[89] Parlak, s. 208; Şahiniz, Salih; Bir Tıbbi Müdahale Türü Olarak Sağlararası Organ Nakli, 

Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, (s. 723- 750), s. 748; Karataş, 
s. 67; Taşkın, s. 102. 
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da atamayabilir. Bu durumda, imza ile ilgili olarak TBK m. 15 ve 16 
hükümleri uygulanacaktır[90].

Türk Medeni Kanununda insan kökenli her türlü biyolojik madde 
aktarılmasında rızanın yazılı şekilde açıklanmasını öngören hüküm (MK 
m. 23 / III) ile Organ ve Doku Nakli Kanunundaki organ ve doku aktar-
malarında rızanın nitelikli bir yazılı şekilde açıklanmasını öngören hüküm 
(ODNK m. 6) arasında bir çelişkinin bulunup bulunmadığı sorusu akla 
gelebilir. Doktrinde belirtildiği üzere, burada sonraki tarihli bir genel kural 
(MK m. 23 / III) ile önceki tarihli bir özel kuralın (ODNK m.6) karşı 
karşıya gelmesi söz konusudur. Bu durumda nasıl bir çözüme ulaşılması 
gerektiği bir yorum sorunudur. Burada yasa koyucunun iradesinin Medeni 
Kanunda öngördüğü yeni düzenlemenin önceki tarihli özel hüküm olan 
ODNKm. 6’nın yerine geçmesi mi, yoksa onu saklı tutması mı yönünde 
olduğu araştırılmak gerekir. Katıldığımız görüş uyarınca[91], özel hükmün 
saklı tutulmak istendiği kabul edilmelidir. Bu bağlamda MK m. 23 / 
III ile ONDK m. 6 hükmü arasında bir çelişki mevcut değildir; aksine 
bunlar birbirini tamamlayan yasal düzenlemelerdir.

ee) Rızanın Geri Alınabilmesi

Organ ve doku naklinde, vericinin rızası kişiye bağlı haklardan olup, 
verici bu rızasını geri alabilme hakkına sahiptir. Verici, organını bağışlaya-
cağı yönündeki söz ve taahhüdünü yerine getirmeye zorlanamayacaktır[92]. 
Kendisinden organ alınmasına rıza gösteren kişi, bu rızadan vazgeçtikten 
sonra ona karşı yapılan girişim kişilik hakkına saldırıdır[93].

Organ verilmesine yönelik tıbbi müdahaleye rıza gösteren kişi, rızasını 
tıbbi müdahalenin gerçekleştirilmesinden önce veya en geç gerçekleşti-
rildiği sırada geri alabilir. Bir kişi sözleşme ile organını vermeyi taahhüt 
etmiş olsa bile, sonradan bu yöndeki rızasını geri alabilir. 2238 sayılı Yasa 
vericinin rızasını geri alması veya müdahale öncesi bu rızadan vazgeçmesi 

[90] Akıncı, s. 68. 
[91] Çilingiroğlu, s. 74; Şahiniz, s. 748; Parlak, s. 208; ayrıca bkz. Kılıçoğlu, s. 247- 248. Aksi 

görüş için bkz. Dural / Öğüz, s. 108 ve Er, s. 102. 
[92] Karataş, s. 69; Ayiter, Nuşin; Şahsiyet Açısından Organ Nakli, AÜHFD, 1968, C. 15, 

S. 1-2, (s. 137- 144), s. 142. 
[93] Zevkliler, Aydın, Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları, 

DÜHFD, 1983, s. 25; Karataş, s. 69. 
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durumunda ne olacağını düzenleyen bir hüküm yoktur[94]. Vericinin bu 
yoldaki söz ve taahhüdü zorla yerine getirilemez. Bu durumda MK m. 
23/III’e başvurmak gerekir[95].

Organ verme taahhüdünü içeren bir sözleşme hukuken geçerli olmakla 
birlikte, bu sözleşmede taahhüt edilen edimin (organ verme edimini) ifası 
ya da ifa edilmemesi nedeniyle tazminat ödenmesi talep edilemez. Diğer 
bir deyişle, bir sözleşme ile organ vermeyi taahhüt eden kişi taahhüdünü 
yerine getirmeye yani ifaya zorlanamayacağı gibi, vazgeçmesi nedeniyle 
maddi ve manevi tazminat ödemeye de zorlanamaz[96]. Bu kural MK 
m. 23 / III’de, “… biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan 
edimini yerine getirmesi istenemez; maddi ve manevi tazminat isteminde 
bulunulamaz” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin doktrinde katıldığımız görüş[97] uyarınca, rızanın geri 
alınması halinde tazminat istenemeyeceğine ilişkin hükmün amacına 
göre yorumlanması yerinde olur. Organ nakline rıza göstermiş kişinin 
rızasını geri alması, organını vermekten vazgeçmesi halinde kendisinden 
tazminat istenemeyeceğine ilişkin hükmün amacı, kişiyi baskı altında 
organ vermeye zorlamamaktır. Bir diğer ifadeyle, kişiyi sonradan organ 
vermekten vazgeçmesine rağmen, sırf ödemesi muhtemel olan tazminatı 
ödememek için organını vermek zorunda bırakmamaktır. Hüküm bu 
şekilde amacına uygun olarak yorumlanınca, organı alacak kişinin bu 
rızaya güvenerek yaptığı masrafların tazmin edilmesine izin vermek 
uygun olur. Yani organ alacak kişi, vericinin organı vermekten vazgeçmesi 
halinde, ifa etmemeden dolayı tazminat isteyemeyecekse de, bu rızaya 
güvenerek yaptığı masrafların en azından hakkaniyete uygun bir kısmının 
ödenmesi istenebilmelidir.

3) Zararsızlık ve Elverişlilik

Canlıdan organ ve doku alınabilmesi için aranan şartlardan biri 
zararsızlık ve elverişlilik şartıdır. Verici için organ veya doku vermesi 

[94] Genel olarak hastanın rızasını geri alması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, s. 
167- 168 ve Hasta Hakları Yönetmeliği m. 24 / IV ve 25. 

[95] Parlak, s. 207; Gürzumar, s. 381; Karataş, s. 69. 
[96] Dural / Öğüz, s. 110; Şahiniz, s. 747; Parlak, s. 207. 
[97] Dural / Öğüz, s. 110; aynı yönde Şahiniz, s. 747; Parlak, s. 207; bu konuyla ilgili olarak 

ayrıca bkz. Kılıçoğlu, s. 256. 
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aşırı bir zarar ve büyük bir tehlike doğurmamalıdır. Diğer bir deyişle, 
organ alımının hukuka uygun olabilmesi için vericinin aşırı bir zarar 
görmemesi ve büyük bir tehlike altına girmemesi gerekir. Yani, organ 
alınması kişinin hayatını tehlikeye düşürmemeli, vücutta büyük bir 
organik eksikliğe sebep olmamalı, verici, bu organın yokluğuna rağmen 
topluma ve ailesine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirebilmelidir[98]. 
Yaşamı tehlikeye sokacak organ ve doku bağışlarının yapılması hukuken 
mümkün değildir. Alınamayacak organ ve dokular konusu Organ ve 
Doku Nakli Kanunu madde 8’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre de 
vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak 
olan organ ve dokuların alınması yasaktır[99].

Vücutta iki adet bulunan organların alınıp alınamayacağı tartışma 
konusu olmuştur. Genel kabul gören görüş, yaşama etki etmeyecekse 
iki adet olan organlardan birinin alınabileceğidir[100]. Aslında böbrek 
gibi çift olan organların alınması halinde bile zararsızlık şartı tam olarak 
gerçekleşmemektedir. Çünkü geride kalan organın hastalanarak fonksiyo-
nunu kaybetme ihtimali her zaman vardır. Bununla beraber üstün amaç 
ve vericinin uğrayacağı zararın alıcının menfaatine göre ikinci planda 
kalması bu tür alımları hukuka uygun hale getirmektedir[101].

Elverişlilik bakımından verici ve alıcı arasında doku ve kan uyumu 
bulunmalıdır, bunun tespiti için gerekli tetkiklerin nakilden önce yapılması 
gerektiği Organ ve Doku Nakli Kanunu madde 9’da düzenlenmiştir[102].

Nakil için önce, uygun bir vericinin bulunması gerekir. Kişinin uygun 
bir verici olarak kabul edilmesi için, vericinin yaşı ve sağlık durumunun 
organ alımına elverişli olması gereklidir. Ayrıca alınacak organ da nakle 
elverişli olmak zorundadır. Canlı vericiden, ancak belli bir kişiye aşılan-
mak üzere organ alınabilir. Bu nedenle, organ alınmadan önce gerekli 
testlerin yapılması ve uyum sorunu yoksa organ alınması gerekir[103].

[98] Akıncı, s. 67. 
[99] Aksaray, Buse; Organ ve Doku Naklinin Hukuki Boyutu, Sağlık Hukuku Makaleleri II, 

İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2012, (s. 153- 166), s. 158. 
[100] Aksaray, 158. 
[101] Akıncı, s. 67. 
[102] Aksaray, s. 158. 
[103] Akıncı, s. 66. 
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Organ Nakli Kanunu, canlı kimselerden organ naklini düzenlerken, 
daha çok vericinin durumuna ağırlık vermiştir. Bunun nedeni, alıcının 
vücuduna organ nakledilmesindeki durumun, diğer tıbbi müdahalelerden, 
özellikle diğer ameliyatlardan fazla farklı olmamasıdır. Alıcı yönünden 
önemli olan husus, naklin kendisi için zararlı sonuçlar doğurmamasıdır[104].

Organ vericisi, bedeninden belirli bir parça alınarak başka bir kişinin 
bedenine aktarılan kişidir. Organ vericisi yönünden yapılan işlemin kişilik 
hakkına saldırı niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemek için, vericinin sağ 
veya ölmüş olup olmadığına bakmak gerekir[105]. Verici henüz sağ ise, 
her şeyden önce vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya 
tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması yasaktır (2238 sayılı 
K. m. 8).

Vericinin, mutlaka alıcının bir yakını olması gerekmez. Uyum sorunu 
olmayacaksa, alıcı ile yakınlık ilişkisi olmayan kimselerden de organ 
alınabilir. Bu konuda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüş, bazı yazar-
lar organ ticaretine engel olabilmek amacıyla sağlararası naklin sadece 
yakınlar arasında yapılmasına izin verilmesini savunmuşlardır. Kendisine 
katıldığımız Akıncı’ya göre, böyle bir sınırlandırma doğru değildir. Fakat 
verici alıcının yakını değilse, hekimin titiz davranması, organ ticaretinden 
şüphelendiği hallerde nakil talebini reddetmesi gerekir[106].

4) Organ Naklinin Üstün Bir Amaca Hizmet Etmesi

Burada amaç vericiden organ veya doku alınmasını haklı kılmalıdır. 
Alıcının organ ve doku naklinden menfaati, vericinin menfaatinden 
üstün olmalıdır[107].

Organ alınması, aslında vericinin bütünlüğünü ihlal eden bir müda-
hale olduğu için, bu müdahale kural olarak hukuka aykırıdır. Bazen 
vericinin rızası bile tek başına hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak 
için yeterli değildir (MK m. 23). Davranışı hukuka uygun hale getiren 
unsurlardan bir tanesi üstün amaçtır. Üstün amaçtan, vericiden organ 
alınmasını haklı gösteren bir amacı anlamak gerekir. Burada organ alındığı 

[104] Dural, / Öğüz, 107; Kurt, s. 244. 
[105] Kurt, s. 244. 
[106] Akıncı, s. 67. 
[107] Aksaray, s. 157. 
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zaman vericinin uğrayacağı zararla kendisine organ nakledilecek kişinin 
elde edeceği menfaati karşılaştırmak gerekir. Bu karşılaştırma sonucunda, 
zarar ikinci planda kalıyor ve zarara katlanmak haklı görülebiliyorsa, 
üstün amacın varlığından söz edilir. Sağlararası organ nakillerinde üstün 
amaç genellikle hayat kurtarma şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin hasta-
nın hayata döndürülebilmesi için bir başkasından böbrek alınmasında 
olduğu gibi[108].

Organ alınmasına ilişkin müdahale üstün bir amaç uğruna gerçek-
leştirilmelidir. Genel olarak bu tür bir müdahalenin üstün amaç uğruna 
yapıldığından söz edebilmek için ya tedavi ya da tıp biliminin ilerlemesi 
amacıyla yapılmış olması gerekir. Fakat canlıdan organ ve doku alınma-
sında bilimsel bir amaç da olmamalıdır, bu amaçla sadece ölüden organ 
veya doku alınabilecektir. Canlıdan sadece başka bir kişinin iyileştirilmesi 
gibi üstün bir amaçla organ ve doku alınabilecektir[109]. Dolayısıyla, 
yaşayan vericinin bedeninde gerçekleştirilen müdahaleler tedavi amacına 
yönelik olmamakla birlikte, alıcının iyileştirilmesi şeklinde üstün bir 
amaca hizmet etmektedir[110].

2238 sayılı ODNK’da organ alınmasının üstün amaca hizmet etmesi 
gerektiği yönünde bazı hükümler vardır[111]. Kanunun 3. maddesinde bir 
bedel karşılığında veya başkaca bir çıkar karşılığı, organ ve doku alınması 
ve satılmasının yasak olduğu düzenlenmiştir.

Canlıdan (sağlararası) organ nakillerinde, bu naklin bedel veya çıkar 
karşılığı yapılması, yaşanılan en önemli sorunlardan birisidir. Yasa, bu 
duruma izin vermediğini açıkça belirtmiştir. Bedel ya da çıkar karşı-
lığı organ nakli, verici ile alıcı arasında akrabalık bağının bulunmadığı 
durumlarda organ naklini sorgulanır hale getirmektedir. Özellikle böbrek 
nakillerinde yapılan tıbbi işlem hayati önem taşıdığı için, istenmeyen 
gelişmelerin olduğu bilinmektedir[112].

[108] Akıncı, s. 67; Yılmaz, s. 208. 
[109] Çilingiroğlu, s. 22; Aksaray, s. 157; Parlak, s. 202. Ayrıca organ naklinin tedavi, teşhis veya 

bilimsel amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmesi ve canlıdan organ naklinin Organ ve 
Doku Nakli Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde bilimsel 
amaçlara yönelik, yani bilimsel tıbbi deney amacı kapsamında yapılıp yapılamayacağı 
tartışmaları için bkz. Parlak, s. 200- 202. 

[110] Çilingiroğlu, s. 22; Şahiniz, s. 735; Parlak, s. 202; Oğuzman / Seliçi, s. 148. 
[111] Parlak, s.202. 
[112] Gerçekten, çeşitli internet sitelerinde organ satış ya da alış teklifleri yer alırken, ülkemizde 

de 2009 yılında Afyon’un çeşitli köylerinde para karşılığı böbreklerini satan vatandaşlarımız 
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İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, biyoloji ve tıbbın kötüye kullanıl-
masını kınamaktadır. Bu bağlamda, Sözleşme’nin “Başlangıç” bölümünde 
“Biyoloji ve tıbbın kötüye kullanılmasının, insan onurunu tehlikeye 
sokacak eylemlere neden olacağı” kaygısı genel kabul görmektedir. Bu 
kaygının ortaya konmasındaki en önemli örneklerden biri, organ nak-
lindeki gelişmelerdir. Aslında her fırsatta organ naklinin etik olmadığı 
dile getirilmektedir. Fakat bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
organ satışının özendirildiği ve hatta teşvik edildiği yolundaki kuşkuları 
gidermemektedir[113]. Bu kuşkuların giderilebilmesi için, organ nakli 
ile ilgili olası istenmeyen gelişmelerin önlenebilmesi için uluslararası 
hukuki metinlerde temenniden öte çeşitli yaptırımların da ortaya kon-
ması gerekmektedir[114].

ODNK 4. maddesinde bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi 
dağıtım halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine 
ilişkin her türlü reklamın yasak olduğu belirtilmiştir. Kanun’un 15. 
maddesinde ise, yasal düzenlemelere aykırı şekilde organ ve doku alan, 
saklayan, nakledenler ile organ ticareti yapanlar için cezai yaptırımlar 
öngörülmüştür.

Söz konusu hükümlerden anlaşıldığı üzere, organ alınması veya 
naklinin “üstün amaca”, yani başkasının veya kendisinin tedavi edilmesi 
veya tıp biliminin ilerlemesi uğruna gerçekleştirilmesi amacına yönelik 
olarak gerçekleştirilebileceğine ilişkin ilke yasa koyucu tarafından da 
dikkate alınmıştır[115].

5)  Alınan Organın Vericinin Hayatına Son Verecek ya da Hayatını 
Tehlikeye Sokacak Nitelikte Olmaması

ODNK 8. maddeye göre, “Vericinin yaşamını mutlak surette sona 
erdirecek veya tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması yasaktır.” 
Söz konusu hükümden çıkan anlama göre, vericinin yaşamını mutlak 
surette sona erdirmeyecek ya da tehlikeye sokmayacak her türlü organın 

ile ilgili yaşananlar yargıya yansımıştır( Kök, s. 215, ve ayrıca bkz. aynı sayfada dn. 12 ve 
dn. 13). 

[113] Kök, s. 215 ve ayrıca bkz. aynı sayfada dn. 14. 
[114] Kök, s. 215. 
[115] Parlak, s. 203. 
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alınması mümkündür. Hayati nitelik taşıyan organlar ise yaşayan verici-
lerden alınamaz, şartları gerçekleşirse ancak ölmüş kişilerden alınabilir[116].

Bu hüküm bir kimsenin rızasıyla olsa bile kişilik haklarından vazgeç-
mesini yasaklayan ve geçerli kabul etmeyen Medeni Kanunumuzun 23. 
maddesi ile paralel bir hükümdür. Bu hükümler bir başkasının hayatını 
kurtarma uğruna kişinin kendi hayatını feda etmesini ya da tehlikeye 
atmasını yasaklamaktadır. Organ ve doku alınmasının vericinin yaşamını 
sona erdirecek ya da tehlikeye sokacak olup olmadığı konusunu hekim 
belirleyecektir. Yasa 9.maddesinde organ ve doku alınmasında gerekli tıbbi 
inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile 
saptanmasını öngörmektedir. Bu rapora göre yaşamın sona erip ermeye-
ceği ya da yaşam için tehlike olup olmayacağı belirlenecektir. Bu nedenle 
bu raporu veren hekimin sorumluluğu ağır olacaktır[117].

Doktrinde bir görüş[118], vericinin topluma ve ailesine karşı olan 
görevlerini yerine getirmesini engelleyecek organların alınmasının da 
bu yasağın kapsamına gireceğini kabul ederken, bir diğer görüş[119] ise 
kanunun açık metninin böylesine sınırlayıcı bir yoruma müsait görün-
mediği yolundadır.

Hangi doku veya organların alınmasının vericinin yaşamını teh-
likeye sokacağı ya da sona erdireceği ise tıp biliminin esaslarına göre 
saptanacaktır; bu konudaki ölçütler tıp bilimi mensupları tarafından 
belirlenecektir[120].

Genel olarak insan vücudunun kısa zamanda yenileyebileceği organ ve 
dokuların alınmasına bir engel yoktur. Ancak kalp gibi bir organın canlı 
bir vericiden alınması ise söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir organın 
alınması vericinin ölümüne neden olacaktır[121]. Vücudun yenileyemeye-
ceği böbrek, göz gibi çift organlardan birinin alınıp alınamayacağı, bunun 

[116] Akünal, s. 21; Parlak, s. 199; Koçak Süren Özlem; “Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik 
Açıdan İncelenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 73, 2007, (s. 174- 195), s. 184. 

[117] Kılıçoğlu, s. 254- 255. 
[118] Dural / Öğüz, 2002, s. 107. 
[119] Şahiniz, s. 731. 
[120] Parlak, s. 199. 
[121] Parlak, s. 200. Eskiden canlıdan karaciğer ve akciğer nakli yapılamıyordu. Karaciğer nakli 

uzunca bir süredir yapılmaktadır. Canlıdan canlıya akciğer nakline ise Sağlık Bakanlığı 
28 Kasım 2012 tarihindeki Sabah Gazetesinin haberine göre onay vermiştir. 2013 yılında 
bu konuda uzman sayılan ülkelerden Japonya’ya eğitim için bir ekip gönderilmiş, bu ekip 
Türkiye’ye dönmüş ve nakil yapacağı günü beklemektedir. 
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vericinin sağlığını önemli derecede etkileyip etkilemeyeceğine, topluma 
ve ailesine karşı görevlerini yerine getirmesine engel olup olmayacağına 
bağlıdır. Eğer bu tür olumsuz etkiler ortaya çıkmayacaksa, bu halde 
alınmasına bir engel olmadığı söylenebilir[122].

6) Akrabalık Şartı

Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte 
yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan 
ve kayın hısımlarından yapılabilir (Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 
Yönetmeliği, m. 1 /I).

Alman Organ Nakli Kanunu’nda yeniden oluşması mümkün olmayan 
organların ancak birinci ve ikinci derecede akrabalara, eşe, nişanlıya ve 
bağışlayan ile özel bir kişisel bağlılık içinde bulunan kimselere nakle-
dilmesine izin verilmiştir. Bu bakımdan Alman Organ Nakli kanunu, 
İsviçre Organ Nakli Kanunu ve birçok diğer Avrupa ülkeleri Organ 
Nakli Kanunlarından farklıdır[123]. Alman Organ Nakli Kanunundaki 
bu hükümle, organ ticareti önlenmek istenmiştir, ancak bu düzenleme 
Almanya’da organ nakli konusunda önemli bir engel oluşturduğu düşün-
cesiyle eleştirilmektedir[124].

Hukukumuzda da yasal hiçbir engel olmamasına rağmen, Ulusal 
Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesinin 9/1-f. mad-
desinin, “canlıdan organ ve doku nakli, alıcının dördüncü dereceye kadar 
(dördüncü derece. dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir” hükmü 
ile akrabalık şartı aranmıştı. Hakeri’nin de haklı olarak belirttiği gibi, 
önceki dönem için bu şartın bir yönerge ile getirilmiş olması, tamamen 
hukuka aykırı olarak kabul edilmekteydi[125].

Canlıdan organ ve doku naklinde akrabalık şartı arayan bu düzen-
leme, kişilerin hayatını ve sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için, yönerge 

[122] Dural / Öğüz, 2002, s. 105- 106; Parlak, s. 200. 
[123] Schroth, Ulrich, “Fragwürdiger Paternalismus bei Organlebendspende”, Die 

Organtransplantation- Rechtsfragen bei knappen medizinischen Ressourcen, Beitraege 
des 6. Deutsch- Türkischen Symposiums zum Medizin- und Biorecht (Hans Lilie / Henning 
Rousseau / Hakan Hakeri- Hrsg.) Baden- Baden 2011, (s. 117- 131), s. 122; Hakeri, s. 
175. 

[124] Hakeri, s. 175; Erman, Barış, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, 
Ankara 2003, s. 220, 221. 

[125] Hakeri, s. 175. 
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ile yapılması mümkün değildir. Bugün için ise Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklik ile söz konusu sınırlama 
yönetmelik ile getirilmiştir. Buna göre, “canlıdan organ nakli, alıcının 
en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar 
(dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir” (madde 
16/1). Öyleyse, bu madde vericileri iki gruba ayırmıştır: Alıcının en az 
iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar kan 
ve kayın hısımları. Bunların dışında kalan canlı vericiden organ ve doku 
alınabilmesi ise, etik komisyonun onayına bağlıdır[126].

Hakeri ’nin de isabetli olarak belirttiği gibi, Yönetmelik normlar 
hiyerarşisinde yönergeden bir üst sırada yer aldığı için böyle bir düzen-
lemenin yönetmelikle yapılması olumlu karşılanabilir. Fakat yine de bu 
şekildeki bir düzenlemenin bir kanun ile yapılması daha doğrudur[127].

Bu kısıtlayıcı hüküm, Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hak-
kında Kanun Tasarısı Taslağı’nda yasal bir dayanağa kavuşturulmakta-
dır[128]: “Canlıdan organ nakli, alıcının dördüncü derece dâhil kan ve kayın 
hısımlarından yapılabilir” (md. 5/1).

Bu hükmün amacı organ ve doku ticaretinin önlenmesidir. Fakat 
zaten ülkemizde sınırlı olan organ naklinin bu suretle daha da sınırlanmış 
bulunması, uygulamada bazı sıkıntılara yol açabilir. Örneğin, kişinin çok 
yakın arkadaşı, nişanlısı, yakın komşusu da kişiye herhangi bir ticari kaygı 
veya menfaat olmaksızın organını bağışlayabilir. Bu nedenle, Hakeri’nin 
de isabetli olarak ifade ettiği gibi, böyle bir hüküm ile kişinin sağlık ve 
hayat hakkına doğrudan olumsuz bir müdahalede bulunmamalı, en azın-
dan akrabalık dışındaki bağışların bir komisyon tarafından denetlenerek 
uygun bulunması şartının aranması gereklidir[129]. Gerçekten Organ, 
Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, böyle 
bir karar komisyonu öngörmekte (md.5/2) ve Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği de 16/2. maddede bu görevi etik komisyona[130] 

[126] Hakeri, s. 175; Dural / Öğüz, s. 108. 
[127] Hakeri, s. 175. 
[128] Hakeri, s. 175. 
[129] Hakeri, s. 175. 
[130] Almanya’da da organ ticaretini engellemek amacıyla buna benzer bir komisyon 

bulunmaktadır. Bu komisyonun organ ticareti şüphesine ilişkin karar vermesi 
öngörülmüştür. Ancak komisyonun kararı, hekimler için bağlayıcı değildir. Bununla 
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bırakmaktadır[131]: “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 ve etik 
açıdan organ bağışının uygunluğunu onaylaması ile gerçekleştirilebilecek 
akraba dışı kişilerden yapılır.” Bu düzenleme ile yakın hısımlar dışında 
kalan canlı vericilerin maddi çıkar karşılığında organ ve doku verme 
olasılıklarının önüne geçilmeye çalışılmıştır[132].

Hısımlık Medeni Kanun hükümlerine göre belirlenecektir[133].

Üzerinde durulması gereken bir başka sorun, Yönetmeliğin getirmiş 
olduğu . yakın akraba şartı nedeniyle nakil yapılmadığı takdirde hekim 
veya merkez bakımından herhangi bir sorumluluğun söz konusu olup 
olmayacağıdır. Örneğin hasta karaciğer sirozu ve canlı bir verici var, 
fakat merkez ve dolayısıyla hekim “akrabalık bulunmadığından” nakil 
yapılmasını reddediyor. Bu takdirde hekim veya merkezin ihmal suretiyle 
kasten öldürme suçundan dolayı sorumluluğun söz konusu olabileceği 
yönünde görüşler ileri sürülmektedir[134]. Kendisine katıldığımız Hakeri’ye 
göre, söz konusu yönetmelik yürürlükte olduğu müddetçe bir hukuka 
uygunluk sebebi oluşturacağı için merkez veya hekim için herhangi bir 
sorumluluk söz konusu olmayacaktır[135].

Bu bağlamda önemli bir başka sorun ise, akrabalık şartının ger-
çekleşmediği hallerde etik kurulun karar verdiği durumda, farklı etik 
kurullardan farklı kararların çıkması durumunda nasıl hareket edilmesi 
gerektiğidir. Aslında bu tür durumlarda olayın farklı etik kurullara 

beraber, komisyonun organ ticareti şüphesi görmesi halinde, ceza soruşturması başlatılabilir 
(Schroth, Organlebendspende, s. 122; Hakeri, s. 175). 

[131] Hakeri, s. 176. Etik Komisyonun hangi üyelerden oluşacağı konusu, Organ ve Doku 
Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 3. fıkrasında belirlenmiştir. 

[132] Kurt, s. 245. Ayrıca bkz. Erdöl, Cevdet, “Organ Bağışı ve Sağlık Bakanlığı Uygulamaları”, 
A’dan Z’ye II. Sağlık Hukuku Sempozyumu (s. 258- 265), İstanbul 2007, s. 264. 

[133] Hısımlık, kan hısımlığının dereceleri ve sıhri hısımlık hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Dural / Öğüz, s. 175- 180 ve Hakeri, s. 176, dn. 4. 

[134] Ünver, Yener, “Organ Nakli ve Hukuksal Boyutu”, Transplant Ist 2008 Sempozyumunda 
sunulan Tebliğ Metni, (Tarih ve Yer Yok) , s. 15. 

[135] Hakeri, s. 176- 177. Alman Hukukunda Federal Anayasa Mahkemesi, yakın akrabalık 
şartının, Anayasa ile güvence altına alınan, vücudun dokunulmazlığı ilkesine saldırı niteliği 
oluşturduğuna ilişkin görüşü kabul etmemiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre, kanun koyucu 
bu suretle, organ bağışının gönüllü olmasını garanti altına almış ve böylece organ ticaretini 
önlemek istemiştir. BVerfG NJW 1999, s. 3399 vd. Federal Anayasa Mahkemesi’nin bu 
kararının eleştirisi için bkz. Schroth, Organlebendspende, s. 126 vd. 

1
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gitmesi önlenmelidir. Fakat yine de farklı etik kurullara gidilmişse, bir 
etik kurulun kararının olumlu olması, nakil açısından yeterli görülmelidir. 
Olumlu olmayan etik kurul kararını esas alan hekimler bakımından ise, 
yanılgı kuralları uygulanarak Ceza Hukuku bakımından herhangi bir 
cezalandırma söz konusu olmaz[136].

Akrabalık şartı başlığı altında ele alınması gereken bir başka konu 
ise, Çapraz Nakildir.

Çapraz bağışta, akrabalarına organ bağışına hazır bulunan kişiler, 
organ uyumsuzluğu nedeniyle bağış yapamamaktadır. Oysa çapraz bağışta 
organ bekleyen akrabası olmayan bir başka kimseye organının uyması ve 
bu kimsenin akrabalarının da organını veren bu kişinin organ bekleyen 
yakınına organ bağışlaması söz konusudur[137].

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 2012 yılında çıkmadan 
önceki dönemde, Hakeri, isabetli olarak, akrabalık bulunmayan kişilerle 
ilgili olarak karar verecek komisyonun çapraz bağış konusunda da yet-
kili kılınması gerektiğini ifade etmiştir[138].Yazar, burada organ ticareti 
söz konusu olmadığından, bu olanağın mutlaka sağlanması gerektiğini 
belirttiğini ifade etmiştir[139].

Yeni çıkarılan 2012 tarihli Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre komisyonun kararına gerek kalmaksızın çapraz 
bağış yapılabilecektir[140]. Kanaatimizce, bu isabetli bir hükümdür. Ancak 
bakanlık gerekirse çapraz bağışa ilişkin düzenleme yapabilir (md. 16/6). 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4/1-ç maddesinde 
çapraz nakil tanımlanmıştır: “Canlı uygunsuz vericisi olan ve bekleme 
listesinde bulunan hastalar arasında verici değiştirmek suretiyle yapılan 
nakil türü”.

[136] Ünver, Organ Nakli, s. 17; Hakeri, s. 177. 
[137] Hakeri, s. 177. 
[138] Hakeri, s. 177. 
[139] Hakeri, s. 177. 
[140] Hakeri, s. 177. 
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B) Alıcı Bakımından Koşullar

1) Alıcının Rızası

Organ naklinin geçerli olması için alıcının da rızasının alınmış olması 
gerekir. Bu rızanın alınması doğaldır; çünkü organ nakliyle alıcının da 
beden bütünlüğüne karşı girişimlerde bulunulmaktadır. Alıcının rızası, 
diğer tüm tıbbi müdahaleler için gerekli olan rızanın aynısıdır ve organ 
nakli bakımından farklılık göstermez. Alıcının rızası, dış etkenlerden 
uzak olarak ve kendisi önceden tam olarak aydınlatılarak alınmış bir 
rıza olmalıdır[141].

2238 sayılı Kanuna göre oto grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve 
nakli ile kan transfüzyonu bu düzenlemelere tabi olmayıp, ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir (m. 2).

2) Sağlık Kurumuna İlişkin Şartlar

Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli işlemlerinin 
bu işler için gerekli uzman personele, araç ve gerece sahip sağlık kurum-
larınca yapılması zorunludur (2238 sayılı K. m. 10).

Alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek riskleri asgari 
düzeye indirmek amacıyla organ ve doku alınması, aşılanması ve naklin-
den önce gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir 
olurluluk raporu ile saptanması gerekir (2238 sayılı K. m. 9).

C) Her İki Taraf Bakımından Koşullar

1) Yetkili Kişilerce Gerekli Teçhizat ve Donanıma Sahip Sağlık 
Kuruluşlarında Yapılması

Organ nakli de bir tıbbi müdahale türü olduğu için, tıbbi müdahale-
lere ilişkin kurallar çerçevesinde yürütülecektir. Tıbbi müdahaleler, kişilik 
değerlerine yönelirler. Bu bakımdan, sonradan karşılanması olanaksız 
zararlara neden olabilecek, riskli ve karmaşık müdahalelerdir. Dolayısıyla 
tıbbi müdahalede bulunabilme yetkisinin yalnızca resmi ehliyetli kişilere 
tanınması gerekir. Gerçekten 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının 

[141] Kurt, , s. 245. 
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Tarzı İcrasına Dair Kanun’da (TŞSTİDK) kimlerin tıbbi müdahalede 
bulunabilecek kişiler arasında yer aldığı sınırlayıcı bir şekilde sayılmıştır. 
Bu kanunun ilgili maddelerine göre, tıbbi müdahalede bulunabilecek 
resmi ehliyetli kişiler hekimler, diş hekimleri, ebeler, sağlık memurları, 
sünnetçiler ve hastabakıcılar ve hemşirelerdir[142].

Resmi ehliyetli bu kişilerin tıbbi müdahalede bulunabilmek için 
ayrıca kanunen tıp mesleğini yürütebilme ya da tıbbi müdahalelerde 
bulunabilme yetkisine de sahip olmaları gerektiği özellikle vurgulanma-
lıdır. Bu yetkinin elde edilebilmesi için ne gibi şartların gerçekleştirilmesi 
gerektiği resmi ehliyetli kişilerden her biri bakımından kanunda özel 
olarak düzenlenmiştir[143].

Organ nakli cerrahi bir tıbbi müdahale niteliği taşıdığı için, bu 
müdahaleyi resmi ehliyetli kişilerden sadece hekimlerin ve ağız/diş sağ-
lığı ile ilgili bir organ veya doku aktarılması söz konusu olduğunda diş 
hekimlerinin gerçekleştirebileceği kabul edilmelidir. Bu müdahaleyi 
gerçekleştirecek hekimin bu tür cerrahi müdahaleler konusunda uzman 
bir hekim olması gerekir. Yine yardımcı personelin de bu konuda yetişmiş 
ve deneyimli olması gerekir. Bunun yanında bu tür tıbbi müdahaleler, 
sadece böyle bir müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teçhizat 
ve donanımın bulunduğu sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmelidir[144]. 
Gerçekten ODNK m. 10’a göre: “Organ ve doku alınması, saklanması, 
aşılanması ve naklinin bu işler için gerekli personele sahip sağlık kurumla-
rınca yapılması zorunludur.”

Organ naklinin yetkili kişilerce ve gerekli teçhizata sahip sağlık kuru-
luşlarında gerçekleştirilmesi gereği, gerek organ vericisine gerekse organ 
alıcısına uygulanacak tıbbi müdahale için aranacaktır[145].

2) Müdahaleden Önce Gerekli İncelemelerin Yapılmış Olması

Organ nakline ilişkin müdahalenin hem verici hem de alıcı bakımın-
dan tehlikeli sonuçlar doğurmaması için gerekli her türlü tıbbi inceleme 

[142] Çilingiroğlu, s. 16; Şahiniz, s. 729; Parlak, s. 197. 
[143] Çilingiroğlu, s. 16; Parlak, s. 197- 198. 
[144] Şahiniz, s. 729; Toroslu, Nevzat, “Organ Aktarma ve Cezai Sorumluluk”, AÜHFD, 1978, 

C. XXXV, S. 1-4, (s. 91- 118), s. 91; Parlak, s. 198. 
[145] Parlak, s. 198. 
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ve tetkik yapılmalıdır[146]. Bu doğrultuda ODNK m. 9’a göre: “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.”

Organ aktarma müdahalesinin yapılmasından önce, verici ve alıcının 
hayatı ve sağlığı için ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ama-
cıyla gerekli tıbbi tahlillerin yapılması şarttır[147]. Bu amaçla, çıkarılacak 
organın aktarmaya elverişli olup olmadığı, verici ile alıcı arasında kan ve 
doku uyumunun bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır[148].

Organ nakli (transplantasyon) yapılmadan önce alıcı ve verici üzerinde 
tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması, ayrıca organ naklinin yapılabil-
mesi için gerekli olurluluk raporunun hekim tarafından tespit edilmesi 
şarttır[149]. Yasa olurluluk raporunun hangi hekim tarafından saptanacağı 
hususunda herhangi bir açıklık getirmemiştir. Doktrinde ağır basan 
görüşe göre, olurluluk raporunun organ naklini yapacak olan hekim 
tarafından düzenlenmesi, hekimin sorumluluğuna gitme açısından uygun 
olacaktır[150].

Organ naklinin bu incelemeler ve tetkikler yapılmaksızın gerçekleşti-
rilmiş olması, vücuduna tıbbi müdahale uygulanan kişinin rızası alınma-
dan önce aydınlatılmamış olması ile aynı hukuki sonuçları doğuracaktır. 
Diğer bir deyişle, tıbbi müdahalenin kişinin vücut bütünlüğüne yönelik 
hukuka aykırı bir müdahale oluşturması sonucunu doğuracaktır[151].

3) Hekimin Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü

Organ ve doku alınmasından önce verici konuyla ilgili aydınlatılmalı-
dır. Bu konuyla ilgili düzenleme ODNK madde 7’de bulunmaktadır[152]. 

[146] Parlak, s. 198. 
[147] Ayan, Mehmet; Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Kazancı Yayınları, 

Ankara 1991, s. 21; Karataş, s. 75. 
[148] Özsunay, Ergun; Gerçek Kişilerin Hukuk, Durumu, 5. Bası, İstanbul 1982, s. 106; 

Karataş, s. 75. 
[149] Çilingiroğlu, s. 76; Karataş, s. 75; Er, s. 103. 
[150] Taşkın, s. 114; Karataş, s. 75- 76. 
[151] Şahiniz, s. 730; Parlak, s. 198- 199. 
[152] Tasarının 6.maddesi, bilgilendirme ve araştırma yükümlülüğü başlığı altında mevcut 

kanuna göre daha ayrıntılı bir düzenleme içermektedir (Aksaray, s. 159, dn. 25). 
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Bu kapsamda organ ve doku naklinin tehlikeleri, alıcı bakımından 
yararları, tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında vericinin 
hekim tarafından aydınlatılması gerekmektedir[153].

Kapsamı daha dar olmakla birlikte alıcı da nakil konusunda aydınla-
tılmalıdır[154]. Fakat yine aynı düzenlemeye göre hekim, karar verebilecek 
akıl ve ruh durumu olmayanlardan, bedel ve başkaca çıkar sağlamayı 
amaçlayanlardan yapılacak organ ve doku alımını reddetmekle yüküm-
lüdür. Hekim ayrıca evli olan vericinin eşinin durumdan haberi olup 
olmadığını öğrenmek ve öğrendiğini tutanakla tespit etmek zorundadır. 
Burada eşin rızası aranmamakta sadece bilgilendirilmesi gerekmektedir[155].

V) Alman Hukukuna Göre Canlıdan Organ ve Doku Nakli

Alman hukukunda sağlararası nakilde karşılaşılan en önemli sorun-
ları saymakta fayda vardır. Bunlardan ilki, vericinin müdahaleye ilişkin 
olarak nasıl aydınlatılacağı ve rızasının (onayının) nasıl alınacağıdır. 
Canlıdan organ naklinde vericinin rızasının nasıl alınacağı incelenmeli-
dir. Canlıdan organ naklindeki temel ilkeler sınırlandırılmamalı mıdır 
yoksa müdahalenin başkası yararına olması nedeniyle sıkı şartların yerine 
getirilmesi mi gereklidir konusu tartışmalıdır. Canlıdan organ ve doku 
nakli, ilgilinin kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarına müdahaledir. Müdaha-
lenin sonucu, yeniden üremesi mümkün olmayan organın alınmasıyla 
geniş kapsamlı olmaktadır, çünkü organ kaybı geri dönülemez şekilde 
yaşanmakta ve sağlıklı bir organın alınmasıyla bağlantılı riskler, hiçbir 
şekilde organ vericisinin (bağışçının) sağlıkla ilgili kendi menfaatlerini 
karşılamak bakımından telafi edilemez. Bock’a göre, bu nedenle ayırt 
etme gücünün varlığı halinde – klinik deneylere benzer olarak- daha 
katı şartlar getirilmelidir. Ayırt etme gücüne sahip organ vericisi (bağışçı) 
organın alınmasının önemi ve bununla bağlantılı olası hayati tehlikeler 

[153] Aksaray, s. 159; Çilingiroğlu, s. 63; Onaran, Bilge; “Hasta Hakları”, Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, No:2, İstanbul 2005, (s. 273- 323), s. 287. 

[154] Aksaray, s. 159; Gökçen, Ahmet; “Organ ve Doku Nakli Üzerine Düşünceler”, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C.8, No: 1-2, Konya, 2000, 
(s. 64 vd.), s. 71. 

[155] Akünal, s. 21-22; Aksaray, s. 159; Bu konuda farklı görüşler için bkz. Taşkın, s. 110. 
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hakkında doğru bilgilendirilmeli ve bütün bunları değerlendirdikten 
sonra organ bağışı konusunda rızasını beyan etmelidir[156].

Canlıdan organ nakli, ilgilinin rızası bakımından kısıtlı şartlarda 
alınır. Hangi somut durumlarda ilgilinin rızasının alınabileceğinin belir-
lenmesi gerekir. Organ nakli yapılacak kişinin vücudu için yararlı ve acil 
ise, rızanın alınması gerekmez. Rızanın geçerli sayılması için birçok özel 
koşulun gerçekleşmesi gerekir[157].

Sağlararası organ nakillerinde, organ nakline ilişkin rızanın bilinçli, 
bağımsız ve herhangi bir şekilde zorlama altında olmadan verilen bir 
karara dayanması gerekir. Organ naklinin hukuki zorluğu burada ortaya 
çıkmaktadır. Kuşkusuz her insan tamamen altruistik bir niyetle organ 
bağışında bulunmaktadır. Fakat bir kişinin organ bağışıyla ilgili kararını ne 
zaman bağımsız verdiğini ve ne zaman başkasının etkisi altında kaldığını 
tayin etmek zordur. Hekimin yaptığı aydınlatmadan sonra organ verici-
sinin rızasını serbestçe verip vermediği hukuken iyice araştırılmalıdır[158].

Canlıdan Organ naklinde vericinin rıza beyanının hukuken geçerli 
olabilmesi için belirli şekil şartlarına uyulmasının gerekip gerekmediği 
tartışmalıdır. Bu türdeki organ naklinde rıza, vericinin kişilik haklarından 
vazgeçmesini amaçlamaktadır fakat üçüncü kişinin hakkını ilgilendir-
mez. Organ bağışçısının kendi kaderini belirleme hakkının en iyi şekilde 
yerine getirilmesindeki menfaati nedeniyle burada iyileştirmeye yönelik 
tedavide olduğu gibi şekil zorunluluğu aranmamalıdır. Organ bağışına 
hazır olma her şekilde açıklanabilir. İspat gerekçesiyle rızanın yazılı olması 
talep edilmelidir, çünkü daha sonraki tartışmalarda hekim organ naklini 
haklı çıkarmak için ispat yükünü yerine getirmek zorundadır[159].

Sağlararası nakilde vericinin nasıl aydınlatılacağı konusu da incelen-
melidir. Ayırt etme gücü olan ve tıbbi uzman olmayan hasta, hekimin 

[156] Bock, Nadine; Rechtliche Voraussetzungen der Organentnahme von Lebenden und 
Verstorbenen, Frankfurt a.M. 1999, Verlag Peter Lang, s. 129- 130. 

[157] Bock, s. 124. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bock, s. 124 vd. 
[158] Bock, s.148. Organ bağışı için serbestçe verilmeyen rızanın nedenleri, vericinin ekonomik 

durumunun kötülüğü nedeniyle parasal bir karşılık alarak veya vericinin üzerindeki 
psikolojik baskı nedeniyle organ bağışında bulunmasıdır. Rızanın serbestçe verilip 
verilmediğine nasıl karar verilmesi gerektiğine ilişkin yöntemler vardır. Organ vericisinin 
rızasının serbestçe verilmemesinin nedenleri ve bunları değerlendirme yöntemleri hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Bock, s. 149- 151. 

[159] Bock, s.152- 153. 
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müdahalelerinin tehlikesi hakkında zorunlu bilgiye sahip değildir. Has-
tanın rıza beyanı ancak ilgilinin müdahalenin kapsamı ve sonuçları 
hakkında bilgilendirilmesinden sonra hukuken geçerli olur. Doktrinde 
hâkim görüş ve mahkeme kararlarına göre, hekim, hastaya yeterli açıkla-
mada bulunmalı ve bu şekilde hastayı ayırt etme gücüne dayanan rızayı 
vermeye ehil hale getirmelidir. Aydınlatma yükümlülüğünün konusu, 
şekli ve çerçevesine ilişkin bugüne kadar yol gösterici mahkeme karar-
ları yoktur. Aydınlatmanın kapsamının belirlemesi için sadece hekimin 
iyileştirme müdahalesine ilişkin yüksek mahkeme kararlarındaki temel 
ilkelere göre yapılan bilgilendirmeden yararlanılmalıdır. Canlıdan organ 
naklinde aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı genişletilmelidir, çünkü 
bu aydınlatma, organ vericisinin organını bağışlaması konusundaki 
kararında belirleyici olmakta ve çok önemli bir rol oynamaktadır. Alman 
Federal Mahkemesi, canlıdan organ nakli öncesi hekimin aydınlatma 
yükümlülüğünün kapsamının çok geniş olduğunu belirtmiştir. Eğer organ 
vericisi organ nakli öncesi hekim tarafından yeterince aydınlatılmazsa 
ve organ nakli sonrası sağlığı kötüleşirse bundan dolayı ortaya çıkan 
maddi ve manevi zararlarının tazminini organ naklini yapan hekimden 
isteyebilmelidir[160].

Ergin olmayanların (küçüklerin) verici olup olamayacağı ve ola-
bilecekse bu onayın nasıl alınacağı konusu da incelenmelidir. Ergin 
olmayanların organ vericisi olup olamayacağı, organ naklinin önemini 
ve organ nakliyle kişilik haklarından vazgeçtiğinin anlamını ve bunun 
kapsamını anlayabilecek yetenekte olup olmadığı konusu tartışmalıdır. 
Hâkim görüş, küçüklerin bağışçı olarak kandırılabileceğini ve organ 
bağışı konusunda doğru karar verme yeteneğine sahip olmadıkları için 
rızalarının geçerli olmayacağını kabul etmektedir. Alman Organ Nakli 
Yasası ve çoğu Avrupa ülkesinin organ nakli yasası da küçüklerin organ 
bağışını yasaklamaktadır[161].

Organ vericisinin yaptığı bağıştan geri dönmesinin mümkün olup 
olmadığı üzerinde de durulmalıdır. Bağışçının kendi kaderini tayin 
etme hakkına uyulacaksa, açıklanan iradede yapılan değişikliklere de 
izin verilmelidir. Organ Nakli Yasasına, organ bağışçısının rızasından 

[160] Bock, s. 144- 146. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bock, s. 145- 147. Konuyla ilgili 
Alman mahkeme kararları için bkz. Bock, s.146, dn.404, 405,406. 

[161] Bock, s.130. 
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nedenini bildirmeden dönebilmesine ilişkin hükümler konulmalıdır 
ve bu dönmeye actus contrarius (bir hukuksal işlemi kaldıran hukuksal 
işlem) olarak saygı duyulmalıdır[162].

Diğer sorunlar arasında verici ile alıcı arasında akrabalık ilişkisi 
aranıp aranmayacağı[163]; canlı vericiden organ ticaretini engellemek 
için ne tür önlemlerin alınabileceği; vericinin ve alıcının kimliklerinin 
nasıl gizli tutulacağı konuları sayılabilir. Bu sorunların sayısını arttırmak 
mümkündür. Alman Organ Nakli Yasası ile Alman doktrini ve Alman 
Anayasa Mahkemesi bütün bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır[164].

Almanya’da Organ Nakli Yasası (Transplantationsgesetz[165]) yoğun 
tartışmalardan sonra, 5 Kasım 1997’de kabul edilmişti. Bu yasanın yerini, 
daha sonra 4.9.2007 tarihli Transplantationsgesetz[166] almıştır. Bu yasada 
2012 yılında bazı değişiklikler yapılmış ve bu yasa en son 15.07.2013 
tarihinde değişikliğe[167] uğramıştır. Ancak 1997 tarihli yasa temel bir yasa 
olup, canlıdan organ nakli ile ilgili temel prensiplerde önemli bir değişiklik 
olmamıştır. Bu nedenle, öncelikle bu yasayı incelemekte fayda vardır.

[162] Bock, s. 151; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bock, s. 151- 152. 
[163] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bock, s. 116 vd. 
[164] Atamer, s. 115- 116, dn.1. Alman hukukunda sağlararası nakilde karşılaşılan vericinin 

müdahaleye ilişkin olarak nasıl aydınlatılacağı, onayının nasıl alınacağı, ergin olmayanların 
verici olup olamayacağı, verici ile alıcı arasında akrabalık ilişkisinin aranıp aranmayacağı, 
canlı vericiden organ ticaretini engellemek için ne tür önlemlerin alınabileceği, vericinin 
ve alıcının kimliklerinin nasıl gizli tutulacağı sorunları hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Gutmann, Thomas; “Probleme einer gesetzlichen Regelung der Lebensspende von 
Organen”, Medizinrecht 1997, s. 147 vd.; Borck, Nadine; Rechtliche Voraussetzungen 
der Organentnahme von Lebenden und Verstorbenen, Frankfurt a.M. 1999, s. 69 vd. 
Yeniden üremeyen organların sağlararası naklinin sadece yakınlar arasında olabileceğini 
düzenleyen Alman Organ Nakli Kanunun 8. maddesini Anayasaya uygun bulan Alman 
Anayasa Mahkemesinin kararı özellikle incelemeye değerdir (Atamer, s. 115- 116, dn. 1). 

[165] Yasanın uzun adı şöyledir: “Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von 
Organen” . Bu kanuna göre, organ ticareti yasak olup, aksine davrananlar hakkında beş 
yıla kadar hapis cezası verilebilmesi öngörülmüştür (Kurt, s. 250). 

[166] BGBl. I S. 2206. 
[167] BGBl. I S. 2423. Bu yasanın son şeklinin tam metni için bkz. www.dejure.org / gesetze/ 

TPG (Erişim Tarihi: 26. 11.2013). 
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A)  1997 Tarihli Alman Organ Nakli (Transplantasyon) Yasası ve 
Bu Yasadan Önceki Dönem

1997 tarihli Alman Organ Nakli Yasası, hekimin hastaya yönelik 
olağan aydınlatma yükümü yanında, § 2 hükmüyle, devlete de, halkı 
organ nakli konusunda aydınlatma görevi yüklemektedir. Ayrıca, kişiye 
yönelik özel aydınlatmanın kapsamı da, § 8 / 2’de çok geniş olarak 
belirlenmiştir[168].

Alman hukukuna göre, canlıdan organ nakline bazı durumlarda izin 
verilir[169]. Öncelikle, sağlararası organ naklinde bağışçının yaptığı bağış, 
ölüden (kadavradan) organ alınmasına göre ikinci derecededir. Diğer bir 
deyişle, organ nakli sırasında, aynı elverişlilik koşullarına sahip ve ölü 
bir vericiden kaynaklanan bir organa ulaşılamıyor olması gerekir. Ayrıca 
verici kişi, ergin ve ayırt etme gücüne[170] yani organ nakline rıza verme 
ehliyetine sahip olmalı, kendisine hekim tarafından yapılan aydınlatma[171] 
açıklamasını kabul etmiş olmalı ve ameliyatın olağan riskinin üzerinde 
bir tehlike altına girmemelidir, § 8 TPG. Bunun dışında, vericiden organ 
alınabileceğinin tıbbi olarak saptanması ve vericinin müdahalenin doğru-
dan sonucu olarak sağlığının ağır şekilde bozulmayacağının öngörülmesi 
gerekir. Yine alıcıdan organ alınması hekimin kararına uygun olmalı ve 

[168] Erman, s. 220; Alman hukukunda bu yasanın çıkarılışından önceki tartışmalar için bkz. 
Deutsch, Erwin; Medizinrecht (Arztrecht, Arzneimittelrecht und Medizinprodukterecht), 
4. Auflage, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1999, s. 366- 368. 

[169] Bock’a göre, Alman Organ ve Doku Nakli Yasası ve tasarılarıyla organ nakli haklı olarak 
organ vericisine (bağışçıya) zarar vermemek için katı şartlara bağlanmıştır. Bu sonuç, 
üzüntüyle karşılanmamalıdır, bilakis somut olayda belirtilen şartlar çerçevesinde adil 
olarak uygulanmalıdır (Bock, s. 153). 

[170] Kural olarak § 8 fıkra 1 TPG’de canlı bir kişiden organ alınması, sadece o kişi ergin ve ayırt 
etme gücüne sahipse mümkündür. Diğer bir deyişle, kişinin ergin veya ayırt etme gücüne 
sahip olmaması, organ bağışının yapılabilmesini engeller. Bazı mahkeme kararlarında 
da görüldüğü gibi, istisnaen ayırt etme gücü olmayan kişiden de organ alınabilir. Bir 
mahkeme kararında [Y (1997) 2 W.L.R.556], aileyle yakın ilişkisi olan yetişkin zihinsel 
özürlü kişiden anestezi altında kemik iliği alınması için gerekli testlerin yapılmasına 
mahkeme izin vermiştir. Kararın gerekçesinde, kemik iliği bağışının bu kişinin annesi 
ve kız kardeşinin yaşam sürelerini uzatacağını ve aile içindeki ilişkileri iyileştireceğini 
belirtilmiştir (Deutsch, s. 375, dn. 50). Amerika Birleşik Devletlerinde ise, ayırt etme gücü 
olmayan kişinin organ bağışının mümkün olup olmadığı mahkeme kararlarında farklı 
şek,llerde cevaplandırılmıştır. Bu konuda özellikle iki karar (Richardson 284 So.2d 185- 
Court of Appeals Louisiana 1973 ve Strunk v.Strunk 445 S.W. 2 d 145- Court of Appeals 
Kentucky 1969) önemlidir. Bu kararlar için bkz. Deutsch, s. 375.

[171] Ayrıca kişiye nakil nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm rizikoların, sigorta hizmetleri 
bakımından yaşayabileceği hak kayıplarının açık bir şekilde anlatılması, yani aydınlatılması 
ve rızasının alınması gerekmektedir (Kurt, s. 250). 
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öngörülen organın nakledileceği kişi açısından iyileştirme amacı kesin 
olarak aranmalıdır. Diğer bir deyişle, canlıdan organ nakli kişinin yaşa-
mını kurtarmalı veya onun ağır bir hastalığını iyileştirmeli, hastalığının 
kötüleşmesini engellemeli veya şikâyetlerini azaltmalıdır[172].

Alman hukukunda alıcıya kimlerin organ bağışlayabileceği üzerinde 
de durulmalıdır. Aslında alıcıya organ verebilecek canlı verici niteliğindeki 
bağışçılar sınırlıdır. Alman Transplantasyon Yasasında, belirli bir alıcıya 
yönelik olarak canlı vericiden alınacak organlardan, yenilenebilir özel-
liği bulunmayanların, ancak eşler, nişanlılar, ikinci dereceye kadar olan 
akrabalar veya alıcıyla açıkça yakın ve özel kişisel ilişki içinde bulunan 
kişiler arasında bağışlanabileceği hükmü yer almaktadır (§ 8 / I, 2)[173]. 
Bu sınırlama, Anayasa Hukuku bakımından düşündürücüdür. Örneğin, 
Japonya’dan bildirilen işçinin işveren için yaptığı böbrek bağışı problemli 
sayılacaktır. Belirli bir alıcıya karşı yapılan sınırlamalar Ceza Hukuku 
bakımından yaptırıma tabidir, § 19 Abs. 2 TPG. Bu durumda, kişisel ilişki 
açık değilse, hekimin cezalandırılıp cezalandırılamayacağı sorulabilir[174].

Alman Transplantasyon Yasasının 8. maddesinde belirtilen yöntem, 
özellikle gizli organ ticaretinin önüne geçilebilmesi amacıyla, yasanın 
çıkmasından önce de savunulmaktaydı[175]. Ancak bu düzenleme, yasanın 
çıkmasından sonra bir Anayasaya aykırılık iddiasının konusu olmuştur. 
Çünkü yasada yer alan kişiler arasında, hastayla organları uyuşan hiç 
kimsenin bulunmaması durumu karşısında, iyileşmeyi bekleyen hastaya 
organ nakli yapılamamaktadır. Karara konu olan olay da bu şekilde ger-
çekleşmiştir. Alman Anayasa Mahkemesi, bu olayda Anayasaya aykırılık 
iddiasını reddetmiştir. Bu ret kararının, iki temel gerekçesi olduğundan 
söz edilebilir. İlk gerekçe, söz konusu düzenlemenin, iyileştirmeye yönelik 
olmayan organ alma müdahalesi karşısında üçüncü kişileri korumasıdır. 
İkinci gerekçe ise, organ turizmini ve ticaretini engellemeye yönelik 
bulunduğu için hukuka uygun olduğu düşüncesidir. Mahkemeye göre, 
burada kısıtlanan haklar bakımından kullanılan yöntem gerekli ve orantılı 
olduğundan, Anayasaya aykırılık bulunmamaktadır[176].

[172] Deutsch, s. 371, Rdn. 507; Erman, s. 220. 
[173] Deutsch, s. 371, Rdn. 507; Erman, s. 220. 
[174] Deutsch, s. 371, Rdn. 507. 
[175] Erman, s. 220; Voll, Doris; Die Einwilligung im Arztrecht, Frankfurt a. M., 1996; s. 233. 
[176] Alman Anayasa Mahkemesi’nin 11.8.1999 tarih ve 1BvR 2181 / 98 sayılı kararı, NJW 

1999, s. 3399 vd.; Erman, s. 220. 
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Bu karar, Alman doktrininde de üç gerekçeyle eleştirilmiştir. İlk 
gerekçe, canlı vericiden organ nakillerinde kişinin kendisine karşı korun-
masına herhangi bir gereksinim bulunmamasıdır. İkinci gerekçe, karardaki 
ölçütlerin liberal anlayıştaki bir devlet yapısına uymamasıdır. Üçüncü ve 
son gerekçe ise, kişiler üzerinde yasaya dayanan, ancak meşru olmayan 
bir baskı oluşturduğunun savunulmasıdır[177].

Kendisine katıldığımız Erman’a göre, Alman Transplantasyon Yasası, 
Türk sistemine göre daha açık, belirli ve güvenceli hükümler getirmek-
tedir. Fakat canlı vericiden yapılacak ve kendisini yenileme olanağı 
bulunmayan organ nakillerinin, kişinin yakın akrabaları ve diğer yakınları 
ile sınırlanması düşüncesine katılmamak gerekir. Öncelikle, böyle bir 
çözümün uygulanabilirliği kuşkuludur. Ayrıca, yazar, isabetli olarak, her 
zaman bir ölü vericinin hazır bulunamaması ve kişinin yakınları arasında 
uygun bir verici bulunmaması durumu karşısında, bu kişinin iyileştiril-
mesinin, yasadaki koşulların korumayı amaçladığı hukuksal yararlardan 
daha üstün durumda olacağını belirtmektedir[178].

Alman hukukunda canlıdan organ nakline ilişkin vericinin ve alıcı-
nın aydınlatılması ve rızası üzerinde de durulmalıdır. Özellikle vericinin 
organ nakli konusunda aydınlatılması bütün ayrıntılarıyla hekim tara-
fından yapılmalı ve diğer hekimler de hazır bulunmalıdır. Bir tutanak 
tutulmalıdır, § 8 Abs. 2 TPG[179].

Sağlar arası organ nakli için bir başka şart, eyalet hukukuna göre 
yetkili bir komisyonun vereceği rapordur. Bu komisyonda bir hekim, bir 
hukukçu, psikolojik sorulara cevap verecek bir psikolog bulunmalıdır. Bu 
komisyon, organ bağışının serbest iradeyle yapılmadığını veya organın 
yasak ticarete konu olduğunu tespit edebilir, § 8 Abs. 3 TPG[180].

1997 tarihli Alman Transplantasyon Yasası çıkmadan önceki bazı 
Alman yargı kararlarını da incelemekte fayda vardır. Akrabaların organ 

[177] Erman, s. 220; Gutmann, Thomas; “Gesetzgeberischer Paternalismus ohne Grenzen? Zum 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Lebendspende von Organen”, NJW 1999, s. 3388, 
3389; ayrıca bkz. Laufs, Adolf; “Nicht der Arzt allein muss bereit sein, das Notwendige zu 
tun”, NJW 2000, s. 1757 vd. 

[178] Erman, s. 221. 
[179] Deutsch, s. 371, Rdn. 507. 
[180] Deutsch, s. 371, Rdn. 507. 
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bağışı ile ilgili hekimlerin sorumluluğuna ve tazminat yükümlülüğüne 
ilişkin iki kararı inceleyelim.

Bu kararlardan ilkinde[181], karara konu olan olay şöyle gelişmiştir: bir 
jinekolog tüp bağlarken sözde kisti aldığını zannederek gerçekte hastanın 
tek böbreğini almıştır. Diyalizle hayatına devam eden hanıma babası bir 
böbrek bağışlamıştır. Bu böbrek, bir hafta sonra yeniden zedelenmiştir. 
Baba, jinekologdan vücut ve sağlık bütünlüğünü bozmaktan tazminat 
istemiştir. Mahkeme davayı kabul etmiştir, çünkü böbrek bağışı, böb-
rekten mahrum etmenin beklenen bir tedavi şeklidir ve bağış yakın bir 
akraba tarafından kabul edilen bir uygulamayla yapılmıştır[182].

İkinci kararda[183], karara konu olan olayda, 13 yaşındaki kız, bir 
spor kazasında yaralanmıştır. Karın boşluğu ameliyat için açıldığında, sol 
böbrekte bir yaralanma tespit edilmiş ve alınması gerekmiştir. Hasta akut 
böbrek mahrumiyeti nedeniyle diyalize girmek zorunda kaldı. Hastanın 
doğumda sağ böbreği yoktu ve tek böbreği de alınmıştı. Kazadan iki ay 
sonra annesi böbreğini bağışlamıştır ve böbrek nakli de yapılmıştır. Kız, 
tedavi eden hekimden ve kliniğin sorumlusundan maddi ve manevi taz-
minat talep ettikten sonra annesinin böbrek bağışından doğan zararının 
da tazminini istemiştir. Alman Federal Yargıtay’ına (Bundesgerichtshof-
BGH’ya) göre, olayda sorumluluk hukuku bakımından önemli olan psi-
kolojik illiyet bağı vardır. Böbrek bağışıyla kurtarma, hekime atfedilecek 
tazmin edilmesi gereken bir meslek kusurudur. Annenin rızası, sadece 
organ naklini yapan hekimin fiilini hukuka uygun kılar, fakat önceki 
dönem için geriye yürümez[184].

Anne veya babanın böbrek bağışı, § 8 TPG’nin şartlarına göre müm-
kündür. Üçüncü kişinin yol açtığı tedaviye ihtiyaç gösteren kusurlu fiiller 
hakkında yasa bir hüküm getirmemiştir. Fakat sorumluluk hukuku bağ-
lamında psikolojik illiyet bağı kabul edilmelidir. Bağışçı aynı zamanda 
zorunlu olarak yapılan organ naklinden dolayı da maddi tazminat 
isteyebilir[185].

[181] Urbanski v. Patel 84 D.L.R. 3d 650 (Manitoba Queen’s Bench 1978)-Deutsch, s. 375. 
[182] Deutsch, s. 375. 
[183] BGHZ 101, 215- Deutsch, s. 376. 
[184] Deutsch, s. 376. 
[185] Deutsch, s. 376. 
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Canlıdan organ naklinde hekimin sorumluluğu üzerinde de durmak 
gerekir. Canlıdan organ nakli alanında 1970’lerde sadece Danimarka, 
İtalya (böbrek nakli durumunda) ve Güney Afrika’da kanuni düzenlemeler 
vardı. Hekimin sorumluluğu, organ naklinin doğru yapılamadığı diğer 
bir deyişle, meslek kusurunun ortaya çıktığı hallerde veya rıza alınmadan 
organ nakli yapıldığında ortaya çıkar. Her iki sorumluluk nedeni de genel 
ilkelerden kaynaklanır. Diğer bir deyişle sorumluluk, haksız fiil hukuku 
veya sözleşme hukukundan kaynaklanır. Burada hekim haksız fiil veya 
sözleşme hukukuna göre dürüst, makul, yüksek bir mesleki özen göster-
mek zorundadır ve ayrıca organ nakli yüksek bir formasyon ve tecrübe 
gerektirir. Canlıdan organ nakli alanında özel aydınlatma yükümlülükleri 
bulunmaktadır ve bu aydınlatma yükümlülüğü hem bağışçı (verici) hem 
de alıcı için vardır[186].

Cerrah, bağışçıya (vericiye) planlanan müdahalenin bütün kapsamını 
açıklamalıdır, çünkü bu müdahalede bağışçıyı iyileştirme amacı yoktur. 
Aydınlatma, bağışçıya (vericiye) ameliyatın tehlikelerini ve müdahalenin 
tıp bilimine göre deneyimlerini ve başarı yüzdesini vs. ve alıcının organı 
kabuldeki başarısını kapsamalıdır. Küçükler ve akıl hastaları kural olarak 
bağışlayıcı olarak kabul edilemez, çünkü kendileri geçerli olarak rıza beya-
nında bulunamazlar. Yasal temsilcinin rızası yeterli olmayacaktır, çünkü 
genelde temsil edileni iyileştirme amacı yoktur. Bağışçının (vericinin) 
rızasını tamamen serbest iradesiyle vermesi gereklidir. Bu nedenle, tutuklu, 
cezanın infazıyla ilgili teminatlardan yararlanmadığı sürece hukuken 
geçerli rızada bulunamaz. Başka nedenler uygulama alanı bulabilir, eğer 
tutuklu kan bağıyla akraba olduklarına yardım etmek istiyorsa ve kan 
bağıyla akrabalıkta organ naklinde başarı muhtemelse, tutuklunun rızası 
geçerli olur. Canlı vericinin hayata devam etmesi için zorunlu bir organı 
bağışlayamayacağı açıktır. Böyle hayati organ bağışıyla ilgili müdahaleyi 
kabul eden hekim, haksız fiil (veya sözleşme) hukukuna göre sorumlu 
olacaktır, çünkü böyle bir ameliyat, hekimin iyi bir açıklaması, aydın-
latmasından sonra verilen rızayla dahi geçerli olmaz[187].

Alıcıyı aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, amaçlanan ameliyatın 
niteliğine bağlıdır. Olası tehlike büyükse, aydınlatma yükümlülüğünün 

[186] Giesen, Dieter; Die Zivilrechtliche Haftung des Arztes bei neuen Behandlungsmethoden 
und experimenten, Gieseking Verlag, Bielefeld 1976, s. 30. 

[187] Giesen, s. 30- 31. 
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kapsamı daha geniş olmalıdır, ancak bu yükümlülüğün kapsamı, ameli-
yatın yaşamsal önemi nedeniyle sınırlandırılabilir. Vericinin (bağışçının) 
fazla yoksul olduğu durumlarda, hekim için sorumluluk doğmaz, meğerki 
ciddi tıbbi nedenler belirli bir kararı zorlamasın[188].

B)  2007 Tarihli Alman Organ ve Doku Nakli (Transplantasyon) 
Yasası

1997 tarihli Alman Organ Nakli (Transplantasyon) Yasasının yerini, 
daha sonra 4.9.2007 tarihli Alman Organ ve Doku Nakli Kanunu 
(Transplantationsgesetz)[189] almıştır. Bu yasa da 2012 yılında bazı 
değişiklikler yapılmış ve bu yasa en son 15.07.2013 tarihinde değişik-
liğe[190] uğramıştır.

Bu kanunun 3. Bölümünde § 8, 8a, 8 b, 8c’de Canlıdan (Sağ Veri-
ciden) Organ ve Dokuların Alınması düzenlenmiştir. § 8’de “Organ 
ve Dokuların Alınması”, §8a’da “Küçüklerden Kemik İliği Alınması”, 
§ 8 b’de “Organ ve Doku Naklinde Özel Durumlar”, §8c’de “Organ 
ve Doku Naklinde Bağışın Geri Alınması” § 8 d’de “Doku Naklinde 
Özel Yükümlülükler”, § 8 e’de “Tahlil yükümlülükleri”, § 8 f ’de “Doku 
Nakline İlişkin Kayıtlar” konuları düzenlenmiştir.

§8’deki Organ ve Dokuların Alınmasını inceleyelim. Madde metni 
şöyledir:

“(1) Başka bir kişiye nakil için sağ bir insandan organ nakli, §8a’da 
başka bir kararlaştırma yapılmadıkça, sadece şu koşullarda geçerlidir:

1) Kişi

a) ergin ve ayırt etme gücüne sahip ise,

b) §2 cümle 1 ve 2’de belirtildiği şekilde verici kişiye organ ve doku 
nakli hakkında açıklama yapılmış ve bu kişi organ alınmasına izin vermiş 
ise,

[188] Giesen, s. 31. 
[189] BGBl. I S. 2206. 
[190] BGBl. I S. 2423. Bu yasanın son şeklinin tam metni için bkz. www.dejure.org / gesetze/ 

TPG (Erişim Tarihi: 26. 11.2013). 
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c) Hekimin kararına göre verici (bağışçı) uygun ise ve ameliyat nede-
niyle olağan dışı bir tehlike altına girmeyecekse veya organın alınmasının 
dolaylı sonuçları sağlığı çok ağır bir şekilde ihlal etmeyecekse,

2) Organın veya dokunun belirlenen alıcıya nakli hekimin kararına 
uygunsa ve bu kişinin hayatını kurtarma veya onu ağır bir hastalıktan 
kurtarma, hastalığının kötüleşmesini önleme veya şikâyetlerini azaltma 
amacını taşıyorsa,

3) Sağ vericinin uygun organının alınması sırasında §3 veya §4’e 
göre ölü vericiden nakil için organın alınması sırasında uygun organ 
bulunamaması,

4) Müdahalenin (ameliyatın) bir hekim tarafından yapılması.

Böbrek, karaciğerin bir kısmı veya yeniden üreme kabiliyeti olmayan 
başka bir organın alınması, bu organın bazı kişilerden alınması halinde 
geçerlidir. Bu kişiler, birinci veya ikinci derecedeki akrabalar, tescil edilmiş 
hayat ortağı (eingetragene Lebenspartner), nişanlı veya vericiyle (bağışçıyla) 
açık bir şekilde özel bir kişisel ilişki içinde bulunan kişilerdir.

(2) Verici (bağışçı) bir hekim tarafından anlaşılır bir şekilde şu konu-
larda aydınlatılmalıdır:

1) Müdahalenin (ameliyatın) amaç ve şekli konusunda bilgilendirilmeli,

2) Tahliller ve tahlillerin sonuçlarına ilişkin hakları konusunda 
bilgilendirilmeli,

3) Verici, kendisinin korunması için gerekli önlemler ve planlanan 
organ veya doku alınmasının, sonradan ortaya çıkacak doğrudan ve olası 
sonuçlarının ve sonraki sonuçların kapsamı ve bunun sağlığına etkisi 
hakkında bilgilendirilmeli,

4) Hekimin susma yükümlülüğü (Schweigepflicht) hakkında 
bilgilendirilmeli,

5) Organ veya doku naklinin beklenen başarı oranları ve alıcı üzerin-
deki sonuçları ile vericinin bu nakil sonrasında kaybedeceği fonksiyonlar 
hakkında bilgilendirilmeli,

6) Kişisel verilerin alınması ve kullanılması konusunda bilgilendirilmeli,
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Verici, rızasının organ ve doku naklinin ön şartı olduğu konusunda 
bilgilendirilmelidir. Açıklama, başka bir hekimin varlığında yapılmalı, 
bu durum § 5 fıkra 2 cümle 1 ve 2 durumlarında geçerlidir ve gerekliyse 
başka uzman kişilerin varlığı da aranabilir. Aydınlatmanın ve vericinin 
rıza açıklamasının içeriği bir tutanakla saptanmalı ve aydınlatılan kişi, 
hekim ve verici tarafından imzalanmalıdır. Tutanak, cümle 1’deki sağlık 
riskleri bakımından da sigorta hukukuna göre teminat altına alınmalıdır. 
Rızadan, yazılı veya sözlü olarak dönülebilir. Cümle 3, planlanan kemik 
iliği alınması durumunda geçerli değildir.

(3) Sağ kişiden (Canlıdan) organ nakli en erken vericiyi (bağışçıyı) 
ve alıcıyı hekimin planlanan tedavi hakkında aydınlatmasından sonra 
yapılabilir. Aynı şekilde doku nakli de en erken vericinin (bağışçının) 
hekimin planlanan tedavi hakkındaki aydınlatmasından sonra yapılabilir. 
Canlıdan organ naklinde bir başka şart, eyalet hukukuna göre yetkili 
olan komisyonun organ bağışındaki rızanın serbestçe verilmediğini veya 
organın § 17’ye göre yasak ticaretin konusu olmadığını gerekçeli olarak 
tespit etmesidir. Eğer rıza serbest verilmemiş veya organ yasak ticaretin 
konusuysa, komisyon bu bağışı durdurmalıdır. …”

Alman Transplantasyon (Organ ve Doku Nakli) Yasasının değişme-
siyle sağ bağışçının korunması ayrıntılı olarak düzenlendi ve gelecekte sağ 
bağışçının organ alıcısının, özellikle hastalığın tedavisi, organ naklinden 
önceki ve sonraki bakım, rehabilitasyon, yol giderleri ve hastalık ödemesi 
konusunda sağlık sigortaları kurumuna (sosyal güvenlik kurumuna) karşı 
talep hakkını iyileştirdi. Sağ bağışçı özel sağlık sigortasıyla da teminat 
altına alınabilir, organ alıcısının özel sigortası bağışçı için uygun bir 
teminat sağlayabilir. Sağ bağışçı iş görememesi halinde, Hastalık Halinde 
Ücretin Ödenmesi Yasasına (Entgeltfortzahlungsgesetz) göre ücret ödenmesi 
talebinde (Lohnfortzahlung) bulunabilir. İşveren ücret ödeme giderlerini 
sağlık sigortaları kurumundan özellikle organ alıcısının özel sağlık sigortası 
kurumundan talep eder[191].

Kısaca sağlar arası organ naklinde önemli olan şartlar şunlardır: 
erginlik, aydınlatılmış rıza, uygunluk, ameliyatla beklenenden fazla bir 
tehlike altına girilmemesi. Verici (bağışçı) ergin olmalıdır. Aydınlatılmış 

[191] www.bmg.bund. de / ministerium/ presse / pressemitteilungen/ 2012- 03 / neuregelung- 
zur- organspende.html (Erişim tarihi: 25.11.2013) 
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rızadan kasıt, vericinin ameliyatın bütün riskleri hakkında ayrıntılı olarak 
aydınlatılmış olmasıdır. Bu aydınlatma, sigorta ödemelerindeki olası 
kısıtlamaları da kapsamalıdır. Uygunluktan kasıt, hekimin değerlendir-
mesine göre vericinin organ ve doku nakli bakımından uygun olmasıdır. 
Ameliyatla beklenenden fazla bir tehlike altına girilmemesinden kasıt, 
ameliyatın vericinin sağlığını ağır bir şekilde ihlal etmemesi, risklerin 
ameliyatla beklenen olağan riskleri aşmamasıdır[192].

Yürürlükte olan hukuka göre, canlıdan organ nakli, ölüden organ 
nakline göre ikinci derecededir, yani ölüden organ nakli yapılmazsa, 
canlıdan organ nakli yapılır. Bu durum hekimler tarafından sıklıkla 
eleştirilir[193].

Canlıdan organ naklinde verici çevresi, yakın akrabalar, eşler, tescil 
edilmiş hayat ortağı ve verici (bağışçı) ile yakın ilişki içinde olan diğer 
kişilerdir[194].

Sağlar arası organ ve doku nakillerinde, Çapraz Bağışla (Cross-Over 
Spende) ilgili sosyal güvenlik hukuku ödemeleri ile eyalet sosyal güvenlik 
mahkemesi ilgilenmektedir[195].

[192] de.wikipedia. org / windexphp? title= Transplantationsgesetz_ (Deutschland) &printable 
=yes , s. 1. (Erişim Tarihi: 16.12.2013)

[193] de.wikipedia. org / windexphp? title= Transplantationsgesetz_ (Deutschland) &printable 
=yes, s.2. (Erişim Tarihi: 16.12.2013)

[194] de.wikipedia. org / windexphp? title= Transplantationsgesetz_ (Deutschland) &printable 
=yes , s. 2(Erişim Tarihi: 16.12.2013)

[195] de.wikipedia. org / windexphp? title= Transplantationsgesetz_ (Deutschland) &printable 
=yes, s. 2 (Erişim Tarihi: 16.12.2013)
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Teşekkür ederim Sayın Başkan.

OTURUM BAŞKANI- Yıldız Hanım bize organ ve doku naklinde 
hukuka uygunluk nedenlerini ayrıntılarıyla tebliğinde sundu ve ele aldı. 
Bu değerli sunumundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Kompozit doku naklinin, yüz, kol, bacak, ülkemizdeki uygulaması 
ve yasal durumlar açısından tebliğini sunması için Avukat Arzu Batur 
Özçetin; buyurun söz sizde.
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Avukat Arzu BATUR ÖZÇETİN

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum ve Kurultay’ın herkes için 
verimli geçmesini temenni ediyorum.

Hocalarım zaten organ ve doku nakliyle ilgili mevzuatımızı, hukuki ve 
etik yönleriyle, oldukça geniş çerçevede anlattılar. Ben daha çok ülkemiz 
ve dünya için yeni bir konu olan “Kompozit Doku Nakli” konusundaki 
uygulamalar ve ülkemizdeki mevzuatı anlatmak istiyorum.

KOMPOZİT DOKU NAKLİNİN (YÜZ, KOL, BACAK) 
ÜLKEMİZDEKİ UYGULANMASI VE YASAL DURUMLAR

GİRİŞ

KOMPOZİT DOKU NAKLİ NEDİR

İnsan alıcıya form ve fonksiyonrestorasyonu ve yaşam kalitesini 
artırmak amacıyla takılmak üzere insan vericiden alınan, anatomik ve 
yapısal birimlerden oluşan ve birden fazla doku içeren, nakil sonrası işlev 
görebilmesi için kan damarlarının birleştirilmesi ile kanlanması sağlanan, 
sinirlerin birleştirilmesi ile hareket ve duyu kazandırılanyüz, el, ayak, 
gırtlak, karın ön duvarı, ince barsak, kol, bacak gibi birden fazla doku 
içeriği olan yapıların insana nakli işlemidir.

Kompozit doku nakilleri; dünyada ilk örneklerinin, 2005 yılında 
Fransa’da, 2006 yılında Çin’de ve daha sonra ABD’de yapıldığı (2007-
2009), son dönem tıbbi teknolojinin önemli gelişmelerindendir.

Ülkemizde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 25 Eylül 2010 
tarihinde kadavradan çift kol nakli, 21 Ocak 2012 tarihinde ise aynı 
vericiden iki ayrı hastaya eş zamanlı olarak ilk yüz nakli ve çift kol ve tek 
bacak nakli yapılmıştır. Bu ameliyatın hemen ardından hastaya nakle-
dilen bacak tıbbi gerekçelerle geri alınmıştır. Kısa süre sonra Hacettepe 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 24 Şubat 2012 tarihinde iki ayrı hastaya 
yüz nakli ile iki kol ve iki bacak nakli yapılmış; ancak dört ekstremite 
birden nakledilen hasta ameliyattan üç gün sonra kaybedilmiştir.Ardından 
17 Mart 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz nakli 
ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiş, 15 Mayıs 2012 tarihinde Akdeniz 
Üniversitesi’nde kulak ve saçlı deriyi de içeren bir tam yüz nakli, İstanbul 
ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kompozit doku nakilleri konusunda dünyadaki gelişmelerle eş 
zamanlı olarak ülkemizde de başarılı nakillerin gerçekleştirilmeye baş-
lanması üzerine, Bakanlığımızca bu konudaki bilimsel sürece destek 
olmak ve yanı sıra bu tür nakillerin denetlenebilir yüksek standartlarda 
gerçekleşmesini temin etmek amacıyla bir yasal çerçeve oluşturma ihti-
yacı hissedilmiştir.

KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ KONUSUNDA MEVZUAT

Ülkemizde kompozit doku nakillerinin tarihi yeni olmakla beraber 
canlıdan ve kadavradan organ nakilleri (karaciğer, böbrek, kalp, akciğer 
vb.) uzun yıllardan beri gerçekleştirilmekte olup organ nakillerinde 
organın vericiden alınmasından hastaya nakline kadar geçirdiği aşamalar, 
organın bekleyen hastalara nasıl dağıtılacağına dair usul ve organ nakille-
rinin yapılacağı merkezlerin taşıması gereken nitelikler gibi organ nakline 
dair önemi hususular 2238 sayılı Organ Kanunu, Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği, Organ Nakli Merkezleri Yönergesi ve Organ ve 
Doku Dağıtım Sistemi Yönergesi ile düzenlenmiş idi. Kompozit doku-
larda dâhil olmak üzere dokuların bekleyen hastalara dağıtımı da organ 
dağıtımındaki aynı usule ve aynı Yönergeye göre yapılabilmektedir.

Ancak, kompozit doku nakillerinin ülkemizde uygulanmaya başlaması 
ile birlikte, bu nakillerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış 
merkezlerde gerçekleştirilmesi, bu tür nakilleri yapacak kamu ve özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarının açacak nakil merkezinin taşıması gereken 
şartlar, çalışmalarına dair usul ve esasları belirlemek ve yapılan nakillerin 
ve nakil merkezlerinin belirlenen standartlara uygunluk yönünden takibi 
ve denetlenmesi konusunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından 
bu alanda mevzuat boşluğu ortaya çıktı. Bu hususlarda ortaya çıkan ihti-
yacı gidermek amacıyla, Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi 
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hazırlanarak Makamın 29.03.2011 tarihli ve 13984 sayılı Onayları 
ile yürürlüğe girmiştir.

 KOMPOZİT DOKU NAKLİ YAPMA YETKİSİ VE NAKİL EKİBİ 
HAKKINDA YASAL DURUM

Nakil Merkezi; Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi’ nin 
yürürlüğe girmesi ile birlikte bu naklin herhangi bir hastanede yapılabil-
mesi imkanı ortadan kalkmış oldu ve ancak Bakanlıktan Nakil Merkezi 
Ruhsatnamesi ve Faaliyet İzin Belgesi almış olan hastanelerde kurulan 
nakil merkezlerine nakil yapma yetkisi verilmiş oldu. Yönerge’ye göre, 
nakil merkezi, Sağlık Bakanlığına ait hastaneler, üniversite hastaneleri ve 
özel hastanelerde ayrı bir ünite şeklinde veya var ise ruhsatlı organ nakli 
merkezinin bünyesinde kurulabilir. Merkezin faaliyete geçebilmesi için 
Bakanlıktan ruhsat ve faaliyet izin belgesi alınması zorunludur.

Nakil türleri ve endikasyonlar

Merkez, faaliyet izin belgesinde yer almak şartıyla aşağıdaki nakil 
türlerinden en az birini yapar. Faaliyet izin belgesinde yer alabilecek 
nakil türleri;

a) Ekstremite nakli, (kol, bacak, el, ayak)

b) Yüz ve saçlı deri nakli,

c) Üst solunum–üst sindirim yolları nakli,

ç) Barsak nakli.

 Ruhsatlandırılacak merkezde bulunması gereken birimler ve 
donanım

Aşağıda sayılan birimler ve donanımın bulundurulması tüm nakil 
türleri bakımından zorunludur. Bunlar;

a) Merkezin bulunduğu hastanede bulunması zorunlu birimler ve 
donanım:

1) Yapılacak nakil türüne göre ilgili cerrahi birimi.

2) Ameliyat mikroskobu ve mikrocerrahiekipmanı.
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3) Elektromyogram için gerekli ekipman.

4) Anesteziyoloji ve reanimasyon birimi.

5) İç hastalıkları birimi (çocuk hastalar için pediatri birimi).

6) Yoğun bakım birimi.

7) Merkezle irtibatlı 24 saat hizmet verecek bilgisayar, faks, şehirle-
rarası konuşmaya açık telefon ve bunları içeren bir bilgi işlem merkezi.

8) Nakil cerrahisi yapılabilecek yeterliliğe sahip donanım ile ekipman, 
renkli doppler ve anjiografi.

9) Enfeksiyon hastalıkları birimi.

10) Terapötikaferez merkezi.

b) Merkezin bulunduğu hastanede olmadığı takdirde hizmet satın 
alma yoluyla temin edilecek birimler ve donanım:

1) Patoloji laboratuvarı.

2) Radyodiyagnostik ve girişimsel radyoloji birimi.

3) Biyokimya laboratuarı: İlaç düzeylerini ölçebilecek kapasitede 
laboratuvara haiz olmalıdır.

4) Mikrobiyoloji laboratuarı: Her türlü mikrobiyolojik ve serolojik 
tetkiki yapma olanağına sahip olmalıdır.

5) Doku tipleme laboratuarı: Merkeze karayolu vasıtalarıyla azami 
iki saat uzaklıkta olmalıdır.

6) Sintigrafi yapabilen nükleer tıp merkezi.

c) Vericinin vücut bütünlüğünün eski haline getirilmesine yönelik 
ortez/protez işlemleri için ilgili yerlerle yapılmış anlaşmalar.

 Nakil merkezi faaliyetlerinden sorumlu personel ve diğer uzman 
personel

1) Mesul müdür: Merkezin, idarî ve teknik hizmetleri, tam zamanlı 
çalışacak bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür.

2) Sorumlu uzman: Merkezin yapacağı her bir nakil türüne göre 
Yönergedeki nitelikleri haiz, tıbbi açıdan sorumlu bir uzman tabip 
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görevlendirilir. (Örnek: Yüz ve saçlı deri nakli yapılacak olan merkezde; 
Plastik ve rekonstruktif cerrahi alanında uzman olduktan sonra yurtiçi 
veya yurtdışında mikrocerrahi alanında en az iki yıl deneyimi olan ve 
en az 50 replantasyon veya serbest doku nakli ameliyatında aktif görev 
almış, bunlardan en az 25 vakayı bizzat kendisinin yapmış olduğunu ilgili 
kurumdan belgeleyen hekim, sorumlu uzman olarak görevlendirilir.)

3) Sorumlu uzman yardımcısı: Merkezin yapacağı her bir nakil türü 
için Yönergedeki nitelikleri haiz bir uzman tabip, sorumlu uzmana yar-
dımcı olarak görevlendirilir. (Örnek: En az bir yıl mikrocerrahi deneyimi 
olan ve 25 replantasyon veya serbest doku naklinde görev almış, en az 
10 tanesini kendisinin yapmış olduğunu ilgili kurumdan belgeleyen bir 
hekim sorumlu uzman yardımcısı olarak görevlendirilir.)

4) Yönerge’ de ayrıca her bir nakil türü ile ilgili bölümde; hastanede 
bulunması gereken belirli uzmanlık dallarından tecrübeli hekimler ve 
diğer bazı personel de sayılmıştır.

(Örnek: Nakil konusunda deneyimli nefroloji uzmanı, Nakil konu-
sunda deneyimli enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Kulak burun boğaz 
uzmanı, Göz hastalıkları uzmanı, Konuşma terapisti, Diş hekimi, Radyo-
loji uzmanı, Nakil konusunda deneyimli patoloji uzmanı, Mikrobiyoloji 
uzmanı, Nakil konusunda deneyimli anestezi ve reanimasyon uzmanı, 
EMG konusunda deneyimli nöroloji uzmanı, İlgili alanda deneyimli 
fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve fizyoterapist, Psikiyatri uzmanı, 
Yeterli sayıda hemşire, Tıbbi sekreter, Organ nakli koordinatörü, Nakil 
konusunda deneyimli immünolog. Nakil merkezinde immünolog yok 
ise hizmet alımı yoluyla 24 saat destek verecek immünolog.)

Konsey ve görevleri

 Her kompozit doku nakli merkezinin bulunduğu hastanede, aşağıda 
belirtilen branşlardan teşekkül etmek üzere bir Kompozit Doku Nakli 
Konseyi kurulur.

a) Psikiyatri uzmanı,

 b) Sosyal hizmet uzmanı,

 c) Nakil konusunda deneyimli iki cerrah (birisi kompozit doku naklini 
gerçekleştirecek ekip dışından olmak üzere),
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ç) Anestezi ve reanimasyon uzmanı,

d) İç hastalıkları uzmanı (alıcı çocuk ise çocuk hastalıkları uzmanı),

e) İmmünoloji uzmanı,

f ) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı,

g) Tıp etiği uzmanı.

Konsey; naklin Endikasyon Listesine uygun olup olmadığını, alı-
cının onamının usulüne uygun olarak alınıp alınmadığını ve yapılacak 
naklin sosyal ve etik açıdan uygun olup olmadığını değerlendirir.

Yalnızca Konseyin uygun bulduğu vakalarda nakil yapılabilir. 
Nakil işlemi, sonuçları ve Konsey kararı Bakanlığa bir rapor halinde 
gönderilir.

Kompozit doku nakillerinin Bakanlıkça izlenmesi ve denetimi

Nakil merkezleri tarafından bir rapor halinde Bakanlığa gönderi-
len nakil operasyonu bilgileri ve neticeleri ile hastanenin her bir nakil 
işlemi hakkındaki Konsey kararları, Bakanlıkta konu hakkında oluş-
turulmuş olan bir Komisyon tarafından değerlendirilir. Endikasyon 
Listesine uygun nakil yapmadığı tespit edilen merkezler Bakanlıkça 
uyarılır. Uyarıya rağmen tekrar Endikasyon Listesine aykırı nakil 
gerçekleştirdiği Komisyon tarafından tespit edilen merkezin ruhsat 
ve faaliyet izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.

Ayrıca Bakanlık gerek duyulan durumlarda veya herhangi bir 
şikâyet halinde oluşturacağı en az üç kişilik bir alt komisyon ile 
merkezi yerinde denetler.

 KOMPOZİT DOKU NAKLİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 
YASAL DURUM

Kompozit doku nakli kararı verilmesinin esasları

a) Endikasyon Listesi:

Kompozit doku nakillerinin hayat kurtarıcı olmayıp yaşam kalite-
sini artırma amacıyla gerçekleştirilmesine rağmen henüz maalesef nakil 
sonrası ölümle dahi bitebilme riskinin olması, yaşam boyunca bağışıklık 
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sistemi baskılayıcı ilaçlara ve buna bağlı yan etkilere maruz kalınacak 
olması bu nakil türü bakımından ciddi etik ve hukuki sorunları gündeme 
getirmektedir.

Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi’nin bir diğer amacı 
da kompozit doku nakline karar verilir iken en az riskle en yüksek 
faydanın elde edilebileceği vakalara nakil yapılmasını temin etmektir. 
(Örneğin; her yüz defekti için yüz nakli yapılamayacaktır.)

Bu kapsamda Yönerge gereğince, yapılacak her nakil türü için Bakan-
lık internet sayfasında ilan edilmiş bir Endikasyon Listesi yer almaktadır. 
Nakil merkezleri bir kişiyi nakil bekleyen hasta listesine alacakları zaman 
bu listedeki kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

b) Konsey: Naklin Endikasyon Listesine uygun olup olmadığını, 
alıcının onamının usulüne uygun olarak alınıp alınmadığını ve yapılacak 
naklin sosyal ve etik açıdan uygun olup olmadığını değerlendirir.

Yalnızca Konseyin uygun bulduğu vakalarda nakil yapılabilir. Nakil 
işlemi, sonuçları ve Konsey kararı Bakanlığa bir rapor halinde gönderilir.

Bir rapor halinde Bakanlığa gönderilen nakil sonucu ve Konsey 
kararları, Komisyon tarafından değerlendirilir. Endikasyon Listesine 
uygun nakil yapmadığı tespit edilen merkez Bakanlıkça uyarılır. 
Uyarıya rağmen tekrar Endikasyon Listesine aykırı nakil gerçekleş-
tirdiği Komisyon tarafından tespit edilen merkezin ruhsat ve faaliyet 
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.

 Kompozit doku bağışı ve kompozit doku alıcısının onamı ile 
ilgili hususlar

Kompozit doku nakilleri; (kol, bacak, el, ayak, yüz ve saçlı deri, üst 
solunum ve sindirim yolları vb.) doğası gereği canlıdan alınarak hastaya 
nakledilebilecek yapılar değildir. Bu dokular, bağışlanmış olmak kaydıyla 
beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar ile kadavradan alınmaktadır.

Bir kadavradan kompozit dokunun alınabilmesi için potansiyel 
vericinin sağlığında imzalamış olduğu veya verici ölümü sonrasında 
bağış yapmaya yetkili yakınlarının imzaladığı bağış formunda, kompozit 
dokuların bağışlandığı ayrı bir madde olarak belirtilmiş olmalıdır.
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Kompozit doku nakil işleminin, form ve fonksiyon restorasyonu 
amacı ile yapılan ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanan, yaşam 
kurtarıcı olmayan özelliği ve alıcının yaşam boyu bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaçlara ve buna bağlı komplikasyon ve yan etkilere maruz 
kalacağı göz önüne alındığında, nakil ekibinin operasyonun olumsuz 
sonuçlarından doğabilecek hukuki sorumluluğu meselesi büyük önem 
arz etmektedir. Bu sebeple, nakil yapılacak kişinin yapılacak nakil ve 
sonuçları konusunda yeterli düzeyde aydınlatılmış olduğunun ve NOR-
MAL SAĞLIKLI BİR BİREYİN SAHİP OLACAĞI DÜZEYDE BİR 
BİLİNÇLİLİK İÇERİSİNDE nakle rıza gösterdiğinin belgelenmesi çok 
önemlidir.

Bu sebeplerle Yönerge ekinde, ayrıntılı onam formları hazırlanmış 
olup kompozit doku alıcı adayına veya yasal temsilcisine yapılacak 
naklin türüne göre Yönerge ekinde yer alan bilgilendirilmiş onam 
formu verilir. Adaya bu formu incelemesi için süre tanınır. Bu onam 
formunu anlayarak imzalaması halinde nakil yapılabilir.

Kompozit Doku Dağıtımı Esasları

Organ ve Doku Bilgi Sistem (TODS): Bakanlıkça oluşturulan, ülke 
genelinde tüm organ ve doku bağışları ile nakil bekleyen hasta bilgilerini, 
verici kayıtlarını ve gerçekleşen nakillere ait alıcı ve verici izlem bilgilerini 
içeren veri tabanı sistemidir. Bu sistemde organ ve doku nakli bekleyen 
hasta bilgileri ve sıralamaları yer almaktadır.

Ülkemizdeki tüm hastaneler birer organ ve doku kaynağı merkezi 
olarak kabul edilmekte olup bu hastanelerde meydana gelen beyin ölümü 
vakaları ve diğer ölüm vakalarında organ ve dokuların bağışlanmış olması 
halinde, yapılan bağış hastane tarafından TODS’ a bildirilmek zorunda-
dır. Bu bildirim üzerine sistem üzerinden bekleyen hastalarla bağışlanan 
doku ve organlar mevzuata uygun olarak eşleştirilir. Bakanlık merkez 
teşkilatında kurulmuş olan UKM (Ulusal Koordinasyon Merkezi) sis-
tem üzerinden gerçekleşen eşleşmeye uygun olarak organ ve dokuların 
vericiden bir an önce alınmasını ve en uygun ve en hızlı yollarla eşleşen 
hastanın naklinin yapılacağı hastaneye ulaştırılmasını temin eder.
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 Teşhis bilgilerinde meydana gelen değişikliğin makamlara 
bildirimi

Yönerge gereğince, kompozit doku nakli işlemi neticesinde alıcının 
parmak izleri veya yüz görünümü gibi teşhise yarayan bilgilerinin değiş-
mesi halinde, hastane idaresince, nakil tarihinden itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde ilgili valilik ve emniyet müdürlüğüne değişiklik bildirilir.

Yasaklar

1) 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması Aşılanması 
ve Nakli Hakkında Kanun; Kanun’a aykırı şekilde organ ve doku alan, 
saklayan, aşılayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, 
alım ve satımına aracılık edenler veya bunun komisyonculuğunu yapan-
lar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki yıldan 
dört yıla kadar hapis ve 50.000 liradan 100.000 liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur,

2) Yönetmelik; Endikasyon dışı doku nakli yaptığı tespit edilen nakil 
merkezinin ilk tespitinde yeni nakil yapması üç ay süre ile durdurulur. 
Aynı fiilin tekrarı halinde faaliyet izni iptal edilir.

Bakanlıktan izin almadan doku nakli yapmak için özel merkezler 
açılması, doku nakli yapılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı saptanan 
merkezlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.

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.

Benim sunumum bu kadar, teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Arzu Hanıma değerli sunumu için teşekkür 
ediyorum.

Kompozit doku naklinin standart bir tıbbi uygulama olmaması 
sebebiyle Sağlık Bakanlığınca bir mevzuat düzenlemesi yapıldığı ve bu 
mevzuatta aranan önemli şartlardan bahsetti bize.
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Avukat Arzu BATUR ÖZÇETİN

Şimdi Profesör Doktor Selahattin Özmen, kompozit doku naklinin 
yüz, kol, bacak ve ülkemizdeki uygulama örneklerinden bahsedecek.

Yalnız dinleyici arkadaşlarımızdan şöyle bir istirhamımız olacak.

Fotoğraf çekilmemesini özellikle rica ediyoruz hasta hakları açısından, 
özellikle uygulama örneklerine yer verilecek. Bir de teknik personelden 
ricamız ışığı biraz azaltabilirsek. Bir de video çekime sadece hocamızı 
alalım, sunumun, resimlerin videosunun kaydını almayalım.
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Prof. Dr. Selahattin ÖZMEN

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi A.D. Öğretim Üyesi (Konferans sırasında Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. 
Öğretim Üyesi)

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; ben biraz tıbbi örnekler verece-
ğim. Bir kısım rahatsız edici fotoğraflar olabilir, rahatsız olan olur mu? 
bilmiyorum; ama, rahatsız olabilme potansiyeli olanlar izlemese daha 
iyi olabilir.

Öncelikle davet için teşekkür ederim.

YÜZ VE KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ

Kompozit doku naklinden bahsetmeden önce kompozit doku ile 
neyin kastedildiğini tanımlamakta fayda var. Karaciğer, böbrek, kalp gibi 
iç organlar dışında kalan ve birden çok embriyonik tabakadan köken alan, 
içerisinde çok farklı türden dokuları barındıran vücut yapıları kompozit 
doku olarak tanımlanır. Bu tür dokuların nakli kol, bacak, yüz, sinir, 
kas, gırtlak gibi yapıların nakledilmesini içerir.

Ülkemizde özellikle kısa sürede ard arda gelen nakiller büyük bir 
yankı uyandırdı. Bu nakillerde büyük rolü olan sorumlu uzman doktorlar 
–ben dâhil- basında yer aldılar. Ancak bu nakillerin bir ekip işi olduğu 
ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’nin yanı sıra; Nefroloji, Psikiyatri, 
Tıbbi Etik, İmmünoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet 
Uzmanları gibi pekçok branştan uzman hekim ve hastanelerimizin Rektör, 
Dekan ve diğer yöneticileri dâhil tüm yapılarının koordineli çalışması 
sonucu başarılabildiğini hatırlatmak isterim. Özellikle o dönemde Rektör 
olan Sayın Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Dekan olan Sayın Prof. Dr. Sacit 
Turanlı’nın ekibimize her türlü desteği verdiğini hatırlatmak ve bura-
dan teşekkür etmek istiyorum. Bu nakiller cerrahi beceri olarak aslında 
Türkiye’de birçok Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah tarafından başarıyla 
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gerçekleştirilebilir, önemli ve zor olan çok faktörlü bir koordinasyonun 
gerçekleştirilmesidir.

Akla hemen şu soru gelebilir, “Neden bu kadar kısa sürede bu kadar 
çok nakil gerçekleştirildi?” Bu sorunun yanıtı, Türk Hekimlerinin bu işte 
aslında yıllardır çok aktif rol oynadıklarını ve uzun zamandır bu nakil-
lere hazırlandıklarını bildiğinizde kendiliğinden yanıtlanmış oluyor. Bu 
nedenle buraya nasıl ulaştığımızın hikâyesinden bahsetmek istiyorum. 
Hikâye benim açımdan The Cleveland Clinic Foundation’da, Amerika 
Birleşik Devletlerinde başladı. O dönemde yine Türkiye’den çeşitli has-
tanelerden gelen hekimler başta olmak üzere uluslararası bir ekiple çok 
önemli deneysel nakiller gerçekleştirdik. Bizden önce de Türk Hekimler 
çeşitli bacak ve sinir doku nakilleri gerçekleştirmişlerdi. The Cleveland 
Clinic Foundation’da çok farklı türden denek üzerinde nakiller ve nakille-
rin immünolojisi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Ben Şahsen sıçanlar, 
domuzlar, koyunlar, tavşanlar gibi değişik deneysel modeller üzerinde 
çalışmalarda bulundum. Bu yaptığımız çalışmalarda çok önemli başarılara 
imza attık ve çok sayıda uluslararası ödül kazandık. Sıçanlarda arka bacak 
nakli modeli, tam yüz nakli modeli, kısmi yüz nakli modeli, yüzün sırta 
nakli modeli, kasık bölgesinin nakli modeli gibi modeller tanımladık ve 
literatüre kazandırdık.

Burada yaptığımız çalışmalarda farklı türden sıçanlar arasında yapılan 
nakillerde 5 gün, 7 gün ve 21 gün gibi çok kısa süreli bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaç kullanımını takiben hiç ek ilaç verilmeden yapılan nakil-
lerin sıçanlar ölene kadar 2 yıldan fazla sürelere varan oranda sağkalım-
ları sağlanabildi. Bu çalışmalarda farklı genetik yapıdaki türler arasında 
nakil yapıldığında her iki türün birbirini reddetmeden bir uyum içinde 
yaşadığını gördük, bu yapı kimera (chimera) olarak bilinir ve Antalya–
Olimpos’taki chimera efsanesinden esinlenerek isimlendirilmiştir. Kime-
rizm insanlarda sağlanabildiği zaman her türlü nakil bağışıklık sistemine 
müdahale edilmeden, ömür boyu ilaç kullanımı gerekmeden rahatça 
gerçekleştirilebilir hale gelecektir. Bu ilaçların ömür boyu verilmemesi 
hayati önem taşımaktadır zira bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların 
ciddi enfeksiyonlar, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ve hatta kanser 
gelişimlerine kolaylık sağlamaları gibi yan etkileri sözkonusu olabilir.

Çoğu kompozit doku nakillerinde nakledilen doku kişinin hayatının 
kalitesini ciddi anlamda değiştirse de nakil yapılmadığında kişinin ölecek 
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olması mevzuu bahis olmadığından bu ilaçların mümkün olduğunca 
kullanmının azaltılabilmesi önemlidir.

Klinikteki ilk kompozit nakli bir efsaneye göre Aziz Cosmas ve 
Aziz Damien tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kilise çalışanına ölen 
bir Etiyopyalı siyahi kölenin bacağı nakledilmiştir. Bu konuda yapılan 
tabloları günümüz bilgisiyle değerlendirdiğimizde köle siyahi olduğu 
için nakledilen bacak siyah görünmektedir, ancak bir diğer yorum da 
bacağın bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımadığından gangren 
olup atıldığı için siyah göründüğü de olabilir. Ancak gerçek dünyaya 
dönecek olursak el, ön kol nakilleri, sinir nakilleri, kemik, kas, değişik 
doku nakilleri özellikle son 20-30 yılda gerçekleşebilir hale gelmiştir. İlk 
başarılı ve halen yaşayan önkol ve el nakli 1999’da yapıldı.

Özellikle yüz nakilleri gündeme gelince ciddi tartışmalar başgösterdi. 
Bazı hekimler yüz naklinin hayat kurtarıcı bir işlem olmadığını ve yapıl-
masının gerekli olmadığını öne sürüyorlar. Öte yandan hayat kurtarıcı bir 
işlem olmadığını savunanlara en iyi yanıtı yüz nakli ihtiyacı olan hastalar 
veriyor. Bu hastalar nefes alıp veriyorlar ancak toplumda neredeyse hiç 
yoklar, evlerinden çıkmıyorlar, hatta eve gelen misafirlerle bile görüşmek-
ten kaçınıyorlar. Ben bu hastaların toplum içinde adeta “yaşayan ölüler” 
olduklarını düşünüyorum. Hastalara yüz nakli yapıldığında ölebileceği 
hatırlatıldığında böyle yaşamaktansa bu riski göze almaya çoktan hazır 
olduklarını ifade ediyorlar. Ciddi deformasyon bırakan yanıklar, mekanik 
travmalar, ateşli silah yaralanmaları, doğuştan anomaliler gibi pek çok 
faktör yüz nakli ihtiyacına yol açabilir.

Yüzün tamamı veya bir kısmı nakledilebilir. Aslında Plastik Cerrahlar 
olarak çok ileri düzeyde düzeltici ameliyatlar yapabiliyoruz ve çok başarılı 
sonuçlar elde edebiliyoruz. Ancak yine de tam olarak fonksiyonel göz 
kapağı, dudak, burun, kulak yapmak çok zor. Mevcut tekniklerle dokuyu 
restore etmek mümkün ancak bire bir aynısını yapmak şu anda müm-
kün değil. Bu dokuların izole olarak veya kombine olarak düzeltmemiz 
gerekiyor. Kullandığımız tekniklerle deri yamaları, yağ nakilleri, damarlı 
veya damarsız kemik nakilleri, serbest kas nakilleri gibi çeşitli dokuların 
kişinin kendi vücudundan alınarak başka bölgeleri nakledilmesi müm-
kün. Bunun yanı sıra bir takım protezler ve epitezler kullanarak yapay bir 
organ ile de defektli alan kapatılabilir. Ancak tüm kullanılan bu tekniklere 
rağmen sonuçların beni tam olarak tatmin ettiğini söyleyemem. Bu en 



160

Prof. Dr. Selahattin ÖZMEN

iyi yapılan rekonstrüksiyon için bile geçerli. Bu nedenle bazı ağır, baş 
boyun defektlerinin yüz naklini hak ettiğini söyleyebiliriz.

“İnsanlarda yüz nakli mümkün müdür?” sorusunun cevabını vere-
bilmek için öncelikle bu işlemin laboratuvar ortamında denenmesi 
gereklidir. Bunu ilk olarak Türk Hekimler olarak The Cleveland Clinic 
Foundation’da Dr. Maria Siemienow’un Laboratuvarında arkadaşlarım 
Dr. Betül Ulusal ve eşi Dr. Ali Ulusal ile birlikte gerçekleştirdik. Sene 
2002 idi, sıçanlarda ilk tam yüz ve skalp dediğimiz saçlı deri bölgesinin 
mikrocerrahi ile naklini gerçekleştirdik. İlk tam yüz nakli gerçekleştirilen 
sıçana “Zorro” adını verdik, dünyada ilkti ve çok değerliydi. Daha sonra 
başka tam yüz nakilleri de yapıldı.

Klinik ortamda düşünüldüğünde her yüz nakli alıcısı tam yüz nakli 
ihtiyacı duymayacaktır. Biz deneysel çalışmalarımız sırasında bunu düşü-
nerek Dr. Yavuz Demir ile birlikte yarım yüz-saçlı deri nakli modelini 
geliştirdik.

Bir diğer geliştirdiğimiz model de yüzün alıcının sırtına transfer 
edilmesiydi. Bu modeli geliştirme nedenimiz klinik şartlarda acil olarak 
vericiden alınan yüzün geçici olarak alıcının başka bir bölgesinde saklan-
masının uygunluğunu test etmekti. Gelişmiş mikrocerrahi tekniklere ve 
bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara rağmen yaşanabilecek bir cerrahi 
başarısızlık veya red durumunda, deforme de olsa alıcının yüzü alınmış 
olduğundan ciddi anlamda sorun oluşabilir. Alınan yüzü karın veya sırt 
gibi bir bölgede belli bir süre tutarak uygun şartlarda alıcının yüzüne 
aktarmak bu riski ortadan kaldırabilir.

Tüm bu deneysel modellerin geliştirilmesi aslında “insanda yüz nakli 
yapabilir miyiz?” sorusuna yanıt aramak içindi. Bu soruyu aslında 2003’ün 
başında soruyorduk, ama bizden daha önce bu soruyu film endüstrisi 
sormuştu. 1960 yılında bir Fransız yönetmen, Georges Franju “Les yeux 
sans visage (Eyes without a face)” adlı filmi çekiyor. Bu filmde bir cerrahın 
kızı trafik kazası geçiriyor ve yüzü ciddi anlamda deforme oluyor, cerrah 
baba genç kızları kaçırarak yüzlerini nakletmeye çalışıyor, bir süre sonra 
anlıyor ki, yüz nakli yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Peki, yüz 
nakli yapmak gerçekten çok mu zor? İnsan anatomisini incelediğimizde 
baş boyun bölgesinde o kadar yoğun bir damar ağı var ki mikrocerrahi 
ile doku transferi gerçekleştirmek çok zor olmayacaktır.
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Yüz dokusu nakledilmek üzere olduğu yerden güvenle alınabilir mi? 
2003 yılında ABD’deki çalışmalarımızda bunu da araştırdık. Taze donmuş 
insan kadavrasında yarım saatte bütün yüz derisini hazırlayabildiğimizi 
gördük. Kadavradan çıkarılan yüz bölgesinde gözkapağı, burun, dudak, 
kulak gibi klasik tekniklerle rekonstrüksiyonu son derece zor olan yapı-
ları nakletmek mümkün olabilir. Metilen mavisi ile ana damarlardan 
boya verilerek dokular boyandığında tüm bölgelerin çok iyi boyandığını 
dolayısıyla damarlanma gösterdiğini saptadık. Bu kadavra çalışmasıyla 
yüz naklinin mümkün olabileceğini göstermiş olduk.

Hazırladığımız yüz dokusunun duyusu olacak mı yoksa maske gibi 
mi olacak sorusunu da yanıtlamış olduk. Supraorbital, infraorbital ve 
mental sinirlerin nakil sırasında rahatça dikilebileceğini gösterdik. Yüzdeki 
motor aktiviteyi sağlayan fasiyal siniri de diktiğimizde mimikler tama 
yakın sağlanabilecektir. Nitekim klinik olgularda da daha sonra bunu 
kanıtlama imkânı oldu.

Yüz nakli bizim çalışmalarımızı da sunduğumuz ve yayınladığımız 
dönemde tüm dünyada oldukça popüler oldu ve 2005 yılında Fransa’da 
ilk kısmi yüz nakli gerçekleştirildi. İkinci nakil, ayı saldırısı sonucu yara-
lanan bir hastaya Çin’de yapıldı. Aslında çok iyi bir sonuç elde edilmişti 
ancak hasta nakil sonrasında bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarını 
kesip kocakarı ilaçları kullandı ve bir süre sonra hasta kaybedildi. Üçüncü 
nakil basına “ağaç adam” olarak yansıyan bir nörofibromatozis hastasına, 
Fransa’da yapıldı, yine oldukça iyi bir sonuç elde edildi. Daha sonraki 
nakil ABD’de çalıştığım klinik olan The Cleveland Clinic Foundation’da 
yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden döndüğümde Türkiye’de yüz nakli 
yapmak konusunda planlarımız vardı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi 
beni “Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Yetenekli Genç Bilim Adamı” 
ödülüne aday gösterdi ve proje olarak “İnsanda Yüz Nakli” konusunu 
sundum. Değerlendirme komitesinde Hacettepe’den Hocam da olan çok 
değerli bilim adamları vardı ancak insanda yüz nakli konusunda tereddüt-
leri vardı ve “sıçanlarda biraz daha nakil yapar mısınız?” şeklinde görüşleri 
oldu. Deney hayvanlarında yapılacakların yapıldığını düşündüğümden 
yeteri kadar deney yaptığımızı ve insanda nakillerin başladığını, bizim 
de Türkiye’de Yüz nakli yapabileceğimizi belirttim. Bu şekilde birkaç yıl 
kaybetmiş olduk. 2010 yılında sınıf arkadaşım, çok yakın arkadaşım Dr. 
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Ömer Özkan Sağlık Bakanlığı’ndan özel izinle eylül ayında ilk önkol 
naklini gerçekleştirdi. Bu nakilden sonra Sağlık Bakanlığı benim de 
dâhil olduğum bir bilimsel komisyon kurdu. Bir yıllık çalışma sonucu 
“Kompozit Doku Nakli Yönetmeliği” ni oluşturduk. Kompozit doku 
nakli konusunda endikasyonları ve kontrendikasyonları belirledik. Bu 
dünyadaki ilk ulusal kompozit doku nakli yönetmeliğiydi. Mart 2011 
de yönetmelik yayınlandı. Ocak 2012 de Sağlık Bakanlığı ilk nakil için 
Akdeniz Üniversitesi’ne öncelik verdi ve ilk yüz nakli gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda bir başka hastaya da üç uzuv nakli yapıldı, ancak birkaç 
ay yaşayan hasta gelişen komplikasyonlar sonucu kaybedildi.

İkinci nakil Gazi Üniversitesi’ne yani bize önerildi; ancak verici ile 
bizim alıcımız arasındaki yaş farkı 23 olduğundan biz vericiyi kabul etme-
dik ve bizden sonra Sağlık Bakanlığı vericiyi Hacettepe Üniversitesi’ne 
yönlendirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde ikinci yüz nakli ve beraberinde 
bir başka hastaya 4 uzuv nakli de yapıldı ancak uzuv nakli yapılan hasta 
gelişen komplikasyonlarla birkaç gün sonra kaybedildi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TECRÜBESİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Kliniği olarak bizim tecrübemizden bahsedecek olursak; hastamız 19 
yaşında bir bayandı. 6 yıl kadar önce ateşli silahla orta yüz yaralanması 
geçirmiş ve 2 yıl öncesinde bana başvurduğunda 35 kadar ameliyat 
geçirmişti. Orta yüz bölgesi hemen hiç yoktu. Burun yok, üst çene yok, 
dişlerin pek çoğu yok, alt çenede defekt var, ağız deforme, üst dudak 
hiç yok, geçirilmiş onlarca ameliyata bağlı vücutta birçok iz ve defekt 
mevcuttu. Kendisine yüz naklini bir alternatif olarak sunduğumda başta 
şaşırdı ve korktu. Ancak yapılmış olan, özellikle ABD’deki kendisine 
benzer hastayı görünce kabul etti, aile de ameliyatı kabul etti, bu süreç en 
az 6 ay sürüyor, psikiyatri eşliğinde değerlendirmeler yapılıyor. Hastanın 
Gazi Üniversitesi’ndeki multidisipliner konseyimizden onay almasından 
ve psikiyatrik değerlendirmelerinden sonra adı Sağlık Bakanlığı’na nakil 
için bildirildi. 17 Mart 2012 de Ulusal Nakil Koordinasyon Merkezi’nden 
bir bayan yüz nakli vericisi olduğu bildirildi. Verici ve bizim hastaları-
mızdan biri oldukça uyumluydu, hastaya durumu bildirdiğimizde hazır 
olduğunu bildirdi.
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Verici İstanbul’daydı, hastamız ise Kahramanmaraş’ta ikamet edi-
yordu. Ben, Dr. Sühan Ayhan ve Protez Uzmanı Dt. Mustafa Kocacıklı 
ile beraber vericiden yüz dokusunu almak üzere Sağlık Bakanşlığı’nın 
jet ambulansı ile İstanbul’a ulaştık ve Samatya Devlet Hastanesi’ne varır 
varmaz vericinin yüz kalıbını aldık. Bu sayede nakil dokuyu aldıktan 
sonra aynısının silikon maskesini yerine koyabilecektik. Hemen Maskenin 
hazırlanması işlemleri başladı.

İlk nakil önceliği karaciğeri nakletmek üzere alacak olan ekibe verildi, 
eş zamanlı çalışamadık. Hayati organ olduğu için öncelikle karaciğer 
alındı. Daha sonra böbrek nakli yapacak ekiple birlikte ameliyata baş-
ladık. Orta yüz, burun, 10 tane diş, üst dudak, üst çene nakledilmek 
üzere alındı. Bu Türkiye’deki ilk kemikli ve üç boyutlu nakildi. Tüm 
yüzü alarak izleri boyun bölgesine saklamak da mümkün olurdu ancak 
alıcının sağlıklı yüz kısımlarının atılması gerekecekti. Bu yaptığımız nakil 
erken dönemde veya yıllar sonra bir sorun çıkarsa bile sadece bu dokuyu 
aldığımızda hastanın hiçbir kaybı olmayacak, yine eski yüzü tamamen 
yerinde olacak.

Yüz dokusunu aldıktan sonra hazırlanan maske vericiye takıldı ve 
dikildi. Hemen Sağlık Bakanlığı’nın Ambulans jeti ile Ankara’ya döndük. 
Hastamız bu arada Ankara’ya ulaşmış ve ameliyata alınarak hazırlanmaya 
başlamıştı. Mikrocerrahi işlemleri ile 4 tane damarı birbirine diktik ve 
dokunun beslenmesini sağladık. Daha sonra üç boyutlu olarak alınan 
yüz dokusu milim milim işlenerek alıcının yüzüne yaklaşık 6 saate adapte 
edildi.

Ameliyattan sonra hasta kendi yüzünü 14 gün kadar sonra gördü 
ve çok beğendiğini ifade etti. 4. Haftada basının karşısına çıktığında 
özgüveninin ne kadar artmış olduğunu görmemiz başarılı olduğumuzun 
kanıtıydı.

Sol gözüne protez hazırlandı, kalçadan aldığımız kemik ile alt çene-
deki defekti onarıldı. Daha sonra bu bölgeye diş implantları yaptık, 5 
adet implant başarı ile nakledildi.
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KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ YAPILMALI MI?

Kompozit doku nakilleri hayati risk nedeniyle yapılan ameliyatlar 
olmadığından bazı hekimler bu nakillerin yapılması konusunda şüphe 
taşımaktadırlar. Dokunun nakil yoluyla alınmasının belirgin bazı avan-
tajları var; hazır bir doku alınıp kullanılıyor, hastanın başka bir yerine 
zarar verilmiyor, başka bir vücut bölgesinde ameliyat yapılmıyor. Alınan 
doku bire bir orijinal kulak, burun, gözkapağı gibi fonksiyon ve şekil 
olarak vericide eksik olan bölgeye uygun doku olarak transfer ediliyor.

Ama nakillerin çok önemli iki dezavantajı var; bağışıklık sisteminin 
baskılanması ve nakledilen dokunun reddedilme riski. Bu konuları 
sıçanlarda yaptığımız deneylerde büyük oranda çözmemize rağmen henüz 
insanlarda çözülebilmiş konular değil ve alıcının ömür boyunca bağışıklık 
sistemini baskılayan ilaç kullanmaları gerekmektedir.

Türkiye’de donör bulmak mevcut durumda çok büyük bir sorun 
değil. Bir başka muhtemel sorun alıcının başkasının yüzünü taşımasının 
yaratabileceği sosyal ve psikolojik sorunlar. Ancak yapılan nakillerin 
hiçbirinde böyle bir sorun saptanmadı.

Nakil yaparken hasta seçimi çok önemli. Çok ciddi bir değerlendirme 
şart. Aksi takdirde halen deneysel diyebileceğimiz bu nakillerde önemli 
sorunlarla karşılaşmamız söz konusu olabilir.

Mevcut dezavantajlara rağmen kompozit doku nakilleri yapılmalı 
mı? Uygun hasta seçimiyle yüz ve uzuv nakilleri bazı hastalar için tek 
seçenek gibi görünmektedir ve gerekli durumlarda yapılmalıdırlar. Ancak 
hastalar ömür boyu ilaç kullanımının riskleri konusunda ve diğer bazı 
gelişebilecek sorunlar hakkında yeterince bilgilendirilmelidirler.

Ben sabrınız için teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Selahattin Beye sunumu için teşekkür 
ediyorum.

Uygulamada kök hücre başlıklı tebliğini sunmak üzer Profesör Doktor 
Osman İlhan’a sözü vermek istiyorum; buyurun.



165

YÜZ VE KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ

Prof. Dr. Osman İLHAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, Hücresel Tedavi Derneği Başkanı

UYGULAMADA KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI

Merhaba arkadaşlar, ben Prof. Dr. Osman İlhan; Ankara Tıp Fakültesi 
Hemotolojiden.

Kök hücre söylemini her gün görüyorsunuz, duyuyorsunuz, her gün 
basında toplantılar oluyor. Bendeniz 35 yıllık doktorum, özellikle lösemi, 
kan kanseri, lenfoma, MDS gibi hematolojik kanserleri tedavi ediyoruz.

Ben öncelikle Kurultay’ı düzenleyen komiteye teşekkür ediyorum. 
Aranızda beraber çalıştığımız Bakanlık elemanları da var, onlara da hoş 
geldiniz diyorum. Hocam biraz önce çok güzel sundu, belki ona yardımcı 
olacağız; çünkü her dokunun bir kök hücresi var, eğer siz dokunun kök 
hücresini hazırlar, çoğaltırsanız sorunları çözebilirsiniz gibi geliyor bana. 
Belki oraya doğru gidiyoruz.

2007 yılında Nobel ödülüne bakalım. Ödül kök hücre ile ilgili.
Yapılan çalışmalarda,tedavilerin kesin fayda sağlamadığı kısmi iyileşme 
yaptığı ortaya konmuş ve bu tedavilerin maliyeti dayanılmaz sınırlarda. 
Obama Hükümeti, “mutlaka hücresel tedaviye doğru gidelim” diyor. Her 
şeyin başı hücresel tedavi, o zaman bu konu çok önemli, önümüzdeki 
dönemlerde hepimiz bunları görüp yaşayacağız.

Acaba bu kök hücre nedir? Herkes kök hücre diyor, bu nedir? Kök 
hücrenin aslında kemik iliğinde 1000 adet kadar olduğu biliniyor. Ama 
bu kök hücre hem kendini yeniliyor, hem de başka hücrelere dönüşüyor. 
Çok basit bir örnek; normal bir kişinin kemik iliğinde bir kök hücreye 
baktığımızda, eğer o kişi karaciğer komasına girmişse, kemik iliğindeki 
bu kök hücre karaciğer hücresi özelliğini taşıyor . Yine aynı kişi kalp 
krizi geçirmişse, o kişinin kemik iliğindeki aynı hücreler kalp hücresine 
dönüyor. Ben soruyorum; acaba bu kök hücre, bütün organları dolaşıyor 
mu, yoksa oradaki kök hücresi gelip kemik iliğinde eğitim mi alıyor?
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Bakın lökosit dediğimiz bir savunma hücresi, saatte 100 milyona 
kadar çoğalma yetisi var. İnanılmaz canlı bir yapı, peki bu nasıl oluyor 
onu bilmiyoruz. Ama ince bağırsak hücresi 3 günde çoğalıyor, cildimiz 
dört haftada. Demek ki, her hücrenin bir ana hücresi var ve her hücre-
nin de kendi özgün çoğalması var var. Kök hücre her dokuda var , artık 
öğrendik ki her dokunun;örneğin tırnağın, kemiğin, gözün, karaciğerin. 
Acaba biz bu dokulardan ana kök hücreleri alıp saklasak ileride kullansak 
olabilir mi?

Düşünün kolunuzda, bacağınızda yara alıyor, bir süre sonra yerine 
geliyor, çünkü orada kök hücre var. Ama biz kemik iliğinde hemotolog 
olarak bir hücre var, görüyorsunuz bu hücre neleri değiştiriyor, inanamı-
yoruz. Bu basit bir şey mi? Hayır, çok zor. Yani, siz bir hücreyi aldığınızda 
kemik iliğinden, içine 3-4 büyüme faktörü eklediniz mi kıkırdak yapıyor, 
aynı hücreye içine başka madde koyduğunuzda yağ hücresine dönüşü-
yor. O zaman değişebiliyoruz, işte burada mucize; biz bu kök hücreyi 
değiştirebilir miyiz? Kaç hücremiz var? Kopyalama olayını biliyorsunuz, 
“Dolly”. Hep bana soruyorlar, “Hocam kopyalama olur mu?” diye, neden 
olmasın? Köpeğe yaptık, ineğe yaptık, insanda olabilir. Ama bu etik, bu 
iş öyle basit değil, o yüzden de şu anda yasak.

Asıl bizim ilgilendiğimiz alan biraz önce bahsettim, her dokuda kök 
hücre olduğuna göre biz buna çalışalım. Her kişiye yönelik hücresel tedavi 
şarttır ve gereklidir. Yoksa siz kemoterapi yapıyorsunuz, ilaç veriyorsunuz, 
ama çözüm yok.

Biraz önce hocam bahsetti, organ naklin de mezankimal kök hücreyi 
verirsek doku reddini engelleyebiliriz. Üç-beş yıl sonra bütün sorunları 
hep beraber çözeceğiz gibi görünüyor. O zaman asıl ana hücreye gidelim, 
bu kök hücre her şeye dönüyorsa kopya yapalım. Evet arkadaşlar, bundan 
5-6 yıl önce İsrail’de Ağır bağışıklık yetmezliği olan bir çocuk Moskova’ya 
geliyor ve burada özel şartlarda “Embriyonik Kök Hücre” dediğimiz 
hücreyi naklediyorlar, ama 6 ay sonra çocuk beyin tümöründen ölüyor. 
Bu kök hücre aslında kanser kök hücresi gibi bir şey, kontrolsüzdür. Bu 
nedenle tüm dünyara embriyo kök hücre nakli yasaktır.

Bu “Embriyonik Kök Hücre” nedir? Laboratuar ortamında spermi ve 
yumurtayı birleştiriyoruz. Birinci haftanın sonunda içinde 8 kök hücre 
var. Bunlara blastosit diyoruz.
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Bu hücre biraz daha büyüdü diyelim, fetüs, aslında her organ başka bir 
dokudan meydana geldiğini anladık. Örneğin, kan hücresi, mezodermden, 
bağırsak endodermden, deri endodermden, orada da bir karışıklık var. 
Aslında tek bir kök hücre diyoruz, ama bu giderek altta yelpaze şeklinde 
oluyor. O zaman kök hücre nerede arkadaşlar? Şu anda İngiltere’de burun 
kökünden, koku alma hücresinden, felçli hastalara kök hücre veriliyor. 
Başka bir örnek, trafik kazası, motosiklet kazası olmuş, kol felç, ama 
burun kökünden o kişinin kök hücresini alıp oraya verirseniz, biz bugün 
Ankara Tıp’ta Ayhan Attar Hocayla iki hafta içerisinde olan omurilik 
yaralanmalarda kişilere kendi kemik iliğinden aldığımız kök hücreyi 
vererek düzeltmeye çalışıyoruz.

Yine, bacağı kesilen, sigara içen diyabetik kişiye kangren olmuş, o 
kişiye kendi kemik iliğinden kök hücreyi vererek o bacağı düzeltebiliyo-
ruz. Çünkü orada kök hücre var. Soru şu: Bu kemik iliğindeki ana hücre 
her şeye dönüşüyor mu, yoksa her dokunun kök hücresi gelip kemik 
iliğinde eğitim mi alıyor? Ama gördüğünüz gibi kıl köküyle bile ileride 
kök hücre yapabileceğiz.

“IPS” dediğimiz bir hücre var, iki yıl önce “Yamanaka” isimli bir Japon 
bilim adamı Nobel ödülü aldı. Bir cilt hücreniz var, eğer bu cilt hücreye 
birkaç faktör ilaç ve protein verirseniz bu geriye dönüyor. Örneğin şeker 
hastalığında eksik olan insülini üreten bir “Beta hücresi” yapılıyor. Yani, 
herkesin kendi dokusundan ana hücreye geri dönebileceğiz. İşte arkadaş-
lar, Türkiye’de önderlik yaptığımız, dünyada, mezankimal kök hücrede 
bir şey var. Her türlü immünolojik sistemi etkiliyor. Şu anda Türkiye’de 
diyalize verilen para 1 milyar TL, belki mezenkimal kök hücre vererek 
bu doku tipi uygun olmasa bile gönüllü akrabadan biz böbrek nakli 
yapabiliriz veya şeker hastalarına biz kök hücre nakli yaparak diyabeti 
takip edebiliriz diyoruz. Bu mezankimal kök hücreler nerede var? Aslında 
her yerde var; yağda var, tendonda var, plasenta da var, karaciğerde var, 
artık kordon kanına gerek yok, hepimizin her yerinde var. Özellikle obez 
olduğumuzda “liposuction” yapacağız, içindeki hücreyi donduracağız 
daha sonra kişiye tekrar vereceğiz.

Bunu biliyor muyuz, biliyoruz diye düşünüyorum. Artık biz labo-
ratuarda neyin ne olduğunu öğrendik. Bu beyin hücresi midir, kalp 
hücresi midir, karaciğer hücresi midir, hepsini öğrendik. Hatta fare 
laboratuarında, hocamın örneğinden de yola çıkarak, kalp hücresinden 
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kan üretildi, tam tersi kan hücresinden de kalp üretildi. Bugün biz kalp 
krizi geçiren kişiye kök hücresini verdiğimizde kalp krizinden ölüm yüzde 
50 azalıyor, astımda bile yüzde 50 azalıyor.

Bu slaytı önemsiyorum, bu slayt bize neyi gösteriyor; araştırma, arka-
daşlar hepimiz boğaz kültürü, idrar kültürü yaptırıyoruz, önümüzdeki 
dönemlerde kanserlilerde aynı kanser hücre kültürü yapacağız, hangi 
kemoterapi ilaç faydalı diye veya yeni ilaç yapacağız ya da Alzheimer 
hastalığı veya felç, yanık, şeker hastalığı, romatizma. Artık daha fazla 
saymıyorum, konuyu burada kesiyoruz ama hücresel tedavi bir hedef. 
O zaman nerede kullanıyoruz; Türkiye’de biz kemik iliği nakli, şimdi 
artık kandan kök hücre nakli, bunlar birbirine eşit, bunların reddinde 
mezankimal kök hücre ruhsatı dünyada veren ilk ve tekdir ve geri öde-
mesi SGK tarafından yapılıyor. Eğer biz bugün kardeşten veya gönüllü 
vericiden kordon kanı naklini yaptığınızda ret olacağını bekliyorsanız, 
mezankimal kök hücreyi ürettirip baştan saklayabilirsiniz, devlet ödüyor, 
çok güzel bir durum.

İzmir Eğitim Hastanesinden bir cerrah arkadaşım, “Hocam ölüden 
ince bağırsak nakli yapalım” dedi, çok heyecanlıydı.Sağlık Bakanlığı Kök 
Hücre Komisyonu çalışmayı uygun bularak kabul etti. Şu anda ölüden 
aldığı incebağırsağı kişiye naklediyor ve mezankim kök hücreyle de reddi 
durduruyor.

Biz mevzuata gelelim.

Mademki bu kök hücre her derde deva, herkese yapalım. ALS Der-
neği kuruldu, 5 bin hastası var ve “Hocam biz buradayız” diyorlar. Hatta 
bir ara bu kas hastaları 200 bin imza topladılar, “Hocam, biz bunu bir 
deneyelim, yapalım” dediler. Ama o kadar kolay değil,

O zaman deney yapacağız. Bizim Türkiye’de bilgimiz yokken fikrimiz 
çok oluyor. Oysa ki bunun denenmesi lâzım, biz de diyoruz ki,” bunu 
deneyelim, bir araştırma yapalım, proje yapalım, hastaya zarar vermeyelim, 
sonra bunu uygulayalım”. Madem elimizde kök hücremiz var, her derde 
deva, o zaman tedavi amaçlı, bendenizin de biraz zorlamasıyla o zamanki 
arkadaşla beraber biz bir madde koydurduk, “tedavi amaçlı deneme”, 
Eğer bir hastalık ölümle sonuçlanıyor veya çok ağır bir organ hasarı 
olacak, başka bir tedavisi de yok ve bu deneysel kök hücre çalışmasını 
da bekleyecek zamanı yok. Eğer uzman doktor uygun diyorsa, yanında 
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iki tane de uzman arkadaş bulacak, Bakanlığa başvuracak, Bakanlık Etik 
Kurulu buna izin verdiği zaman bunları yapmaya çalıştık ve bunlarla ilgili 
üç madde yaptık. Bir; eğitim hastanesinde olacak, iki; Bakanlıktan onay 
alacaksın, üç; parayla ilgin olmayacak. Arkadaşlar böylece Türkiye’de 
mezankimal kök hücre dediğimiz bu hücreleri vererek çözdük.

Bu çalışmalar Bakanlık izniyle yapıldı. Bir kısmı istedi, ama hasta 
öldüğü için yetişemedi, ama bir kısmına verdik ve gerçekten başarı oranı 
bugün yüzde 70’lerin üzerinde.

Bu deneysel hematoloji konusunda kök hücre çalışmalarına izin 
verildi mi? Evet, Sağlık Bakanlığı’nın kök hücre komisyonunun uygun 
gördüğü, mevzuata uygun gördüğü 34 çalışmaya onay verildi. Bunlar 
nedir? Bacakta iskemi dediğimiz hastalık, azospermi, adamın çocuğu yok, 
kanser hastası, karaciğer koması, diyabet, incebağırsakta uygulanıyor. 
Bu merkezde 2011’de bir tavan yaptı, tabii bunlar için altyapı ve para 
lâzım, bunları sigortalamak lâzım. Etik Kurul, “Hocam, bunların parası 
nerede, sigortası nerede diyor. Bu tedaviler Ankara’da çok yapıldı, GATA 
gerçekten bu konuda çok önde, çok gayretli arkadaşlar başarılı oldular 
ve sonuçta da iyi ki oldu.

Mademki her türlü hastalığa iyi bu embriyo kök hücre, o zaman 
bizde yapalım, kökten çözüm bulalım. Laboratuarlarda kök hücre yapa-
lım, “Dolly”i yapıyoruz derken 2005 yılında Bush Hükümeti ve Katolik 
dünyası engelledi. Bende o zaman Türk Hematoloji Derneği Başkanı 
olarak, “Evet, Bakanlık bir yönerge hazırlayıncaya kadar bu çalışmalar 
etik değildir” dedik. Yarın sanıyorum bu konuda güncel konuya gelecek. 
Ama şu anda Sağlık Bakanlığı dünya ile beraber embriyonik kök hücre 
çalışmasını askıya almıştır, ama bu durdurulmuş anlamında değildir. 
Çünkü bu embriyo kök hücre arkadaşlar kanser gibi davranıyor, kontrol 
edemiyorsunuz. Şu anda laboratuvarda buna yönelik çalışmalar yapılıyor, 
Bakanlık buna ait altyapı hazırladı, sanıyorum ki olgunlaştığı zaman 
altyapıyla bunun önü açılacak. Ama şu anda embriyonik kök hücre 
çalışması yoktur diye söylüyoruz.

Yasal düzenlemeler en çok biz doktorların önüne zaman zaman 
hukukçular tarafından getirilen ve bazen benim de bilirkişi olarak çağır-
dıkları bir süreç var. Bir madde var, bundan 5-6 yıl önce çok gönüllü 
hocalarım işler yaptılar, ama maalesef sonrasında davalar açıldı. Dava ne 
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diyor? 90’ncı madde; insan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi hapis 
cezasına çarptırılır, diyor. Hatta Türkiye’deki olay Avrupa’da tartışıldı, 
maalesef şu anda Harward Üniversitesi’nin yayınlamış olduğu “Black 
Market”te Türkiye, Çin ve Hindistan, Singapur, Meksika ile beraber 
kara listede duruyor. Burada yasal düzenlemeler söz konusu, bu yasal 
düzenlemeler olmadan olmaz; çünkü Sağlık Bakanlığı Kök Hücre ve 
Kemik İliği Komisyonlarında bunu ezberledik, bendeniz bir hukukçu 
kadar bunu ezberledim. Bir şey olduğunda bunlara bakıyorum.

Sizlere özellikle şunları söylüyoruz: Bir, mutlaka Sağlık Bakanlığından 
izin alacaksın. İki, sigortasını yaptıracaksınız, bu rakamlar hastalarda 
mümkün değil. En son Koç Holding, Ayhan Aktar Hocanın projesine 
10 milyon dolar verdi onun dışında bir şey vermedi. Ve 90’ncı madde 
bizim başımızda, diyoruz ki, “hasta ölüyor, tedavisi mümkün değil buna 
kök hücre verelim” diyoruz, “olmaz bunda başka şeyler var” deniliyor. Biz 
sürekli uğraşıyoruz, maalesef biz bunu çıkarırken yeni yasada “bu araştır-
madır, tedavi amaçlı deneme yoktur” denildi çıktı. Bizim o ara formülde 
şu anda raftan çıktı, ama şu anda bunlara yönelik yönetmelikler hazır-
lanıyor. Bir madde daha var; hasta güvenliği için 30 yıl saklayacaksınız.

Değerli konuklar, biraz önce bahsettiğim 2004’deki tedavi amaçlı 
deneme hakkında yönetmelik kalktığı için yeniden başa döndük ve nereye 
doğru gideceğimizi bilemiyoruz. Avrupa Birliği Müktesebatına uygun 
olarak, bizim bu kök hücreyi üretmek, dondurmak, yapmak, satmak, 
kontrol ile ilgili mevzuatımız dört dörtlük bir şekilde hazırlandı ve şu 
anda Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bugün arkadaşlar Türkiye’de 60 tane kemik iliği kök hücre merkezi 
Bakanlık tarafından ruhsatlıdır ki bu da büyük başarıdır. Yine onur 
duyuyorum, 2011 yılında ve yine Diyarbakır’da ulusal düzeyde kök 
hücre ve kemik iliği nakli merkezi açılmıştır ve böylece hizmete girmiş-
tir. Nakil sayılarımız giderek artmıştır. Çünkü paket adını verdiğimiz 
SGK bir destekleme projesi yaparak bunun önünü açtı ve yatak sayısı 
da giderek artıyor.

Burada bir eğriyi göstermek istiyorum. 2000 yılında 293 olan nakil, 
2012’de 2500, bu sene 3 bin arkadaşlar, Avrupa’da 4’ncü sırayı yakalıyoruz. 
Bu seneki nakillerin yüzde 10’u yabancıdır arkadaşlar, benim korkum 
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YÜZ VE KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ

3-5 yıl sonra Türk vatandaşından ziyade yurtdışındaki vatandaşa hizmet 
etmekten bizim vatandaşlarımızı ihmal eder miyiz diye düşünüyorum.

Sonuçta birtakım bekleme listesi vardı, bekleme listelerini azalttık. 
Artık merkezler bunları çözüyor.

Biz yurtiçinde başarılıyız, acaba yurtdışında ne durumdayız? Bili-
yorsunuz biz Avrupa Birliği’ne doğru gitmeye çalışıyoruz, “JACIE” 
adını verdiğimiz bir protokolle Avrupa Birliği Müktesebatını ezberledik, 
tercüme ettik, dosyamıza koyduk her gün onunla ders çalışıyoruz, acaba 
ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz diye, bunlar organ, doku bağışı nasıl alınır, 
nasıl saklanır, hepsi söz konusudur. Hatta HİV testi, Hepatit Testini nasıl 
yapacağız bunların hepsi bu protokolde var.

Gördüğünüz gibi barkodlama sisteminde, Avrupa Birliği Komisyo-
nunun verdiği bir sınıflandırma var.

Her kök hücre ünitesinin “A” sınıfı olması gerekir. Yani, artık “ben 
yaptım, oldu” diye bir şey yok. Bunu işleyeceğiz, saklayacağız, dağıtacağız 
ve bunu tekrar hasta başında doğru olduğunu ispatlayacağız.

Bugün kalp krizi geçiren bir kişiye mezankim kök hücre verirseniz 
yüzde 50 faydalıdır, ama bunu kateterle vermeniz lâzım. Yönetmelik, 
“kateterle hücreyi beraber vereceksiniz, reaksiyonlar farklı olabilir” diyor. 
İşte ileri tıbbi tedavi ürünleri de önümüze doğru geliyor. Artık gen teda-
visine doğru gidiyoruz, somatik hücreye gidiyoruz. İşte hocalarımızla 
beraber “Doku Mühendisliğini” açmamız lâzım, madem ki elimizde kök 
hücre var, hep beraber grup halinde birimiz kıkırdağı, birimiz kemiği hep 
birlikte yapalım, orada dokuyu da yapalım diye düşünüyoruz.

Son slaytımız arkadaşlar, 16 Temmuz da Fransa’da embriyonik kök 
hücre çalışmasının önünü açtılar, ucundan açtılar ve artık Türkiye’ye de 
bu durum yakınlaşacaktır. Embriyonik kök hücre yasak derken, dünyada 
tek Fransa aldı, ama hükümet denetiminde araştırma yapıyor. Türkiye’de 
biz kendi kendimizi mi denetliyoruz, hayır. Biz, Avrupa Birliği ve Ame-
rika’daki “JACIE” adını verdiğimiz, uluslararası hücre naklini denetleyen 
gruptayız. Bunun kitapları var, kayıtları var, bulguları var, kalite kont-
rolleri var. Artık, “ben yaptım öyle” diye bir durum yok. Uluslararası 
düzeyde ruhsat almamız lâzım, paydada birleşmemiz lâzım. Bu kitapları 
ezberleyeceğiz ve bu ünitenin de bir yönetim kurulu var, Türkiye’den de 
ben bu JACIE’nin yönetim kurulundayım.
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Prof. Dr. Selahattin ÖZMEN

Acaba Avrupa’daki bu merkezde en büyük sorun nedir? Kağıt, kırta-
siye işleri, kalite işleri sorunu var. Ama biz bunlara baktığımızda bütün 
Avrupa, özellikle İsviçre, “JACIE, ruhsatınız yoksa para ödemem” diyor.

Türkiye nerede arkadaşlar? Türkiye’de 20’den fazla öğretim üyesi 
bu JACIE’nin müfettişidir. Şu anda bu 20 hoca dünyadaki bütün kök 
hücre nakli merkezlerini denetleyebilir, yetkimiz var. Yalnız imtihanları 
stresli, zorlu, 3 bin Euro’da para veriyorlar bize. Bunu niçin gösteriyorum? 
Türkiye’de kök hücre nakli merkezlerinin içindeki bütün hocaların hepsi 
uluslararası düzeydedir, denetlenebilir, hatta denetleyebiliriz diyoruz.

Türkiyede,Avrupa Birliği ve Dünya Kök Hücre Merkezlerinin dene-
timinden geçmiş ruhsatlı iki merkez var arkadaşlar.

Son slayt, artık Türkiye kök hücre konusunda belli bir yere geldi. Bu 
kök hücre naklinde de artık biz Türkiye’de uluslararası dünya kongresini 
İstanbul’da yapabiliriz diye düşünüyoruz, hazırlandık.

Son olarak güzel bir haber, TÜBİTAK çağrı yaptı ve bu çağrıya 53 
merkez başvurdu. Beyin tümöründe kanser kök hücresi dahil, doğumsal 
kalp aritmisi,diyabet,yarık damak, % 50 doku tipi uygun HAPLO kök 
hücre nakiller dahil çok güzel projeler var. Bir projeye 2,5 milyon TL 
vermektedir. Bu güzel bir haberdir ve bizim için iyi bir şeydir. Ama bir 
ekip işi.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
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Oturum Başkanı- Osman Beye bu değerli sunumu için çok teşek-
kür ediyorum. Şunu öğrendik ki, kök hücre mevzuatında bize ihtiyaç 
var. Burada tıpçılarla birlikte el ele verip çalışmamız lâzım ve mevzuatı 
doldurmamız lâzım.

Soru ve cevap kısmında bir sorumuz geldi, cevabını alalım.

Oturum Başkanı- Osman Beye bu değerli sunumu için çok teşek-
kür ediyorum. Şunu öğrendik ki, kök hücre mevzuatında bize ihtiyaç 
var. Burada tıpçılarla birlikte el ele verip çalışmamız lâzım ve mevzuatı 
doldurmamız lâzım.

Soru ve cevap kısmında bir sorumuz geldi, cevabını alalım.

Avukat Cahid DOĞAN- Sayın Hocalarıma sunumlarından dolayı 
teşekkür ederim. Sunum yapan Hocalarıma ve Profesör Doktor Fulya 
Tekşen’e de sorum olacak.

Organ ve doku nakillerinde genetik olarak bir geçişme oluyor mu? Yani, 
bir kalp hücresini başka bir insana nakledildi, genetik bir geçişme oluyor 
mu? Belki ben soruyu yanlış soruyor olabilirim, ama siz tıpçı olduğunuz 
için anlarsınız.

Diğer taraftan genetik suçluluk diye bir olay var; Amerika’da, Avrupa’da 
birçok mahkemelerde bu oluyor. Mesela, kişi katildir, sürekli adam öldüre-
rek hayatını geçirmiştir, bunun kalbi alınıyor ve bir kişiye naklediliyor. Acaba 
genetik suçluluk dediğimiz bu olayı bilimsel açıdan nasıl karşılıyorsunuz? 
Böyle bir şey var mı, bu konuda bilgi edinmek istiyorum.

Saygılarımla, teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı- Önce bir yazılı sorumuz var, isterseniz yazılı soru-
muzdan başlayalım ya da Avukat Cahid DOĞAN Beyin sorusuna Fulya 
Hocam cevap versin, sonrasında yazılı soruya geçelim.

Prof. Dr. Fulya TEKŞEN- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Şimdi tabii ikinci sorudan başlamam daha uygun olabilir. Suçluluk geni 
şeklinde medyada da gördüğümüz bir ifade var. Ama onun ötesinde tabii 
bazı genetik yatkınlık olan durumlar söz konusu, örneğin hapishanelerde 
baktığımızda saldırganlık durumunun 47 kromozomu olan “Klinefelter” 
adını verdiğimiz bireylerde daha çok olduğunu görüyoruz, bu bir yatkın-
lık; ama sabahta ifade etmeye çalıştığım gibi genlerle, kalıtsal hastalıklarla 
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ilgili konuşurken bazı konularda çok net konuşmamız maalesef henüz 
mümkün değil.

İlk soruya gelecek olursak, ilk soruda da şöyle bir durum var: Bir defa 
her şeyden önce sayın hocalarımızın da ifade ettiği gibi, bağışıklıkla ilgili 
sorun kalıtsal bir sorun ve bizim 6’ncı kromozomumuzda özellikle bu 
redde neden olan genler var. Bir başkasının dokusunu aldığınızda bu redde 
yol açan oradaki genlerle ilgili bir durum, bu nedenle tabii ki böyle bir 
risk söz konusu. O nedenle akrabalık ilişkisi son derece önemli, öncelikle 
birinci derece akraba dememizin nedeni bu, ama onun dışında da tabii 
doku tiplendirmesi yapılarak organ transferinin yapılması söz konusudur.

Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Buyurun Hülya Hanım.

Doç. Dr. Hülya BİLGEN- Bu konuyla ilgili soruyu doğru anladığımı 
sanarak biraz müdahil olmak istedim.

Özellikle “Hematopoetik” kök hücre nakillerinden sonra bizim çok 
sık rastladığımız bir durumdur bu, “Kimerizm” durumu; çünkü vericinin 
genetik yapısı artık alıcının genetik yapısı olmuştur. Biz bunu bir erkekten 
almışsak, bir bayana nakletmişsek, kardeşi bayandır vericisi erkektir, artık 
nakilden sonra yüzde 100 bir “kimerizm” gelişmişse artık vericinin biz 
kromozomlarını görürüz. Öyle bir vakada vardır bizim başımıza gelen, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genetik Laboratuarında da böyle bir şey olmuş-
tur. Bir suç dolayısıyla alınan bir DNA örneğinin reddi olmuş ve “Bu bir 
bayandır, bu yapı XY çıktı, burada bir erkek kromozomu” bu tamamen 
suçsuzdur, suç mahallinde bulunan genetik materyalin incelendiğinde 
bunu biz bir erkeğe ait olduğunu buluyoruz. Ama daha sonra bunun kök 
hücre nakli yapıldığı ve erkek vericiden kök hücre aldığı için kromozomun 
yapısının, somatik hücrelerdeki kromozom yapısının gametlerinde ya da 
üreme organlarında değiştirmiyoruz; fakat somatik hücrelerin, yani bizim 
aldığımız kan ve o kanı doğuran ana hücrenin genetik yapısını değiştirdiği-
miz için artık vericinin genlerini tayin ediyoruz. O yüzden de hukuki olarak 
nasıl parmak izi değişiyor, el nakillerinden sonra, o yüzden “hematopoetik” 
kök hücre nakilleri. Sorit organ nakillerinden sonra, böbrek aldı mesela 
böbreğinden dolayı birtakım mikrokimerizmler olabilir, ama bu çok daha 
nadir bir durumdur. Onu belirtmek istedim. Olabilir.

Oturum Başkanı- Teşekkür ederim.
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Yazılı sorumuz için sözü Adnan Bey’e veriyorum.

Prof. Dr. Adnan ATAÇ- Efendim, Sayın Hülya Bilgen Hocanın bir 
sorusu; organ dağıtımı aslında kıt kaynaklardan adil dağıtımı sorusu sorun 
olduğuna göre, geçen yılın sonunda Almanya’da bekleme listelerinde has-
talarını öne geçirmek için hekimlerin manipülasyon yaptığı belirlendi. Bu 
skandal sonrası sorulan soruyu bende sormak istiyorum. Soru şu: Hekim-
lerin sorumluluğu kendi hastalarının yararına mı, yoksa tüm hastaların 
yararını mı gözetmektir? Etik ve hukuki olarak soruyorum diyor.

Devamında da, hekimin hastası için en iyisi bu kıt olan organ maksimal 
erişimi de sağlar mı?

Tabii ben sadece kendi görüşüm olarak şunu belirtebilirim: Bir defa 
bu tip konulara yaklaşırken buradaki skandalın ne olduğunu bilmiyoruz, 
hekimlerin ne manipülasyon yaptığını bilmiyoruz. Onun için çok fazla 
net cümle kurmak zordur.

Biraz önce konuşurken hatırlarsanız bireysel ilişkiyi, kurumsal ilişkiyi 
veya ulusal bir yaklaşımda dağıtımın söz konusu olacağından bahsetmiştik. 
Bakın bizde de organları bir merkezi sistem içinde dağıtıyoruz. Dolayısıyla, 
bizim yasalarımızda o dağıtım sistemi içinde olanlarla, organ nakline doğ-
rudan iştirak eden hekimler farklıdır, aynı olmaması gerekir. Dolayısıyla, 
herhalde kendilerine yönelik bir şeyden bahsediliyor, ama bu tip sorunlar 
her zaman olacaktır.

Tabii tam olarak nedir, skandal cümlesi biraz iddialı bir kelime, onun 
için tam bilmiyoruz olayı. Ama mümkün olduğu kadar bu soruları da 
hep soruyoruz, hepimiz her tedaviyi alırken veya her yerde ne kadar adil 
davranılıyor, ne kadar hakkaniyetli davranılıyor sorusunu hep sormuyor 
muyuz? Bir tanesi de burada, onun için her zaman dikkat etmemiz gereken 
konulardan birisi bu sanıyorum.

Etikte buralarda devreye giriyor, tabii ki duyarlı olmamız şart.

Oturum Başkanı- Teşekkür ediyorum.

Benim de bir sorum olacak çok kısa, Yıldız Hanıma ve Adnan Hocama.

Akraba dışı canlılardan organ nakli yapabilmek için İl Sağlık Müdür-
lüğü bünyesinde kurulan etik kurullardan bir izin alınması gerekiyor. 
Burada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturan etik komisyonların 
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dikkat etmesi gereken etik ve hukuksal ilkeler, özellikle yönetmelikte sıra-
lanan bazı hususlar var. Fakat biz başta dedik ki, bir menfaatin olmaması 
gerekir burada. Bunu tespit ederken ne tarz kriterleri dikkate alması lâzım 
komisyon üyesinin.

Prof. Dr. Adnan ATAÇ- Hem etik açıdan, hem de hukuksal açıdan 
dediğiniz zaman tabii ki olay büyüyor. Hukuk açısından zaten neyse o, 
kurallar bellidir, etik açıdan sizin sorunuz o anlamda olsa gerek.

Tabii çok temel şey ne? Bir defa herkesin gönüllüğü ne kadar var, bu 
gönüllülük bizde de esas; çünkü bir ticari kaygı olmayacak, bir çıkar kaygısı 
olmayacak. Tabii böyle diyoruz ama bunlar hep lafta ayrıca, aydınlatılmış, 
bilgilendirilmiş rızadan özellikle altını çizerek bahsettik. Biraz önce biliyor-
sunuz Arzu Hanım tek tek saydı, ama biz etik açıdan şu soruyu soruyoruz: 
Tamam yasalarda bunu hep zorunlu kılıyorsunuz, bu ne kadar gerçekte 
uygulanıyor, ne kadar gerçekte kendi rızasıdır. İşte o zamanda toplumsal bir 
ortamda olduğumuzu unutmazsak orada da birtakım baskılar olduğunu, 
ailesel, mahallî, çevresel, her türlü şeyin olduğunu, olumlu ya da olumsuz 
yönde bunu iki türlü düşünmek lâzım, başka bir ortamda yaşamıyoruz. 
Onun için bu rızayı esas almak, rızanın ne kadar sağlıklı alındını esas 
almak gerekiyor.

Tabii yine de çokta anlamlı konuşmuyorum, ne demek ne kadar sağlıklı 
rıza almak, hangimiz hangi kararımızı tek başımıza alıyoruz, hele böyle 
bir konuda. Dolayısıyla bu soruların cevapları gördüğünüz gibi olmayan 
soruların, olmayan cevaplarını soruyorlar, olmayan cevapları da bizde burada 
kendi aramızda öyleydi, böyleydi diyoruz. Ama zor, zorlukta burada, başka 
birisinden organ almanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. 
Bir insan kendi bedeninden bir şey veriyor, bundan bahsediyoruz. Bir süre 
daha idare edeceğiz.

İşte Osman Hocam anlattı, hocalarımın çalışmalarını biliyorsunuz. 
Tabii ki ben Selahattin Hocamı dinlerken aklımdan ne geçti? İnsanlardan 
önce hayvanlarda çalışıyoruz tamam, o farelerin canı yok mu, onların hakkı 
nerede, onların hakkını kim savunacak? Tabii ki savunanları yok maalesef, 
hayvanları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Etik açıdan sorunlardan birisi 
bu, ama bir cümle kullandı, “mümkün olduğu kadar az hayvan” dedi. Ne 
acı ki, bugün etik dediğimiz şey sadece hayvan araştırmalarında daha az 
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hayvan, bir tek hayvanın canı bile önemliyken daha az hayvan nasıl etikle 
bağdaştırılır onu da anlamıyorum.

Mesela, Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu’nda bu cümle çok geçer, 
“daha az hayvana zarar verelim”, ne demek, “daha az insanı öldürelim” gibi 
bir şey bu. Daha az insanı öldürürsek etik, daha çok insanı öldürürsek mi 
kötü? Bugünün sorunu biz buradayız ve bu sorunları yaşıyoruz. Yarın, bir 
gün bazı şeyler kendi içinde çözüldükçe o zaman daha sağlıklı, daha doğru 
müdahaleler yapılmış olacak diye düşünüyorum.

Cevap vermeden vermiş olduğum galiba öyle değil mi?

Oturum Başkanı- Görevi uygulayıcılara bıraktınız, teşekkür ederim.

Değerli konuşmacılarımıza verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz.

Katılımcılara plaketlerini sunmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hakan Hakeri’yi 
kürsüye davet ediyorum.

Aslında verdiğimiz plaketlerimizde katılımcılarımız adına Ankara 
Barosu olarak ikişer tane fidan dikiliyor, plaketlerimizin anlamı bu, bunu 
da açıklamak istiyoruz.

(Plaket Takdimi)

(Ara Verildi)
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Oturum Başkanı :  Avukat Pınar Aksoy GÜLASLAN

Konuşmacılar :  Prof. Dr. Hakan HAKERİ

    Prof. Dr. Mustafa PAÇ

    Doç. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU

    Avukat Cahid DOĞAN
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SUNUCU-Şimdiki oturumun konuşmacılarını müsaadenizle ben 
kürsüye davet ediyorum.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör 
Doktor Hakan Hakeri, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Yöneticisi ve 
Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Profesör Doktor 
Mustafa Paç, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın 
Doçent Doktor Erdal Yüzbaşıoğlu, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sayın 
Avukat Cahid Doğan ve Oturum Başkanı olarak Ankara Barosu Sağlık 
Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Sayın Pınar Aksoy Gülaslan; buyurun.

Oturum Başkanı- Ankara Barosu Beşinci Sağlık Hukuk Kurultayı’nın 
ilk gününün son oturumu; Kadavradan Organ ve Doku Nakli, Ülkemizde 
Organ ve Doku Nakli ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kornea 
transplantasyonunda hukuki sorunlar, Hayvandan İnsana Doku Nakli 
başlıklarından oluşacak.

İlk tebliğini sunmak için Profesör Doktor Hakan Hakeri’ye sözü 
bırakıyorum.

Prof. Dr. Hakan HAKERİ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı)- Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tahmin ediyorum herhalde bir saatlik bir gecikmemiz var, o nedenle 
benim dışımda da konunun üzerinde durulduğu için hızlı bir şekilde 
giriş yapayım.

Ben aslında hukukçu bekliyordum, ama aramızda sağlıkçılar da var.

Normalde bizim her türlü tıbbi müdahaleye yönelik bir kanunumuz 
yok, mesela kanser ameliyatı yapılıyor, kanser ameliyatıyla ilgili bir kanun 
var mı, yok veya pankreasla ilgili, apandisitle ilgili bir şey yapılıyor, var 
mı kanun, yok. Organ, doku nakli de sonuçta bir ameliyat değil mi, bir 
tıbbi müdahale değil mi, niye kanun var? Her şeyi kanunla mı yapalım 
veya bunu niye yapmışız, öncelikle bu açıdan bakmamız gerekir.

Nedeni şu: Bir, ben bu organ naklinin hukuksal yönünü yazarken 
1950’li yıllarda yazılmış bir makale gördüm. Benim ceza hukukçusu 
olan hocam, hiç görmediğim ve şu anda da rahmetli olmuş bir hocamız 
İstanbul Hukuk’un kıdemli hocalarından, 1950’li yıllardaki makalesinde 
diyor ki; “Batı’da organ nakli diye bir yöntem bulmuşlar, bir kimsenin canlı 
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canlı organını alıp başkasına aktarıyorlar, bu çok gayri ahlâki, gayri etik, 
şiddetle cezalandırılması gereken bir yöntem” demiş. Bugün ise, burada 
salonda masa kurmuşlar, uğraşıyorlar insanlar durmadan organ bağışlasın 
diye. Aslında Hocanın çıkış noktası doğru; çünkü biz ceza hukukunu 
anlatırken “insan bir parmağının bile kesilmesine izin veremez” diyoruz. 
Nasıl oluyor da organını veriyor, koskoca organı, üstelik canlıyken. Bunu 
vereceksek o zaman kanuna ihtiyacımız var.

İkincisi ise, biz iki kişiyi ameliyat ediyoruz, canlılar için söylüyorum. 
Bir alıcıyı, bir de vericiyi ameliyat ediyoruz. Alıcı açısından sıkıntı yok, 
zaten ameliyata muhtaç birisi, ama verici için ameliyat gerekli değil. 
Hâlbuki tıp hukukunun temel ilkelerinden birisi, tıbbi müdahalenin 
hukuka uygun olabilmesi için bir endikasyonun olması gerektiği, verici 
açısından endikasyon da yok, aksine yapılan şey ona zarar verici bir eylem. 
O nedenle yapılan tıbbi müdahale yine hukuka aykırı, dolayısıyla bunu 
yapan hekimi cezalandırmamız lâzım. Ama kanun çıkararak işte bunu 
engelliyoruz.

Üçüncü bir sorumuz, bu sefer kadavrayla ilgili karşımıza çıkıyor. 
Kanuna neden ihtiyaç doğuyor? Ölümü tarif etmek zorunluluğu, biz 
mademki kadavradan alacağız canlılardan almıyoruz, o zaman nasıl belir-
leyeceğiz bu ölümü, onun için de bizim mutlaka bir kanuna ihtiyacımız 
var ve bu nedenledir ki, her türle ameliyatla ilgili kanun yokken bununla 
ilgili var.

Hatta Arzu Hanım anlattı, bunların içerisinde de her biriyle ilgili ola-
rak ayrı ayrı yönetmelik, yönerge yokken bu sefer kompozitle ilgili ayrıca 
var. Onun da nedenini Arzu Hanım anlattı; çünkü onlarda endikasyona 
yönelik ayrı bir sıkıntı var. Onlar zorunlu değil, böbrek belki birisi için 
zorunlu ama onlarda değil. Dolayısıyla, organ için ayrı kanun çıkarıyoruz, 
onların içinde de ayırıyoruz, kompozite yönelik yeniden bir düzenleme 
yapıyoruz. Onun da nedeni; endikasyon eksikliğidir.

Hızlı olmak bakımından üzerinde durmak istediğim konular olduğu 
için bazılarını atlıyorum. Ölülerden ve canlılardan, benden önce canlılarla 
ilgili anlatıldı. Ölülerle ilgili olarak cesetten alıyoruz, kadavra deniliyor ve 
burada bilimsel amaçlarla da alabiliyoruz canlılarda bu yok. Canlılarda 
tedavi amacıyla alabiliriz, fakat burada bilimsel amaçlı alabiliriz ve her 
türlü organı alabiliriz.
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Almanlar, “Ahlaka aykırı olmayan her türlü organ” diyorlar. Tıpçılar 
daha iyi bilir, herhangi bir insan organı ahlaka aykırı organ olabilir mi, 
dolayısıyla her şeyi alabiliriz. Bizde öyle bir engel yok da, Alman neyi 
alamıyor ben onu bilmiyorum. Her şeyi alabiliriz, ahlaka aykırı organ 
olarak ben doğrusu düşünemiyorum bu anlamda.

Ölüm halinin belirlenmesi, kadavradan nakilde bizim sıkıntımız bu, 
nasıl belirleyeceğiz, en büyük problemimiz o. Aslında bu problem hukukun 
genelinin problemi, organ, doku naklinin problemi değil aslında. Neden? 
Ben aslında ceza hukukçusuyum, aramızda hukukçular var, içinizde ceza 
hukukunda veya Ceza Kanununda ölümü tarif eden bir normu bilen var 
mı? Veyahut tam tersine gidelim, normalde Medeni Kanun kişiliğin ne 
zaman başlayacağını söylemiş, ama bir kişi ne zaman ölü olacak bunu 
söylemiş mi? Hayır, söylememiş. Ölümün ne olduğunu tarif etmemiş, 
kişiliğin başlangıcı için tam ve sağ diyor, ama ölümü anlatmıyor. Hâlbuki 
aslında doğrusu budur, Medeni Kanunun bu işi yapması lâzım.

Yıldız Hanım burada mı, Yıldız Hanım Medeni hukukçuydu öyle 
değil mi? Onların yapması gereken bir iş bu aslında. Bize de yararlı ceza 
hukuku açısından; çünkü biz adam öldürme suçunu anlatıyoruz öğren-
ciye, ama bir kişi ne zaman ölmüştür ki o fiilin faillerini cezalandıralım, 
bunun için Ceza Kanununda yine bir hüküm yok.

Yine Miras Hukukunda ihtiyacımız var, ölümün ne zaman gerçekleş-
tiğini bilmemiz gerekiyor, o an itibariyle miras paylaşımı yapılacak ki çok 
önemli sonuçları olabilir. Dolayısıyla, ölüm halinin belirlenmesi aslında 
hukukun temel sorunlarından biriyken, bizde aslında Ceza Hukukçusu 
olarak bu konuda bir norm yok, Medeni Hukukta bir norm yok, ama 
mevzuatta nerede norm var? Organ ve Doku Nakli Kanunu’nda norm var.

Organ Doku Nakli Kanuna baktığımızda aslında ilginç bir şekilde 
doğrudan ölümün beyin ölümü olduğunu söylemiyor. Yani, biz beyin 
ölümü diyoruz, bundan önceki slaytta da size doğrudan beyin ölümüyle 
ilgili karikatür göstererek aslında sizi şartlandırdım. Ama, Organ Doku 
Nakli Kanuna baktığımızda beyin ölümü kavramı geçmiyor. Ölüm; tıbbın 
o gün geldiği düzey itibariyle belirlenir, diyor. Dolayısıyla, aslında biz 
hukukçular olarak ölümü kendi ilgi alanımız içinden çıkarıyoruz, kime 
bırakıyoruz, tıbba bırakıyoruz. Tıpçılar yapsın bu işi yapsın, geldiği nokta 
itibariyle ölümü nasıl belirliyorsa, çoğunluk ne diyorsa, tıpçıların da her 
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zaman anlaşmaları zor bir konuda, dolayısıyla belirli bir çoğunluk varsa 
bunu belirleyelim ve bu da bizim beyin ölümü tanımımız olsun diyoruz.

Buna karşılık yönetmelik var, o da çok ilginç bir şekilde, doğrudan, 
hiçbir şey demeksizin, yani organ, doku nakli açısından ölüm beyin ölümü-
dür demeksizin, nedense mevzuatımız bu işin ortasından girip “kardeşim 
ölüm şudur, tanımı da budur” demiyor. Birisi tıbba bırakıyor, öbürü de 
beyin ölümü budur diyor. Sen o zaman beyin ölümünü neden tanımladın, 
nereden çıktı bu tanım? O zaman de ki, “ölüm beyin ölümüdür, tanımı 
da şudur”, onu demeden böyle göstererek önce tanımla başlıyor. Biz de 
buradan hukukçular olarak çıkarım yapıyoruz, tıpçıların kafası karışıyor, 
“Hocam, niye siz bunu kanunda düzenlemediniz ve neyi doğrudan söy-
lemediniz” diyorlar. Doğru, bu gerçekten bir eksiklik ve birazdan belki o 
konuya da değineceğim, şu anda Avrupa Birliği ile Sağlık Bakanlığının 
yürüttüğü bir proje var, bu proje çerçevesinde Doku Nakli Kanunu 
hazırlayacağız ve en büyük hedeflerimizden birisi bu, Sağlık Bakanlığı da 
eğer bu hedefi uygun görürse mutlaka beyin ölümünü kanuna yazmak; 
çünkü, hayat ve ölüm bir insanın kişiliğiyle ilgili en önemli unsurlar ve 
bunların mutlaka ve mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekiyor.

Burada tıpçı olmayanlar için biraz bilgi vermek istiyorum. Geçenlerde 
Adli Tıp Kurumunda benden bir sunum istediler, “Hocam, bize biraz 
bu tıp hukukuyla ilgili bilgi verin” dediler ve gittim. Adli Tıp Kurumu 
Başkanının odasında çay içerken benden önce iki beyefendi gelmiş, o 
sırada Adli Tıp Kurumu Başkanına telefon gelince onlara sordum, “ne iş 
yapıyorsunuz” diye ve onlar da “tabut satıyoruz” dediler. Dedim ki; eskiden 
insanlar mezara konuluyormuş, ama ölmediği halde konulma tehlikesi 
olduğu için mezara çıngırak koyuyorlarmış veya bir ip uzatıp dışarıda 
çıngırak oluyormuş ki, ola ki kişi uyanırsa ipi sallasın ve çıngırak çalsın, 
insanlar gelsinler adamı kurtarsınlar. Hatta bilmiyorum dikkatinizi çekti 
mi? Rahmetli Müslüm Gürses için ikinci ölümü denildi; çünkü bir kere 
morgdan çıkarmışlar, ölü diye morga koymuşlar ama çıkmış morgdan, 
bunun örnekleri var. Ölü diye konulan, ama sonrasında çıkartılan kişiler 
var. Bunu da sordum, eskiden böyle yapıyorlarmış siz ne yapıyorsunuz, 
biz hareket sensörü koyuyoruz dediler. Tabutlara hareket sensörü koyuyor-
larmış ve böylelikle gerçekten ölmemiş bir kişi oraya konulmuşsa sensör 
çalışıyor. Adli Tıpta bu zayıf bir ihtimal, hele otopsi yapıldığına göre 
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ondan sonra o kimsenin tabutta öyle bir şey yapması küçük bir ihtimal, 
ama öyle bir şey yapıyoruz dediler.

Şimdi şu slaytla da bağlantılı olarak onu anlatmak istiyorum. Ben, 
beyin ölümüne bir hukukçu olarak çok net inanıyorum ve ben iki yerde de 
organımı bağışladım. Hem Türkiye’de bağışladım, hem de Almanya’da bir 
toplantı vardı orada da bağışladım. Beyin ölümünün de ben ölüm oldu-
ğuna inanıyorum ve beyin ölümü tespiti iyi bir şekilde yapılmışsa bundan 
dönen bir kimse olmadığını da biliyorum, tespit gerçekten kurallarına 
uygun olarak yapıldığında. Buna karşılık öldü diye mezara koyduğumuz 
insanların çıktığı vaki, ama beyin ölümünde böyle bir şey söz konusu 
olmuyor; çünkü dört tane hekim ve bir sürü test yapılıyor. Hâlbuki bir 
belediye hekiminin, küçümsediğimden değil, basit bir raporla, belediye 
hekiminin raporuyla normalde gömülüyorsunuz. Hâlbuki beyin ölümü 
ihtimali varsa bir sürü işlemler yapılıyor, dolayısıyla bu çok sağlam bir şey.

Kafanızı karıştırmak için anlatmak gerekir mi bilmiyorum, ama mesela 
bizim hekimlerle yapmış olduğumuz bir toplantıda hekimin birisi, “Ben 
Almanya’da çalışırken bir çocuğun beyin ölümü gerçekleşmişti, ailesi 
organlarını bağışladı, ama uzun süredir yoğun bakımda olduğu için son 
bir defa çocuğumuza sarılmak istiyoruz dediler ve anne gidip çocuğuna 
sarıldı ve çocuk da ona sarıldı” dedi. Beyin ölümü gerçekleşmiş çocuk bu, 
tabii tıpçı olmayınca duyunca biraz şaşırıyorsunuz, ama buna “Lazarus 
Sendromu” diye bir şey varmış, bu olabilirmiş. Hatta çimdik attığınızda 
beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin çimdiğe reaksiyon vermesi söz 
konusu diyorlar.

Benim bu beyin ölümüne bu kadar inanmama rağmen maalesef 
Türkiye’de gerçekten bu sorunumuz var. Yani, Türkiye’deki organ nakli-
nin önündeki engellerden birisi vatandaşlarımızın organ bağışlamaması, 
birincisi bu ve çok ilginçtir ki, hocam anlatırken ben çok şaşırdım, böbreği 
filan bağışlamayan insanlar yüzünü hiç bağışlamazlar diye düşünüyordum, 
hâlbuki tam tersiymiş çok ilginç geldi bana. Yüz daha çok bağışlanıyormuş. 
Ama organ bağışının önündeki engellerden birisi de hekimler, maalesef 
bir anestezi profesörü bana, “Hocam, beyin ölümü gerçekleşmiş, ama bu 
adam uyanırsa” diyor, bana bunu soruyor hukukçu olarak, “benim hukuki 
sorumluluğum ne olur” diyor.
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Sağlık Bakanlığı bunu da tespit etmiş, yani Türkiye’de birçok sıkıntıla-
rımız var, ama bu sıkıntılardan bir kısmı da hekimlerin ya beyin ölümüne 
inanmaması ya da beyin ölümü nedeniyle organ nakline girişeceklerse, 
beyin ölümü yapacaklarsa bunun çok zahmetli bir sürece yol açması, 
gerçekten de hekimlerin anlattığına göre siz öldü deyip morga gönder-
diniz, beyin ölümü tespitine girişmediniz. Akşam doktor olarak evinize 
gidiyorsunuz bir sıkıntınız yok, ama beyin ölümü bildirimi yaptığınız 
anda, o andan itibaren en aşağı 12 saatiniz o ölüyle geçmek durumunda 
kalabiliyor. Öyle olunca bununla uğraşmayıp, normal ölüm bildirimi yapı-
yorsunuz ve böylelikle aslında yakınlarına sorsanız organlarını bağışlanacak 
olan bir kişi boşu boşuna mezara gömülüyor. O nedenle Sağlık Bakanlığı 
bir eğitim programı yaptı. Biz geçtiğimiz 3 sene içerisinde 4500 yoğun 
bakım uzmanı ve nörolog vs. hekimlere beyin ölümünü tıbbi yönden 
arkadaşlar anlattılar, bende hukuki yönden herhangi bir çekinecek yönü 
olmadığını anlattım.

Bir yandan hekimlerle uğraştığımız bir kısım var, gerçekten de Sağlık 
Bakanlığı eğitim çalışmaları sonrasında, Sağlık Bakanlığındaki arkadaşla-
rımız istatiksel olarak ifade ettiler, beyin ölümü bildirimleri çok artmış.

Bir de uğraştığımız kesim var ki, onlarda benim meslektaşlarım sav-
cılar. Maalesef savcılarla ilgili büyük sorun yaşıyoruz, ben bu eğitimler 
sonrasında fark ettim, ondan öncesinde hiç böyle bir şeyden haberim 
yoktu. Öncesinde, “savcı şöyle, savcı böyle” deniliyordu ve aslında 2005 
yılında savcılar beyin ölümü ile bitkisel hayatı karıştırdığı için “boşu 
boşuna organlar heba oluyor” diye Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığına 
konuyu taşımış. O dönemde Adalet Bakanlığı bir genelge hazırlamış, ama 
bu sorunu biz hâlâ yaşıyoruz ve bununla ilgili bir sıkıntımız var.

Eğer soru gelirse anlatırız, bir sorun da ben yaşadım; aslında bu sorunu 
yaşamadan önce, hekimlerle biz bu eğitimi yaptıktan sonra ben; bu savcılar 
madem beyin ölümünü bilmiyorlar, anlamıyorlar, o zaman Sağlık Bakan-
lığı otursun ve Adalet Bakanlığına bir yazı yazsın, 2005 yılında yazmışlar 
meğerse desinler ki, “Sizin bu savcılarınız zaten Türkiye’de bu olay az ve 
bir de onlar engel oluyorlar, bu nedenle bunları bir bilgilendirsin” dedim. 
Sonradan Arzu Hanım beni aradı, “Hocam nasıl bir şey yapalım” dedi. Biz 
hep beraber bir metin hazırlayıp yolladık, HSYK bununla ilgili bir genelge 
çıkardı ve önceliğin mutlaka organ nakline verilmesi gerektiğini, otopsi 
gereken hallerde de otopsinin sonraya bırakılmasına ilişkin bir genelge 
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yayınladı. Ama maalesef geçtiğimiz sene miydi, Sağlık Bakanlığı’ndan 
beni aradılar; Hocam, bir çocuk var, çocukla ilgili aile bağışta bulunuyor, 
fakat savcı geldi çocuğa baktı, bu çocuk sıcak ölmemiş, ben bırakmam, 
organlarını alamazsınız demiş. Bir de üstüne üstlük polis dikmiş, tabii o 
polis olayı hekim camiasında çok büyük olumsuz bir etki yaptı, hekimler 
“biz ne yapıyoruz ki burada, buraya polis dikildi” şeklinde. Bende dedim 
ki; söyleyin, artık HSYK’nın da bir genelgesi var, yaptığı şey de suç, yaptığı 
şeyle dört kişinin ölümüne neden olacak, demiş ki, “Ben HSYK’nın genel-
gesini filan takmam” demiş. Sonrasında gerçekten de çocuktan organlar 
alınamadı ve çocuk normal şekilde öldü diyemeyeceğim, ölmüştü zaten 
ne diyeceksiniz bilemiyorum.

Sonrasında gazeteciler bizi aradılar ve bu konuda bizim aslında dokt-
rinde iki görüş var, birisi Prof. Dr. Yener Ünver Hocanın görüşü, yarın 
gelecek, o diyor ki; “Böyle yapan savcılar TCK 83’ncü madde gereğince 
ihmal suretiyle kasten, en azından olası kastla adam öldürmeden sorumlu 
olur”. Arkadaşlar çok net olarak size söylüyorum, en azından 4 kişinin 
ölümüne sebebiyet verdi bu savcı, sıradaki ilk 4 kişi değil de, onlar belki 
buldular organ, ama silsile içinde kesinlikle 4 kişinin vebalini taşıyor bu 
savcı. Yener Hoca da, bu, 83’ncü madde gereğince ihmal suretiyle adam 
öldürmedir. Ben de diyorum ki, burada en azından görevi ihmal vardır, 
dolayısıyla savcının yaptığı şey suçtur diye düşünüyorum. Gazeteciler de 
sordular, bunu da böyle söyledim. Arkasından bu haberler yayınlanınca 
tıp dernekleri geldiler, “bu savcıyla ilgili suç duyurusunda bulunalım” 
dediler. Ben de aslında biraz da mesleki dayanışma içinde “gerek yok, 
bir kamuoyu oluştu, herhalde bir bilinçlenme olacaktır. Artı, önemli 
olan da üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil” dedim. Bu arada da bana 
savcılıktan yazı geldi, savcı benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. 
Ben de bunun üzerine dernekleri çağırdım, “Gelin, bizim kesinlikle suç 
duyurusunda bulunmamız lâzım” dedim. Biz de bulunduk onun üzerine, 
bekliyoruz, sonucunu.

Bunları aramızda organ nakli koordinatörleri var biliyorlar, ama 
bilmeyenler tıpçılar, hukukçular için kısaca bilgi verelim. Bizdeki model 
rıza modelidir, sağlığında benim gibi kartlar düzenlemiş olanlar varsa o 
kartlara göre hareket ederiz, yoksa yanında bulunan kişilerin rızasına göre 
hareket ederiz.
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Arkadaşlar, ilginç bir uygulama var, aslında şuradan da bakabiliriz. 
İspanya’da böyle bir rıza modeli yok, itiraz modeli denilen, bizde korneada 
geçerli olan model geçerli. Nedir? Sağlığınızda “ben buna karşı değilim” 
dememişseniz, herkesin organını alırsınız. Türkiye deniliyor ki, bu organ 
probleminin önüne bununla geçeriz, herkesinkini otomatik alalım, eğer 
itiraz etmemişse sağlığında.

İspanya’da bu model var, ama biz Almanya’da düzenlediğimiz toplan-
tıda, özellikle ben Alman meslektaşlardan İspanya’dan da birisini çağırma-
sını rica ettim ve ondan duydum ki, “kesinlikle kanunun bize bu yetkiyi 
vermesine rağmen biz asla izin almaksızın yapmıyoruz” diyorlar. Kanuni 
yetkiye rağmen yapmıyorlar. Aynı şey ülkemizde de var, sağlığınızda rıza 
göstermiş olsanız bile, yanınızda kartınız olsa bile hiçbir hekim yakınlara 
sormadan almıyor. Hatta Yener Hoca, “bu hekimler de sorumlu” diyor, 
“kanun al diyor, sen nasıl almazsın, alacaksın, almıyorsan sen de görevini 
ihmal ediyorsun” diyor. Onlarda haklı olarak çekiniyorlar, çünkü; biz 
aldığımız anda her ne kadar yanında kartı da olsa, yakınları iki gün sonra 
çıkıp gelseler, bize mi sordunuz deseler, ben mahkemede, savcıyla filan 
uğraşacaksam ben bu işi baştan yapmam diyorlar.

Bakın, kanunun yetki vermesine rağmen İspanya bile bunu yapmıyor, 
bizimkiler de daha az yetki olmasına rağmen yapmıyorlar. Dolayısıyla bu 
modeller işe yaramıyor. Yani, fiili durum farklı. Bu konu üzerine girmi-
yorum, Erdal Bey nasılsa anlatacak.

Zorunluluk modelimiz var bir de, bazı hallerde kaza ve afetler sonucu 
vücutta ağır bir harabiyet varsa, başkalarının yaşamı da o organlara bağlıysa, 
yanında yakınları da yoksa o zaman hiçbir şey aranmaksızın bu organlar 
alınabilir, deniliyor; fakat, arkadaşlar buradaki sıkıntı şu: Kaza ve doğal 
afetleri nasıl yorumlayacağız meselesi, bu hükmü Prof. Dr. Mehmet 
Haberal Hocamız koymuş, ne düşünmüş bilmiyorum; ama kaza dediği-
mizde trafik kazasını düşünün, yanında kimse yok, başkalarının ihtiyacı 
var haydi alalım, olmaz böyle bir şey. Biliyorsunuz zaten organların çoğu 
trafik kazalarından geliyor. O nedenle ben, doğrusu bu hükmü böyle 
anlamıyorum. Doğal afet lafı geçtiği için şu şekilde anlıyorum: Mesela 
Yalova Depremi oldu, binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce insanın 
da organa ihtiyacı var ve o kargaşada da kalkıp vasiyetti, karttı, yakındı, 
onun yerine o zaman bunu yapabiliriz diye düşünüyorum; fakat bunu 
doktorlar yapar mı, yine ben ondan emin değilim.
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KADAVRADAN ORGAN NAKLİ VE HUKUKİ SORUNLAR

GİRİŞ

Bilindiği üzere organ nakli kadavradan ve canlılardan olmak üzere 
iki türlüdür. Ülkemizde maalesef canlılardan organ nakli, kadavradan 
organ naklinden sayıca çok daha fazla yapılmaktadır. Bununla beraber, 
kadavradan organ nakli ile ilgili ele alınması gereken hukuksal sorunlar, 
canlılardan organ nakline nazaran daha fazladır.

Kadavradan nakilde verici bir cesettir ve her türlü organ alınabilir[1].

Organ alımı bakımından ölünün yaşı önemli değildir[2]. Kanunumuz, 
canlılardan organ nakli bakımından 18 yaş ve mümeyyiz olma şartını 
öngörürken, ölülerden organ alımı bakımından herhangi bir sınırlama 
getirmemiştir.

Kadavradan nakilde iki önemli hukuksal problem ortaya çıkmaktadır:

Ölüm zamanının belirlenmesi ve kişinin kendi geleceğini belirleme 
hakkına saygı gösterilmesi[3].

[1] ZEVKLİLER, 26.
[2] Aksi görüşte, DERYAL, 13.
[3] L/U-ULSENHEIMER, §142, kn. 3.
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1. Ölüm Halinin Belirlenmesi

Ölüm anının, zamanının, halinin belirlenmesi esas itibarıyla tıp 
biliminin verilerine göre yapılacak bir işlemdir[4].Bununla birlikte, öğre-
tide, tıp biliminin ölümün tanımına ilişkin yapacağı belirlemelerin, 
hukuk bilimini doğrudan etkilemeyeceğini savunan yazarlar da vardır. 
Bu nedenle, bu kavramın özellikle organ nakli ile bağlantılı olarak hukuk 
düzeni tarafından belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir[5].

Gerek Türk Hukuku’nda ve gerekse Alman Hukuku’nda ölüm zamanı 
yasal olarak belirlenmiş değildir[6].

Biyotıp Sözleşmesi’ne Ek İnsan Kaynaklı Organ ve Doku Nakline 
İlişkin Ek Protokol de ölümün ne olduğunu açıklamamıştır. Protokolün 
16. maddesi, ölülerden organ alımının, bu kimsenin kanuna göre ölü 
olduğunun belgelenmesi halinde mümkün olacağını açıklamakla yetin-
miştir. Böylece her ülkenin kendi ölüm kriterini kabul etmesine imkan 
tanınmıştır.

ODNK 11. maddesinde, “bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak 
tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri 
uygulamak suretiyle” belirleneceği hükme bağlanmıştır. Böylece bilimsel 
gelişmelerin önü kapanmamış olmaktadır[7]. Aslında kanun koyucu bu 
suretle, tıbbın benimsediği ölüm kriterini kendisinin de benimsediğini 
göstermiştir. Böylece tıp bilimi neyi ölüm olarak kabul ediyorsa, hukuk 
da onu kabul etmektedir. Ayrıca, 2012 tarihli Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği’nde[8] ise “beyin ölümü” kıstasının benimsendiği 

[4] “20. yüzyılın ikinci yarısında yoğun bakımlardaki hızlı ilerleme ve etkin solumun cihazlarının 
tedavi alanına girmesiyle solunumun çok daha objektif olarak takip edilebilmesi konusunda 
büyük gelişmeler sağlandı. Bu da tıp dünyasını, ölümü anlamak konusunda bambaşka bir 
boyuta taşıdı. Böylece ölüm dediğimiz hadisenin aslında beyin ve beyin sapının fonksiyonlarının 
geri dönüşümsüz olarak kaybı, yani ölmesi demek olduğunu anlamış olduk. Geçtiğimiz 50 yıl 
içinde bu tespitin tek bir istisnasının dahi olmaması yoğun bakımda beyin ölümü gelişmiş bir 
kimsenin “gömülen birisi” kadar ölmüş olduğunun en önemli kanıtıydı. Hatta beli de daha 
fazla, çünkü bugün için bile ölüm tanısını beyin sapı kontrolüyle değil de kalp atımını 
değerlendirerek koymaya kalkarsak, en gelişmiş monitörlerle bile hata yapma olasılığı bir 
miktar vardır”, BOZOKLAR, 70. 

[5] AYİTER, 184.
[6] SS-ESER, Vorbem §§211 ff., kn. 16.
[7] Öğretide, ölüm kriterinin kanunda tespit edilmemesinin daha doğru olacağı, bu 

suretle kavramın içeriğinin yeni gelişmelere göre doldurulması olanağının sağlanacağı 
belirtilmektedir, LÜTTGER, 294; ERMAN, 222; aksi görüşte, AKINCI, 111.

[8] RG 01.02.2012, 28191.
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anlaşılmaktadır. Yönetmeliğin Ek 1 maddesinde beyin ölümü şöyle 
tanımlanmıştır:

“Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve 
geri dönüşümü olmayan kaybıdır”[9].

Sonuç olarak, hukukumuzda ölüm kriteriolarak beyin ölümü kriteri 
benimsenmektedir[10].

Yüksek Sağlık Şurası da 1969 yılında verdiği bir kararında beyin 
ölümü kıstasını benimsemiştir: “(Ölüm).. bugünkü telakkilerin en kuv-
vetlisi ve hâkim durumunda olan beyin fonksiyonunun tamamile durması 
halinin tespiti şeklinde kabul olunmuştur”[11].

Bilimsel gelişmelerin önünü tıkamamak bakımından, ölümün kanunla 
belirlenmemiş olması anlaşılır olsa da yaşam ve ölüm gibi insanı doğrudan 
ilgilendiren alanların, kanun koyucu tarafından düzenlenmesinde zorun-
luluk vardır. Bu konu, yönetmeliklere bırakılamayacak kadar önem arz 
etmektedir. Ancak hâlihazırdaki mevzuatımız bakımından, yönetmelik 
yürürlükte olduğu müddetçe uygulanmasına engel bir husus bulunma-
maktadır. Bir yasanın bulunmaması, daha doğru ifadeyle, ölümün yasa 
ile belirlenmemiş olması, yönetmeliğin ilgili hükmünün uygulanmasına 
engel değildir.

Karşılaştırmalı hukukta da ölüm anının normatif olarak belirlendiği 
ve burada kullanılan ölçünün, kalp ve nefes alma faaliyetinin durması 
değil, beyinciğin, beynin ve beyin sapının bütün fonksiyonlarının geri 
dönülemez ve tam bir şekilde kaybedilmesi, yani beyin ölümü kriteri 
olduğu açıklanmaktadır[12].

Görüldüğü üzere, bugün ölümün ne olduğundan ziyade, ölümün ne 
zaman gerçekleştiğini belirlemeye yönelik görüşler ortaya konmaktadır[13].

ODNK’a göre, ölüm hali biri kardiyolog, biri nörolog, biri nöroşi-
rürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 

[9] Beyin ölümünün tespitine ilişkin tıbbi süreç için bkz. BOZOKLAR, 71 vd. 
[10] Bkz. SOYASLAN, V. Türk-Alman, 340.
[11] YSŞ, 24.11.1969, 6293,BAYRAKTAR, 186, dn. 211’den.
[12] SS-ESER, Vorbem §§211 ff. kn. 16, 19; WOLFSLAST, MedR 1989, 163 vd.; L/U-

ULSENHEIMER, §142, kn. 5; Supreme Court of New Jersey, Strahan v. John Kennedy 
Memorial Hospital, ÖZTÜRKLER, 222.

[13] YENERER-ÇAKMUT, 165.
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kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır (md. 11). Hekimlerden 
en az birinin beyin ölümü tespitine katılmaması halinde, beyin ölümü 
tanısı konulamaz. Keza onay vermeyen hekim yerine bir başka hekim 
çağrılamaz. Bu hekim kanaatini değiştirmediği müddetçe, beyin ölümü 
kabul edilemez.

Ölüm halinin belirlenmesinde yapılacak destekleyici test için yakın-
ların rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır, zira bu test doğrudan 
yönetmelikte öngörülmüştür.

Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, 
aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini sap-
tayacak olan hekimler kurulunda yer alması yasaktır (md. 12).

11. maddeye göre ölüm halini saptayan hekimler ölüm tarihini, saa-
tini ve ölüm halinin 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 (md. 13). Bu hükmün pratikte büyük bir önemi vardır. Sadece 
organ nakli bakımından değil, özellikle miras hukuku bakımından, 
ölümün hangi anda gerçekleştiği hayati öneme sahip olabilir. O nedenle, 
hekimler bu saatin belirlenmesinde büyük özen göstermelidir.

Burada ortaya çıkan sorun, bu saatin nasıl belirleneceğidir? Testle-
rin tamamlandığı saat mi, ilk imzanın atıldığı saat mi, yoksa imzaların 
tamamlandığı saat mi?

Kanaatimce, beyin ölümü raporu 4.imza ile tamamlanacağından, 
4. imza ile beraber beyin ölümü saatinin de yazılması gerekir. Ancak 
rapora beyin ölümü saati ile kardiak arrest saatlerinin ayrı ayrı yazılması 
da mümkündür.

Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı beyin ölümünü tespit edecek hekim sayısını ikiye indirmekte-
dir: “Beyin ölümü hali, biri anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, diğeri 
nöroloji uzmanı veya yokluğunda beyin cerrahisi uzmanı olmak üzere iki 
hekimin, apne testi[14] zorunlu olmak üzere, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki 

[14] Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, beyin ölümünün tespitinde, 
spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması gerekir. Bu hükme 
göre, apne testi zorunludur. Ancak pnomotoraks, pnomomediastinum gibi apne testinin 
yapılmasının mümkün olmadığı tıbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyeceği beyin 
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kuralları ve tetkik yöntemlerini uygulamak suretiyle, klinik olarak verdikleri 
ve en az bir laboratuvar yöntemi ile kesinleştirdikleri tıbbi ölüm kararı ile 
saptanır” (md. 3/1). Alman Kanunu’nda da iki hekim öngörülmüş, hatta 
buna bir istisna dahi getirilmiştir. Buna göre, geri dönüşü olmayan kalp 
ve dolaşım durmasının üzerinden üç saatten fazla bir süre geçmişse, tek 
hekim, ölüm halinin belirlenmesi için yeterli görülmektedir (Alm. Nakil 
Kanunu md. 5/1).

Burada tartışılması gereken bir sorun da, organ ve doku nakli koordi-
natörlerinin beyin ölümü sürecindeki sorumluluğudur[15]. Organ ve Doku 
Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14/2.maddesine göre, “organ ve doku 
nakli koordinatörleri beyin ölümü tutanağının EK-1’de yer alan 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”. Bu hüküm çerçevesinde, koordinatörler, beyin 
ölümü tespitinin mevzuata göre yapılıp yapılmadığından sorumludur. 
Dolayısıyla, mevzuatta öngörülen ve beyin ölümünün tespiti için öngö-
rülen hususlarda bir eksiklik olmamasını sağlamakla yükümlüdürler.

Bu başlık altında önemli bir konuya da temas etmekte yarar görüyo-
rum. Yoğun bakımda çalışan hekimlerin, zaman zaman değişik nedenlerle, 
beyin ölümü vakalarını bildirmediğini görmekteyiz. Bunun nedeni, 
hekimin beyin ölümüne inanmaması olabileceği gibi, hukuksal sorum-
luluk korkusu veya bir an önce mesaiyi bitirme kaygısı olabilir. Ancak 
ülkemizde her gün birkaç kişinin organ beklerken öldüğü bir vakıayken, 
beyin ölümünü bildirmeden ve dolayısıyla da aileye sormadan, potansi-
yel organların gömülmesine izin vermenin, hukuksal açıdan hekimlere 
sorumluluk getirebileceği bilinmelidir. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı 
genelgesinin de bulunduğu düşünülürse, en azından bir disiplin sorum-
luluğunun gündeme geleceği açıktır.

dolaşımının durduğunu değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve test sonucu beyin 
ölümü tanısı ile uyumlu ise beyin ölümü tespiti tamamlanır. Hastanede bu imkanların 
hiçbiri yoksa, o zaman beyin ölümü tespiti de yapılamaz. 

[15] Alman Nakil Kanunu’nun yeni 9a maddesi de, ülkemizdeki organ nakli koordinatörlerine 
benzer bir kişiden bahsetmektedir. Kanunun “nakil sorumlusu” adını verdiği kişiler, bütün 
nakil sürecinin organizasyonunu yapan, potansiyel organ bağışçıların kimliklendirilmesi ve 
organ bağışçısının yakınlarının aydınlatılması ve ilgilenilmesi görevini yürütecek kişilerdir, 
OĞLAKÇIOĞLU, 384.
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2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi

Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun 11 vd. maddelerine göre ölülerden 
organ nakli yapılabilir. Buna göre bir kimse,

“sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis 
ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı vasiyetle belirtmemiş 
bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm 
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeş-
lerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 
muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya 
beyan yoksa kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 
alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku 
alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz” (ODNK 
md. 14).

Görüldüğü gibi kanunumuz kişi sağlığında muvafakat vermiş olmasa 
dahi organ nakline imkân tanımaktadır. Kanunumuz bu suretle, “rıza” 
sistemini benimsemiş bulunmaktadır[16]. Ancak, olağanüstü durumlar ve 
ölünün dış görünüşüne zarar vermeyecek müdahaleler açısından itiraz 
modeline yakın bir düzenleme yapılmıştır[17]. İtiraz modelinde ayrıca itiraz 
edilmediği müddetçe zımnen rızanın bulunduğu varsayılmaktadır[18]. 

[16] Biyotıp Sözleşmesine Ek İnsan Kaynaklı Organ ve Doku Nakline ilişkin Protokol de rıza 
modelini kabul etmektedir. Protokol 17.maddenin birinci fıkrasında ölen kimsenin veya 
kanunun yetkilendirdiği kişilerin rızasını aramakta, ikinci fıkrada ise, ölen kimsenin itiraz 
etmiş olması halinde organ veya dokunun alınamayacağını düzenlemektedir.

 Kadavradan organ nakli Alman Nakil Kanunu’nun (ANK) 3 ve 4. maddelerinde 
düzenlenmiştir ve bu hükümlerde genişletilmiş rıza esası benimsenmiştir. ANK 
3.maddesi, organ alımının öncelikle ölen kişinin önceden açıklanmış iradesi esas 
alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Ölen kişi, hayattayken bu iradesini 
açıklamışsa, bu irade bağlayıcıdır ve ölümünden sonra ne zorunluluk hali nedeniyle, ne 
de yakınları tarafından geçersiz kılınamaz, KRÜGER, 185. 

[17] AKINCI 130; ERMAN 223.
[18] İspanya’da uygulanan model budur ve İspanya, Avrupa’da en yüksek organ bağışı oranı olan 

ülkedir (Türkiye’nin yaklaşık 10 katı), ayrıntılar için bkz., CUALLADO-MARTORELL, 
11 vd.; Avrupa’da ayrıca, Norveç, İsveç, Avusturya, İtalya, Belçika ve Fransa’da itiraz 
modeli; Almanya, İngiltere ve Hollanda’da rıza modeli uygulanmaktadır, HAMZA/
FORNARA, 102. Almanya’da da organ bağışının artırılması için ”itiraz modeli”ne 
geçilip geçilmemesine ilişkin tartışmalar çok aktüeldir. Ancak itiraz modelinin de çözüm 
olmayacağı, aksine insanların baştan karşı koyacakları endişesi de bulunmaktadır. Aslında 
orada da sorun, Türkiye’dekiyle aynıdır. Öyle hastaneler vardır ki, bir yılda beşten 
daha az organ bağışının söz konusudur. Ayrıntılar için bkz., LILIE, Aktuelle, 55 vd.; 
ROSENAU, Die Widerspruchslösung, 61 vd; Bazı hastanelerin, beyin ölümünü bildirme 
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Nitekim kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 
bakımından bu model benimsenmiştir (ODNK 14/2)[19].

Rıza, kanunda belirtilen sıralama içinde alınacaktır. Ölüm anında 
yanında eş varsa, artık diğer kimselerin görüşünün sorulmasına gerek 
yoktur. Eşi kabul ettikten sonra diğerlerinin reddetmesi veya eş reddet-
tikten sonra diğerlerinin kabul etmiş olmasının hiçbir önemi bulunma-
maktadır. Ancak çocuklarından orada bulunan hepsinin rıza göstermiş 
olması gerekir. Bir tanesinin muhalefet etmesi halinde, organ alınamaz[20]. 
Bu öncelik sıralaması Amerikan Hukuku’nda da kabul edilmektedir[21].

Çocuklardan veya kardeşlerden ölenin yanında olmayanlar varsa, 
olanların rızasıyla yetinilir, ayrıca diğerlerinin de gelmelerinin beklen-
mesine gerek yoktur.

oranı sadece %40’dır. İspanya’da ise bu oran %90’ın oldukça üzerindedir, SCHROTH, 
Organlebendspende, 117.

 Almanya’da uzun tartışmalardan sonra itiraz modeli benimsenmedi. 01.08.2012 tarihinde 
yürürlüğe giren kanun ile öncelikle Avrupa Birliği’nin nakil ile ilgili düzenlemesi iç 
hukuka aktarıldı. Ayrıca “karar modeli” adı verilen bir düzenleme ile yetişkin herkese 
düzenli olarak organ bağışı konusunda fikri sorulması benimsendi. Bu model 1.11.2012 
tarihinden itibaren geçerli olup, 2013’ün ortalarına doğru vatandaşlara bu konuya ilişkin 
bir yazı gönderilecektir, OĞLAKÇIOĞLU, 381.

[19] AKINCI, 130; Organ bağışına ilişkin sistemin organ bağışı konusunda en önemli etken 
olduğu belirtilmekle birlikte, bu konunun düşünüldüğü kadar baskın bir etken olmadığı 
kanaatindeyim. Nitekim, organ bağışında model olarak gösterilen İspanya’da dahi rıza 
almadan organ alınmamaktadır, her ne kadar kanun bu konuda yetki vermiş olsa bile.

 Bu konudaki sorunlardan birisi, hekimlerdir. Hekimlerle ilgili sorunlardan birinin nedeni, 
bazı hekimlerin beyin ölümüne inanmamalarıdır. İkinci neden ise hekimlerin isteksizliğidir. 
Nitekim bunu belirleyen Sağlık Bakanlığı beyin ölümü bildirimlerini zorunlu tutan bir 
genelge yayınlamıştır. Ancak bu isteksizliğin yabancı ülkelerde de olduğu görülmektedir. 
Almanya’da bu husus şöyle aktarılmaktadır: “İsteksizdir demek, beyin ölümü gece 23.00’te 
gerçekleşmişse hekim olarak seçim yapmalıyım, ya hastayı morga indireceğim ve eve 
uyumaya gideceğim ya da organ nakli yapacağım ve bu, ertesi sabaha kadar sürecek bir 
iştir.

[20] Alman Kanunu da benzer bir düzenleme yapmıştır. Eş veya kayıtlı yaşam arkadaşı, reşit 
çocuklar, ebeveyn veya bakım yetkilisi, reşit kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar. 
Ancak bunun için, bu yakınların son iki yıl içinde ölen kişi ile bağlantılarının bulunması 
aranmaktadır. Yine ölen kişiye kişisel açıdan özel bir şekilde ve açıkça yakın olan kişiler de 
yakın akrabalara eşit kılınmıştır ve bunların yanında yetkiye sahiptir. Bu tür kimseler de 
ancak potansiyel organ bağışlayıcısına ölüm anına kadar yakın kalmışlarsa karar yetkisine 
sahiptir, SCHROTH, 321.

[21] ABBASİ, 107.
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Kanunumuz, rıza verme yetkisine sahip olanların, ancak ölüm anında 
yanında olan kimseler olacağını belirtmektedir. Sayılan kişilerden hiçbiri 
ölenin yanında yoksa organları almak mümkün olmaz[22].

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet 
nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan 
kimseleri yoksa sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak 
organlara bağlı olmadığı 11’inci maddede belirlenen hekimler kurulunun 
raporuyla belgelemek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan 
kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasi-
yet ve rıza aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli 
otopsi bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun 
raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir 
(ODNK md. 14/2). Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araş-
tırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere bağışladığını vasiyet edenlerle 
yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve 
kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler 
aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve 
bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına 
verilebilirler (ODNK md. 14/3).

Kanunumuz, aksine bir vasiyet veya beyan yoksa kornea gibi ceset 
üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların alınmasına olanak tanımıştır 
(ODNK md. 14). Ancak bu dokuların ceset üzerinde bir değişiklik yap-
mayan dokular olması gerekir. Buna karşılık, korneanın değil de gözün 
tamamının alınması için rıza alınması gerekir[23].

Burada ortaya şöyle bir sorun çıkmaktadır: Varsayılan rıza kabul 
edilebilir mi? Kanaatimce, genel kurallardan ayrılmayı gerektiren bir 
husus yoktur[24]. Örneğin[25], ölen kimsenin kendi çocuğuna organ nakli 
yapılacaksa, burada varsayılan rızadan kesinlikle yola çıkılabilir. Esasen 

[22] Almanya’da kimin karar yetkisine sahip olduğunu, hekim, yakınlarına sormak suretiyle 
belirlemektedir. En yakın kişiye uygun zamanda ulaşılamaması halinde, sıralamada bir 
sonraki yakın karar verme yetkisine sahip olur. Uygun zamanın ne kadar olduğu, organların 
hangi süre içinde nakledilmesi gerektiğine göre belirlenir, SCHROTH, 322.

[23] Bkz. Danıştay 1.Daire, 07.02.2007, 1270/101.
[24] ULSENHEIMER, I §4, kn. 308.
[25] Bu örnek teorik olarak mümkünse de pratikte, organ dağıtım kuralları nedeniyle, bağışa 

karar verilmesi aşamasında organın kime gideceği bilinmemektedir. Tercihli bağış da 
mevzuatımıza göre mümkün değildir.
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kendi çocuğunun kendisi için organ nakline izin vermesine engel bir 
durum da bulunmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, canlılardan 
organ naklinde varsayılan rıza kesinlikle kabul edilmemektedir.

Sonuç olarak hukukumuzda organ nakline izin konusundaki sistem 
şöyle özetlenebilir: Bir kimsenin iradesine aykırı olarak organı ölümden 
sonra dahi alınamaz; ancak bir kimsenin bir irade açıklaması olmaksızın 
organ-doku alınması mümkündür.

3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler

Öncelikle belirtmek gerekir ki, defin ruhsatının, defin izninin beyin 
ölümü tespiti ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Beyin ölümü tespiti, adli 
vaka olsa bile yapılır. Buna savcı engel olamaz ve savcının izin vermesine 
de gerek yoktur.

Yönetmeliğe göre, beyin ölümü tespitinden sonra, hasta yakınlarına 
organ bağışlayıp bağışlamayacakları sorulur.

Yakınları bir önceki başlıkta değinildiği üzere, organ bağışını kabul 
ederlerse, organların alımına geçilir. Bu takdirde, organ alımı için yaşam 
desteği kesilir.

Buna karşılık, organ nakli kabul edilmiyorsa, yakınlarının herhangi 
bir izni veya talebi beklenmeksizin yaşam desteği kesilebilir.

Uygulamada hekimlerin, bu açık hukuksal duruma rağmen, çekine-
rek, ölen kişiyi yine de yaşam desteğine bağlı tuttuğu ve bu kez de hasta 
yakınlarının, “madem hastamız öldü, neden vermiyorsunuz” itirazlarına 
neden olunduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu tür tartışmalara yol 
açmamak ve hukuksal sorunlara da neden olmamak bakımından, yaşam 
desteğinin kesilmesi gerekir. Hatta yaşam desteğine başka bir hastanın 
ihtiyacının bulunması durumunda, desteği kesmeyen ve bir ölü kimseye 
bağlı tutan hekim görevi ihmal veya diğer hastanın zarar görmesi duru-
munda, yaralama veya ölüm neticelerinden sorumlu tutulabilir.

Keza beyin ölümünden sonra, tıbbi destek, azaltılabileceği gibi, kesi-
lebilir de. Aslında artık ölmüş bir kimseye tıbbi desteğe devam etmenin 
anlamı yoktur.
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4. Otopsi mi Nakil mi?

Uygulamada karşımıza çıkan bir sorun, adli vakalarda, cesetüzerinde 
otopsi yapılması gerekmesi ve beyin ölümü gerçekleşmiş olan kişinin 
yakınlarının da nakle izin verdikleri hallerde, otopsi için beklenmesi 
nedeniyle oluşacak zaman kaybının, organ nakline imkân vermeyecek 
olması nedeniyle, zaman zaman hekimlerin otopsi beklemeden organları 
almalarıdır.

Örneğin, Adana’da gerçekleşen bir olayda, bıçaklanma sonucu gece 
yarısı vefat eden kişinin yakınları nakle izin vermiş; hekimler organları 
almadan savcıyı aramış; ancak savcı, en erken ertesi sabah 09.00’da 
hastaneye gelebileceğini söylemiştir. Gece yarısı adli tıp uzmanına da 
ulaşılamayınca, hekimler, polisin savcıya ulaşmasını istemiş, ancak sav-
cının cevabı değişmemiştir. Organların bir saat içinde alınması zarureti 
karşısında, hekimler, organları savcı olmaksızın almışlar ve organlar, nakil 
bekleyen üç hasta için Ankara’ya gönderilmiştir. Ertesi sabah 09.00’da 
hastaneye gelen savcı, hekimler hakkında soruşturma başlatmış ve bilahare 
kamu davası açmıştır[26].

Konuya ilişkin olarak öğretideki görüşler farklıdır:

Bir görüşe göre, suç için delil olacak organları almamak gerektiği, 
ancak organ nakliile korunan yarar, otopsi ile elde edilecek yarardan 
üstün olduğundan, savcının izni beklenmeden organ alınabileceği kabul 
edilmektedir[27]. Yüksek Sağlık Şurası da savcının onayı olmaksızın gerçek-
leştirilen organ naklinin, etik prensiplere aykırı olmadığı kanaatindedir[28].

Bir diğer görüşe göre ise öncelik otopsiye verilmelidir, organ ve doku 
nakli ikinci plandadır[29]. Danıştay’ın da savcının izni beklenmeden alınan 
organlar nedeniyle, ilgili hekimler hakkında soruşturma izni verilmesi 
görüşünde olduğu aktarılmaktadır[30].

Kanımca da ceset üzerinde otopsi yapılacak olduğunda öncelikle 
organ alımının gerçekleştirilmesi gerekir.

[26] ÜNVER, 79, 80.
[27] SOYASLAN, 130; AYDIN, 31, 32; YURTCAN, http://www.milliyet.com.tr/2001/06/20/

guncel/gun08.html (ET, 11.04.2010); Krş., TAŞKIN, 131.
[28] Bkz., ÜNVER, 87.
[29] ÖZGENÇ, http://www.milliyet.com.tr/2001/06/20/guncel/gun08.html (ET, 11.04.2010).
[30] Bkz., ÜNVER, 87.
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Zorunluluk hali (TCK 25/2) çerçevesinde, bu durumda otopsiden 
önce organ alımını gerçekleştiren hekimin cezalandırılmayacağı söylene-
bilir. Kaldı ki, organ nakli bir, çoğu kez de birden fazla kişinin hayatını 
kurtaracaktır. Buna karşılık, otopsinin mutlaka bir delil elde edilmesiyle 
sonuçlanacağı da kesin değildir[31].

Ayrıca, Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun 14/4. fıkrasının “adli 
otopsi organ alınması işlemi tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler 
kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına 
eklenir” şeklindeki son cümlesi de kıyasen uygulanarak aynı sonuca 
varmanın mümkün olduğu kanaatindeyim.

Bütün bu görüşlerin net bir yasal güvence sağlamaması nedeniyle, sav-
cıların zaten ülkemizde sınırlı olan organ naklini zorlaştırıcı bu tutumları 
konusunda uyarılmaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde giri-
şimde bulundum. Bakanlık hazırladığımız bir öneriyi Adalet Bakanlığı’na 
gönderdi ve sonuç olarak bugün için artık konuyu uygulamada kısmen 
çözen bir genelge çıkarıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Ölü 
Muayene ve Otopsi İşlemleri’ne ilişkin 18.10. 2011 tarihli genelgesi ile 
adli otopsinin, belirli işlemler yapılmak kaydıyla nakil işlemi sonrasına 
bırakılması açıkça savcılara bildirilmiş bulunmaktadır[32]. Ancak bu 

[31] ÜNVER, 79, 87-90.
[32] Genelgenin ilgili hükümleri şöyledir: “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünden alınan bazı yazılarda; 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki düzenlemeye atıf yapılarak kaza neticesinde beyin ölümü gerçekleşen hastaların, 
başka bir insanın hayatını kurtarmaya yönelik organ bağışı yapılabilmesi için durumun 
aciliyeti ve hayatiyeti karşısında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile organ alımı işleminin 
gerçekleştirilmesinin temininin son derece önemli olduğu belirtilmiştir.

 Ülkemizde organ bağışı, ihtiyacı karşılayacak düzeyden çok uzak olup, her yıl organ 
nakli bekleyen hasta sayısı giderek artış göstermektedir. Bu bakımdan, anılan Kanunun 
ilgili maddesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşen beyin ölümlerinde, ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığı ile ivedi bir şekilde iletişime geçilerek organ ve doku nakli uygulamasının 
yapılması, belirtilen ihtiyacı nispeten de olsa karşılayabilecektir.

 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında meydana gelen 
adli vakalar sonucu gerçekleşen beyin ölümlerinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 
durumun haberdar edilmesini müteakiben organ ve doku nakli uygulamasının anılan 
Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek 
kaydıyla yapılması, bu işlemin gerçekleştirilmesinde fotoğraf veya görüntü kaydının da 
alınmasının sağlanması, adli otopsinin bu işlemler tamamlandıktan sonraya bırakılması, 
hekimler kurulunun raporunun adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilerek fotoğraf 
veya görüntü kayıtlarını içeren veri taşıyıcısıyla birlikte soruşturma evrakına eklenmesi, 
özellikle kişi üzerindeki lezyonların ayrıntılı bir şekilde hekimler kurulu raporunda yer 
verilmesinin sağlannası..”
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genelgenin sadece kaza ve doğal afetlere ilişkin olması nedeniyle, konuya 
ilişkin bir yasal düzenleme ihtiyacı halen devam etmektedir.

 5. Organ ve Doku Nakline Hukuka Aykırı Olarak Engel Olan 
Cumhuriyet Savcılarının Ceza Hukuku Sorumluluğu

Geçtiğimiz yıllarda organ ve doku nakline ilişkin yapmış olarak sağ-
lık çalışanlarıyla yapmış olduğumuz seminerlerde, ülkemizde organ ve 
doku nakli önündeki klasik engellerin dışında bir de “savcı” bariyeriyle 
uğraşıldığı devamlı olarak ifade edildi. Esasen Kurul’un savcılara organ ve 
doku nakli önünde engel olmamalarına ilişkin 2005 tarihli bir genelgesi 
de bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda beni aradılar ve bir 
savcının nakle engel olduğunu söylediler. Savcı, ailenin nakle izin verdiği 
11 yaşındaki donörün henüz ölmediğini, vücudunun sıcak olduğunu 
söylüyormuş. Halbuki o an, 4 hekimin ölümün gerçekleştiğine ilişkin 
vermiş olduğu bir rapor vardı. Ben de savcıya HSYK genelgesini hatırlatın 
ve yaptığının suç olduğunu söyleyin dedim. Ancak savcı bey, “genelge 
beni bağlamaz” demiş ve üstelik de donörün kapısına da bir polis dikmiş. 
Hatta aile konuyu takip edip başsavcıya kadar da çıkmasına rağmen, 
nakil gerçekleşememiş. Bu suretle belki de en azından 4 kişinin hayatı 
kurtarılabilecekken, bu dört kişi şu an ölmüş bulunuyor.

Acaba “savcının bu eyleminin cezai bir sorumluluğu var mıdır” 
konusu üzerinde durmak istiyorum.

Olay aşağıdaki şekilde gazete ve televizyonlara intikal etti. Bir müddet 
sonra bir öğrencim, hukukçuların üye olduğu adalet.org sitesinde olayın 
tartışıldığını yazdı. Savcı bey sitede ölen çocuğun vücudunun sıcak oldu-
ğunu, kaldı ki nakle izin verseydi organın İsrail’den mi, Yunanistan’dan mı 
çıkacağını bilemeyeceğini, ayrıca ölen donör 18’den küçük olduğundan 
zaten yasal olarak naklin mümkün olmadığını yazmıştı. Bu üç argümanın 
da hatalı olduğu açık ve maalesef savcı bey hukukçu olmasına rağmen 
hukuku bilmiyordu ve tıbbı ilgilendiren kısımla ilgili varsayımları da 
zaten yanlıştı.
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Önemle belirtmek gerekir ki, bir savcının keyfi olarak organ naklini 
engellemesi halinde, görevi kötüye kullanma nedeniyle sorumlu tutulması 
mümkündür[33].

Bu tip hallerde savcı hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır. 
Öğretide bu takdirde savcının, organ naklinde sıra bekleyen ve bu nedenle 
hayatını kaybeden kişilerin ölümünden ihmali nedeniyle sorumlu tutul-
ması gerektiğini savunan görüşler de bulunmaktadır[34].

6. Organ ve Doku Dağıtımı

Ölülerden organ nakli bakımından ortaya çıkan en önemli sorun, 
alınan organın hangi kriterlere göre kimlere dağıtılacağıdır. Organ sayısı-
nın sınırlı, buna karşılık organ bekleyen hasta sayısının yüksek olması[35], 
hangi hastaların tercih edileceği sorununun hayati öneme sahip olmasını 
sonuçlamaktadır.

Bu kadar önemli bir konu ise kanunumuzda düzenlenmiş değildir. 
Kanunumuz bu konuya ilişkin genel prensipleri bile belirlemiş değildir. 
Düzenleme yönetmelik ve yönergeler ile yapılmış olup, bu kadar hayati 

[33] HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2013, s. 185.
[34] ÜNVER, 93.
[35] Eurotransplant’ın 2008 yıllık raporuna göre, 2008 yılında Eurotransplant bölgesinde 

11082 hasta böbrek bekleme listesindeyken, sadece 3492 böbrek, ölen bağışçılardan elde 
edilebilmiştir, AHLERT, 146.
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bir konunun yasal bir dayanağa sahip olmaması anayasaya aykırıdır. 
Temel haklara ilişkin bütün düzenlemeler kanunlarla yapılmalıdır[36].

Buna karşılık Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı kadavradan alınan organ, doku ve hücrelerin 
kamu yararına kullanılacağını, kişisel tasarruflara ve özel hukukilişkilerine 
konu edilemeyeceğini açıkça belirledikten sonra, Sağlık Bakanlığı’nın 
organ, doku ve hücrelerin nakil tedavisine ihtiyaç duyanlar tarafından, 
bilimselgereklere uygun, şeffaf ve tarafsız biçimde kullanımının sağlan-
ması, nakil sonuçlarının donörden alıcıya izlenmesi ve bu kanun kapsa-
mındaki diğer hizmetlerin verilebilmesi amacıyla Ulusal Koordinasyon 
Sisteminin kurulmasını açıkça öngörmektedir (md. 8/1). Ancak bu taslak 
da eksiktir. En azından dağıtıma ilişkin temel prensiplerin kanun ile 
belirlenmesi gerekmektedir.

Hâlihazırda Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, organ 
ve doku dağıtımının bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılacağını 
öngörmektedir. 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı onay ile yürürlüğe giren 
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi’nin 
5. maddesinde genel ilkeleri açıklamaktadır: Buna göre, “organ ve doku 
dağıtımı kanun ve yönetmelik çerçevesinde, bilimsel kurallara, tıbbî-etik 
anlayışa uygun ve adaletli bir şekilde gerçekleştirilir”. Yönergenin 6-8, 
maddelerinde ise kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek dağıtımına ilişkin 
bilimsel prensipler düzenlenmiştir[37].

Ölülerden nakilde, dağıtım kuralları nedeniyle şartlı bağış söz konusu 
olmamaktaydı. Kişilerin yakınlarının organlarını belirli şartlar altında veya 
belirli kişilere yönelik olarak bağışlamalarına imkan tanınmamıştı. Ancak 
Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı’nda organ bağışına ilgiyi arttırmak amacıyla bireylerin organlarını 
kendilerinin belirleyeceği kişilere nakledilebileceği ifade edilmekteydi 
(m.2). Bu taslak yürürlüğe girmemekle beraber, Bakanlık, Şubat 2012’de 
çıkarılan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ile tercihli bağış 
adı altında şartlı bağışa imkan tanımış bulunmaktadır. Yönetmeliğin 4/1-i 

[36] Alman Nakil Kanunu, genel prensipler olarak “başarı şansı” ve “aciliyet” ölçütlerini 
benimsemiş, ayrıntılı düzenleme konusundaki yetkiyi Tabipler Birliği’ne vermiştir (md. 
12); Bu sistemde bekleyen hastalara puan verilmektedir, ayrıntılı bilgi için bkz., AHLERT, 
146 vd. Dağıtım sistemindeki aksaklıklar ve muhtemel yaptırımlar konusunda bkz, 
VERREL, 181 vd.

[37] Ayrıntılı bilgi için bkz., YÜCETİN, 155 vd.
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bendinde tercihli bağış tanımlanmıştır. Buna göre, tercihli bağış: Beyin 
ölümü tanısı konulmuş vericinin, Ulusal Koordinasyon Sistemine en 
az bir organının bağışlanması halinde, ölenin bekleme listesinde kayıtlı 
olan eşi ile dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece dahil) kan 
ve kayın hısmına bir başka organı için yaptığı bağış türünü ifade eder. 
Aynı yönetmeliğin 15/4.maddesine göre de, Bakanlık, tercihli bağış ve 
aile puanı sistemi ile ilgili dağıtıma yönelik düzenlemeler yapar.

Bu noktada ortaya çıkan bir başka sorun da yabancıların da bu sis-
teme dâhil olup olamayacaklarıdır. Mevzuatımız, yabancıların tedavisini 
engelleyici herhangi bir hüküm içermemektedir. Ancak Organ Ticareti ve 
Nakil Turizmine İlişkin İstanbul Protokolü, yabancı hastaların tedavisinin, 
ancak vatandaşlara organ naklinin garanti altına alınmış olması halinde 
kabul edilebileceğini açıklamıştır[38]. Uygulamada da yabancılardan organ 
ve doku alınmakta, ancak yabancılar alıcı olamamaktadır.

Belirtelim ki canlılardan bağışta, dağıtım sistemiuygulanmamaktadır.

[38] Ayrıntılar için bkz., LAUTENSCHLÄGER, 189 vd.
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ÜLKEMİZDE ORGAN VE DOKU NAKLİ, 
UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İyi akşamlar.

Sayın Başkanım, değerli konuklar; özellikle bu toplantıya çağrıldığım 
için teşekkürlerimi sunarım.

Değerli hukukçularımızın sağlıkla nice iç içe konularla beraber olma-
sını dilerim. Adalet bana kalırsa sağlıktan önce gelen ilkemiz olmalı.

Sayın Hocam bizim sorunlarımızı anlattı büyük oranda, bana dra-
matize etmek kaldı.

Ana iki sorunumuz var bizim, tabii önce şöyle gireyim: Canlıdan 
doku nakli değil kalp nakli, ben kalp cerrahıyım aslında. Biz beyin ölümü 
sonrası kadavradan sonra alıyoruz. Neden beyin ölümü önemsendi? 
Hocam bahsetti, ama organların transplant edildiğinde yaşam süreleri 
var. Bu her organa göre değişiyor. Örneğin biz, bir kalbi çıkardıktan 4 
saat sonra alıcıya takmak zorundayız, yani işimizi bitirmek zorundayız. 
Aksi takdirde yaptığımız iş başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu organdan da 
organa değişiyor. Şimdi yeni organ rezervasyon yöntemleriyle karaciğerde 
24 saat, böbrekte 6-8 saat vesaire bu süre uzayabiliyor. Eğer olabilseydi, 
yani kalp durduktan sonra gerçek ölüm denilen şey, onun da tanımı yok, 
gerçekleşebilseydi bizde o zaman alırdık. Beyin ölümü meselesi kalmaz, 
bu kadar hukuksal soruna da gerek kalmazdı, ama zaman sorunumuz var 
ve asıl sorumuz bu. O nedenle beyin ölümü bizim için ana kriter oluyor.

Peki, bunları yapmadığımız takdirde neler oluyor? Tabii ben diğer 
transplantlardan örnek alıyorum. Hemodiyalizde, bizim küçük Mina’mız 
bekleme listesinde.
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Sezgin Hanım, Tip 1 Diyabet; 4 yaşından beri insülin kullanıyor, 
2000’de böbrek nakli olmuş, 2003’de pankreas nakli olmuş, sağlık durumu 
iyi, böbrek fonksiyonları normal ve insülin kullanmıyor.

Kübracığımız; 1999’da böbrek nakli olmuş, reddedilmiş, Temmuz 
2002’de tekrar nakil olmuş, ama şimdi bekleme listesinde yine, ama 
yaşıyor.

Sadıka Hanım; 1989’da böbrek nakli olmuş, 1999’da evlenmiş, 
2002’de Muratcığı doğmuş, sağlık durumu iyi ve böbrek fonksiyonları 
normal.

Turgay; 1986’da kadavradan, 1988’de dededen, 2000 yılında anneden 
böbrek nakli olmuş, şimdi 10 yaşında, babasının ikinci böbrek naklinden 
sonra doğmuş, üçüncü nakilden sonra sünnet olmuş.

Meryem Hanım; 29 yaşında, 1997’de böbrek nakli olmuş, 2001’de 
evlenmiş ve bebek bekliyor.

Ahmet; bekleme listesinde, Nisa; bekleme listesinde.

Bu çocuklarla yapılan röportajlarda hastalık nedir diye sormuşlar 
Murat’a, “Kim hastaysa hastaneye gider kan testleri yapılır, ilaç içer, 
diyalize girer ve nadiren nakil olur” diyor.

Kübra’ya soruyorlar hastalık nedir diye; “ Diyet yapmak, dondurma 
yememek, insülin yapmak” diyor.

Murat; “oyun oynayamamak, diyet yapmak, diyalize girmek ve iste-
diğin yere gidememek” diyor. Bunlar bizim çocuklarımız.

Tamer; “Hasta insanlar yazın yüzmeye gidemezler, çünkü kateterle-
rine su kaçar” diyor.

İnci; “Hastalığım hakkında neden, neden bu hastalık” şeklinde 
kendisini sorguluyor.

Murat; “Bir gün tekrar iyileşebilir miyim?” ümidinde.

Murat’a sormuşlar, arkadaşların diyalize girdiğini biliyorlar mı? Sadece 
birkaçı biliyor demiş. Onu da gizliyor, çünkü sürekli bana soru sorma-
larını istemiyorum, diyor.
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Adnan’a; hastanedeyken kimin seninle birlikte olmasını istersin, 
“annem” diyor. Eğer kimse benimle olmazsa tamamen yalnız kalırım, 
dayanamam diyor.

Cem, “diyalize yeni başlayan birine hangi tavsiyede bulunursun, 
“korkmamasını, sadece bir iğne batıyor ve bir süre sonra çekiyorlar” diyor.

Aynı soru Ali’ye soruluyor; “Merak etme acı duyuyorsun, belki yeni 
bir böbreğin bile olabilir. Buradaki ümide bakın.

Aytaç’a, diyalize yeni başlayan birisine hangi tavsiyede bulunursun, 
“kızgın olma, acı duymuyorsun” diyor.

Murat, sen doktor olsaydın ne yapardın, “yeni bir böbrek yapardım” 
diyor.

İnşallah o yeni bir böbreği de Osman Hocalar yakında yapacak diye 
ümit ediyoruz.

Mahmut’a, sen doktor olsaydın ne yapardın, “kimseyi diyalize almaz, 
onun yerine hemen bir böbrek bulurdum” diyor.

Aylin, “diyalizi kısaltırdım, 1 saat oluversin” diyor.

Murat’a, Yeni bir böbrek nereden bulunabilir, “başka hasta çocuktan 
bana hediye olarak” diyor.

Can, “birisini öldürebilir ve böbreğini alabilirsiniz” diyor. Can, biraz 
daha haşin.

Deniz, yeni böbreğin hakkında ne düşünüyorsun, “zaman zaman 
elimi koyup ona enerji gönderiyorum, beni duymasını istiyorum” diyor.

Boğaç, “seninle mutluyum sağlığımı sana borçluyum, kendimi şanslı 
hissediyorum” diyor böbrek nakli yapıldığı için.

Berk, “çoban köpeğim gibi seni seviyor ve koruyorum” diyor.

Böbreğinle konuşabilirsen ona ne söylerdin? Sağol, çünkü şu anda 
dört günüm değil 7 günüm var, hayatı senin sayende dolu dolu yaşıyo-
rum, diyor.

Neslihan; 21 yaşında, 18 aylık evli, 3 aylık kızı vardı. Ama 8 gündüz 
ve gece yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi, aranan karaciğer bulu-
namadığı için kaybettik.
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Mustafa; 28 yaşındaydı, bilgisayar mühendisi, doğal hayatı seviyordu, 
eşi, anne-babası yoğun bakım kapısında 5 gün bekledi, ama maalesef 
kalp bulunamadığı için kaybettik.

Dramatize ettiğimiz konu, özellikle hukukçuların yasal düzenlemede 
bize büyük katkı sağlayacağı inancımızla dramatize edilmiştir.

Bizim ana sorunumuz ne? Türkiye’nin sıkıntısı, donör sıkıntısı, demin 
hocam bahsetti yasal nedeni de var bunun, ama Türkiye’de 2013 yılında 
20 bin 206 böbrek, 351 kalp, 5043 kornea, 227 pankreas ve toplamda 27 
bin 859 hasta organ nakli bekliyor. Bunlar bizim çocuklarımızda olabilir.

İşin gerçeğinde yılda ortalama 3 bin kalp transplantasyonu yapılıyor 
dünyada, spesifik olarak benim konuma gelirse, ama bekleme listesinde 
yaklaşık 20 bin kişi var. Ama bu 20 bin kişi de ihtiyacı olanlardan süzüle-
rek gelmiş bir popülasyonu temsil ediyor. Ve bizde tabii yüzde 80 bu oran, 
dünya ortalamasında bu insanların yüzde 30’u bekleme listesindeyken 
ölüyorlar. Tabii bu bize ekonomik maliyette getiriyor yüksek oranda, bir; 
böbrek yetmezliği hastasının yıllık diyaliz maliyeti 15 bin dolar, hâlbuki 
böbrek nakli olursa bu 1500 dolar civarında bize maliyet getiriyor.

Bir vericiden biliyorsunuz 7-8 değişik hastaya organlarını alıp nak-
ledebiliyorsunuz, bunun ortalama kazancının 300 bin dolar olduğu 
hesaplanmış. Ama bu sadece maddi kazanç değil, kalp nakli öncesi solda 
gördüğümüz hastamız, sağda da transplanttan sonra ailesiyle mutlu bir 
fotoğrafını görüyorsunuz.

Hocamda bahsetti, milyon nüfus başına beyin ölümü bildiriminin 
en fazla olduğu ülke İspanya, ama bizde maalesef yüzde 1.6, İspanya’da 
milyon nüfusa düşen 33.8, bizde 1.6’dır.

Bu slaytta da beyin ölümü ile aile onayı arasındaki problemimizi 
sergilemek istedik. Bizim beyin ölümü tespitimizde düşük, ama aileden 
onay alma oranımızda çok düşük. Maalesef ortalama her beyin ölümü 
ailesinden 3/1 oranında kabul alabiliyoruz. Reddimiz daha fazla.

Burada bir ilginç gerçeği de anlatmam lâzım; özellikle kadavradan 
olmayan, diğer canlı dokulardan olan nakilde beyin ölümünden Türkiye 
genelinde yaptığımız transplantlar daha düşük, fakat akraba çevresinden 
alınan transplant oranı yüksek, yani biz yakınlarımıza vermekte daha 
fedakârız, ama yabancıya vermekte daha tutucuyuz.
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Burada yıllara göre transplant sayısını görüyorsunuz, ben çok fazla 
vaktinizi almayayım.

Organ transplatasyonu konusunda ve beyin ölümünde kadavra ve 
organ donör sayısında istenen rakama ulaşamama ana nedenimiz bizim, 
donör yakınının ikna edilememesi, bu konuda çok fazla çalışma yap-
maya ihtiyacımız var. Tabii büyük aşama kaydedildi, ama henüz yeterli 
düzeyde değiliz.

Beyin ölümü sebeplerinde değişiklik ve beyin ölümü tanısında zor-
luğumuz var. İşte hocamın bahsettiği dört kişilik bir komisyon kararını 
veriyor, o dört kişinin uzlaşmasında bile sorun var. Kaldı ki, bazı arka-
daşlarımızda “ya ölmemişse” diyor. Aslında beyin ölümü kararı verdiğiniz 
anda bu hastanın mekanik destek dışında hemen kaybedilmesi demektir, 
ama bu mekanik desteğe ilaç, solunum cihazına rağmen ilk 24 saatte 
kaybedeceğiniz anlamına geliyor. Bize kalırsa ölümün kendisi, ama yine 
yorum beyin ölümü oluyor.

Sadece ailenin vermesi değil, o geçen süre içerisinde birde donöre iyi 
bakılması lâzım, mesela kalp transplatasyonu için kalbi durmuş, yeniden 
çalıştırılmış hasta bizim için iyi bir verici değildir. Fakat şartlarımız o kadar 
kötüye gidiyor ki, geçmişte 40 yaşın altında biz vericilerden kalp alırken, 
şimdi 60 yaşın altında da kalp alabiliyoruz. Kalbi durmuş, tekrar çalış-
tırılmış kişiden de alıyoruz. Neden? Ben size geçen senenin rakamlarını 
söyleyeyim, geçen biz maalesef 11 kalp nakli yapabildik hastanemizde, 
hastanemiz Türkiye’nin kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer transplantı 
yapılan tek devlet hastanesi, ama bu sene 5’te kaldık. Bunun 3 tanesi 
çocuk, çocuklarda da hem bekleme listesi daha az olduğu için, hem de 
çocuklara vermeye aileler daha fazla ikna olabiliyor. Bu donörlere bizim 
iyi bakmamız lâzım ki, optimal şartlarda transplatasyonu yapabilelim.

Türkiye’deki kanunu hocam anlattı. Bizim tabii ufak önerimiz; bu 
kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahi, anestezi dörtlüsünü ikiye indirmek 
olabilir, hocam sizin hazırlayacağınız yeni tasarıda. Tabii hukuksal açıdan 
olan durumu size bırakıyorum.

Maalesef istismar bazı kuralların çok daha katı olmasına yol açıyor 
değil mi? Türkiye’de ve dünyada yaşadığımız olaylar nedeniyle, ama 
sayımızı artırmamız, o çocuklarımızı, o büyüklerimizi kurtarmamız 
ancak bunlara bağlı.
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Kimlerin donör olabileceğini ben geçiyorum, çoğumuz biliyoruz.

Organ bağışında başarıda bizim asıl benimsediğimiz, donör ailesiyle 
iyi koordinasyon ve beyin ölümü tanısı almış donör adayının uygun 
yoğun bakım desteğinin sağlanması olarak özetliyoruz.

Organ bağışı içinde donörün erken fark edilmesi, beyin ölümü tanı-
sının hızlı ve kesin konulması, aileyle iyi koordinasyon, donör adayına 
uygun yoğun bakım desteğinin sağlanması diye özetleyebiliriz.

Teşekkürlerimi sunarım.
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OTURUM BAŞKANI- Sayın Mustafa Hocama bu değerli sunumu 
için teşekkür ediyorum.

Sözü Erdal Beye bırakıyorum tebliğ için; buyurun.
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Doç. Dr. Erdal YÜZBAŞIOĞLU

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı ve 
Hukukçu

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; bende bugün size burada kornea 
naklinde hukuki sorunlardan bahsedeceğim.

Öncelikle bu işin mutfağında olan bir hekim olarak, hem de hukuki 
yönüyle ilgilen bir hukukçu olarak bu konuda sizlere seslenme ve sorun-
ları aktarabilme fırsatı sunduğu için Ankara Barosu yönetimine ve Sağlık 
Hukuku Kuruluna teşekkür etmek istiyorum.

KORNEA NAKLİNDE HUKUKİ SORUNLAR

Genel Olarak:

Kornea nakli (keratoplasti) dendiğinde hasta olan gözün ön kısmında 
saat camı gibi olan saydam tabakasının kadavradan alınan sağlıklı kor-
nea ile değiştirilmesi kastedilmektedir. Kornea tabakası tüm katları ile 
(penetran keratoplasti) değiştirilebileceği gibi, yalnızca yüzeyel katları veya 
yalnızca iç katları da değiştirilebilmektedir (lameller keratoplasti). Halk 
arasında yanlış olarak algılandığı üzere göz küresinin tamamen değişti-
rilmesi söz konusu değildir. Kadavradan alınan, cenazenin bütünlüğü 
ve görünüşü üzerinde hiçbir bozukluk yaratmayan kornea dokusunun 
alınması günümüzdeki modern tıbbın uygulanması sayesinde binlerce 
ışık bekleyen hastaya ışık olabilmektedir.
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Korna nakli başlıca dört temel amaçla yapılır.

1. Optik amaçlı

2. Tektonik amaçlı

3. Teropatik amaçlı

4. Kozmetik amaçlı

Optik Amaçlı: Burada yaralanmalar, enfeksiyon sekeli gibi nedenlerle 
yada keratokonus denilen korneanın öne doğru koni gibi bombeleşmesi 
ile karakterize olan ve hastanın görmesini engelleyen durumlarda görmeyi 
artırmak amacı ile yapılır.

Tektonik Amaçlı: Doku kaybı ile meydana gelen göz yaralanmala-
rında ve hastalıklarında gözün anatomik bütünlüğünü korumak amacı 
ile yapılır. Burada gözün görme ihtimali olmasa dahi anatomik olarak 
gözü yerinde tutabilmek temel hedeftir.

Terapotik (Tedavi amaçlı): Bazı enfeksiyonlarda tüm tıbbi tedaviye 
rağmen enfeksiyonu gözden tamamen uzaklaştırmanın mümkün olmadığı 
ve enfeksiyonun gözün kornea tabakası ile sınırlı olduğu olgularda enfek-
siyonlu dokuyu uzaklaştırmak amacı ile de kornea nakli yapılmaktadır.

Kozmetik Amaçlı: Korneanın tamamen beyazlaştığı, görsel olarak 
hastanın görünüşünü değiştirdiği ve psikolojik açıdan sorunlara neden 
olan olgularda da görme şansı olmasa dahi kozmetik anlamda hastanın 
fiziksel görüntüsünü düzeltmek amacı ile de kornea nakli operasyonları 
uygulanmaktadır.

2012 yılında Türkiye’de toplam 27 göz bankasında 1866 kornea 
alınmış, bunların 163tanesi uygun olmadığı gerekçesi ile imha edilmiş, 
210 tane yurt dışından ithal edilmiş, 1913 tane kornea nakli gerçekleşti-
rilmiş, 5 tane kornea nakil için bankada beklemekte iken, nakil için sıra 
bekleyen toplam 4444 hasta bulunmaktadır. 2013 yılının ilk altı aylık 
diliminde ise; kornea bankası sayısı 28’e ulaşmış, göz bankaları tarafından 
alınan kornea 1834, nakledilen kornea sayısı 1656, imha edilen ise 173 
olarak bildirilmiştir. Hala nakil sırası bekleyen 4850 hasta mevcuttur.
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Görüldüğü üzere nakledilen kornea sayısı her yıl artmakla birlikte, 
nakil bekleyen hasta sayısı azalmayıp aksine artış olmaktadır.

Tarihçe:

Korneanın değiştirilmesi fikri ilk defa De Quengsy tarafından 1879 
yılında ortaya atılmış ve bozuk korneanın camla değiştirilebileceğini 
düşünmüştür. Karl Himly 1813 yılında korneanın kornea ile değiştiri-
lebileceği fikrini savunmuştur. Samuel Bigger 1837 yılında Afrika’da bir 
ceylana ilk başarılı kornea naklini yapmıştır. Arthur Von Hippel 1886 
yılında ilk kez insandan insana tam kat olmayan kornea naklini gerçek-
leştirmiştir (Homogreft Lameller Nakil). Eduard Konrad Zirm 1905 ilk 
insandan insana kornea naklini gerçekleştirmiştir (Homogreft Penetran 
Nakil). Bu naklin önemi, ilk homogreft nakil (İnsandan İnsana Nakil) 
olmanın yanında vericinin canlı olmasıdır. Verici ciddi sklera yaralan-
ması sonrasında gözü enükle edilmek (göz küresinin yerinden alınması) 
durumunda olan bir hastadır.  1997 yılında Rus oftalmolog Flatov kornea 
naklinde ilk kez kadavrayı kullanmıştır.

Yurdumuzda da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. 
Joseph Igersheimer 1935 yılında ilk kornea naklini gerçekleştirmiş-
tir. Daha sonra Prof. Dr. Naci Bengisu, Prof. Dr. Nuri Fehmi Ayberk 
tarafından devam ettirilmiş ve ilk göz bankası Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Cahit Örgen tarafından kurulmuştur.

Tıp dünyasındaki gelişmeler kornea naklinde de olumlu şekilde 
yansımış ve gerek ameliyat tekniklerinin gelişmesi, gerekse vericiden 
alınan korneanın saklanmasında kullanılan saklama solüsyonlarının daha 
uzun ve güvenli şekilde korneayı koruyabilmesi sonucunda keratoplasti 
uygulanabilirliği her geçen gün artmıştır.

Artan bu ihtiyaca yönelik ülkemizdeki yasal düzenlemeler de gün-
cellenmiş ve güncellenmeye devam etmektedir.
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Mevzuat:

• 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hak-
kında Kanun 1979

• Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

2000 tarihli, (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 da değişiklikler)

• Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi

 (Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe 
girmiştir.)

• Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi 

 1832 sayılı Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi ile 
göz bankalarının kurulması, işleyişi ve denetlenmesi düzenlenmiştir.

 (Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe 
girmiştir.)

 (Makamın 30.12.2005 tarih ve 11236 sayılı olurları ile yürürlüğe 
girmiştir.)

 (Makamın 25.03.2010 tarih ve 12616 sayılı olurları ile yürürlüğe 
girmiştir.)

 (Makamın 29.11.2012 tarih ve 020/32345 sayılı olurları ile yürürlüğe 
girmiştir.)

Değerlendirme:

Yönerge, en son 29.11.2012 tarihli değişiklik ile son halini almış-
tır. Buna göre kornea nakli Başbakanlığa bağlı Ulusal Koordinasyon 
Merkezi’nin yönetiminde Göz Bankaları tarafından koordine edilecektir. 
Sağlık bakanlığı tarafından onaylanan ve ruhsatlandırılan Göz Banka-
larının dışında kadavradan kornea alımı yasaklanmıştır. Hukuka aykırı 
olarak ölüden organ ve doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile, 
Hukuka aykırı yolla elde edilmiş organ yada dokuyu saklayan, nakleden 
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yada aşılayan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır 
(TCK 91/2 – 91/5).

Türkiye’de bir göz bankasının açılması için Göz Bankası ve Kornea 
Nakli Merkezi Yönergesindeki 9. maddede yer alan mekan, malzeme ve 
personel ile ilgili belgeler tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından oluşturulan Kornea Nakli Bilimsel Danışma Kuruluna başvuru 
yapılması gereklidir. Kurul bu talebi değerlendirip Ulusal Koordinasyon 
Kuruluna başvurur ve kurul uygun görürse bakanlık göz bankasının 
açılmasına izin verir.

Göz Bankasına doku temin eden merkezlere Doku Kaynağı Mer-
kezi denilmektedir. Doku Kaynağı Merkezleri; Bünyesinde Göz Bankası 
bulunmayan, ancak doku kaynağı niteliğinde olan tüm kamu ve özel 
hastanelerden teşekkül eder. Kornea dokusunun alımı ve toplanması, bu 
Doku Kaynağı Merkezi durumundaki hastanenin işbirliği yaptığı banka 
aracılığı ile yapılır. Bankaların doku alacağı doku kaynağı merkezleri 
Bakanlıkça belirlenerek duyurulur (Yönerge Madde 17).

Doku kaynağı merkezinden alınan doku incelenmesi ve saklanması 
için bağlı bulunduğu bankaya gönderilir. Bankaya ulaşan kornea banka 
tarafından işlenerek kullanıma hazırlanır. Korneanın işlenmesinden amaç, 
alınan dokunun nakil için tıbben uygun olup olmadığının tespit edilmesi 
anlamına gelir. Dokunun nakil için kullanılması bankanın uygunluk 
onayı ile mümkün olur (Yönerge Madde 18).

Korneanın hastaya nakli ise ancak Doku Nakil Merkez’lerinde 
gerçekleştirilebilir. Doku Nakil Merkezleri; bakanlık tarafından faaliyeti 
onaylanmış, yataklı kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastanelerden olu-
şur. Başka bir ifade ile nakil yapmak isteyen merkezlerin Sağlık Bakanlığına 
bu konuda müracaat etmeleri ve faaliyetlerinin bakanlıkça onaylanması 
gerekmektedir. Bu merkezlerdeki nakli gerçekleştirecek hekimin de bir 
göz hastalıkları uzmanı olması gerekmektedir (Yönerge M:20).

Bir merkezde kornea naklinin gerçekleştirilebilmesi için ayrıca o 
merkezin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşması koşulu aran-
maktadır. Adı geçen yönetmelik hükümlerine göre, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ ve doku nakli merkezlerine 
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dâhilinde kadaverik 
organ ve doku dağıtımı yapılmaz. Bu bağlamda SGK anlaşması olmayan 
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bir hastanede kornea nakli imkânı bulunmamaktadır. Aynı yönetmelik 
hükümlerine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan organ 
ve doku nakli merkezleri ise Bakanlıkça onaylanan fiyat listelerinde 
belirlenen geri ödeme ücretleri haricinde hastadan fark ücreti veya bu 
ücretler üzerinde bir ücret talep edemezler. Aksine davranan organ ve 
doku nakli merkezleri, ilgili Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi de 
dikkate alınarak, altı aydan az, iki yıldan fazla olmamak üzere, Ulusal 
Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi dahilindeki kadaverik organ 
ve doku dağıtımının dışında tutulur. Aynı fiilin tekrarlanması halinde 
ise, merkezin faaliyetleri süresiz olarak yasaklanır (YÖNETMELİK Ek 
fıkra: R.G.-11/3/2009-27166).

Keratoplastide yapılan işlemlerin sıkı bir şekilde kayır altına alınması 
gerekmektedir. Doku nakil merkezi, yapılan doku naklinin kimin tara-
fından, kime yapıldığını ve doku bilgi formunu (Ek-2 formu) hastane 
kayıtlarına geçirmek zorundadır. Nakli yapan hekim nakil ile ilgili bilgileri 
(alıcının kimliği, nakil nedeni, nakil merkezi, nakil tarihi gibi) dokuyu 
temin edeceği bankaya nakil öncesi ve sonrası iletmek (Ek-3 formu) ile 
yükümlüdür (Yönerge M: 20).

Bankadan doku talebi, doku nakli yapmak isteyen göz hastalıkları 
hekimi tarafından yapılır. Hekim, alıcının kimliği ve hastalığı ile ilgili 
olarak bankaya başvuruda bulunur ve bu başvuru banka kayıtlarına alınır. 
Doku nakil merkezi veya nakli yapacak hekim ilindeki tek bir bankadan 
aynı hasta için sadece bir talepte bulunabilir.

Bankada toplanan doku, Kurulun da görüşü alınarak Bakanlıkça 
hazırlanan Acil Nakil Endikasyon Listesine göre dağıtılır. Bu dağıtımdan 
banka tıbbi müdürü sorumludur. Acil Nakil Endikasyon Listesine göre 
yapılan dağıtımın dışında bankada kalan dokular, öncelikle bankaya 
kornea kaynağı merkezi konumundaki kamu ve özel hastanelere, bankaya 
sağladıkları doku miktarı da göz önüne alınarak % 80’i kendisine geri 
döndürülmek kaydıyla, talep sırasına uygun olarak dağıtılır. Bankaya 
bağlı merkezlerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra geriye kalan dokular 
ildeki diğer nakil merkezlerine talep sırasına göre gönderilir. Göz Ban-
kası bulunmayan illerdeki nakil merkezleri de banka bulunan illerdeki 
bankalardan doku talebinde bulunur.
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Hastanın keratoplasti sırası geldiğinde kornea dokusunu hastanın 
kendisine, yakınlarına ya da üçüncü kişilere teslim edemezler. Banka 
dokuyu sadece doku nakil merkezine veya nakli yapacak hekime teslim 
eder. Doku ile ilgili bilgiler nakli yapacak hekime banka tarafından verilir 
ve dokunun özellikleri hekim tarafından kabul ediliyorsa doku gönde-
rilir. Doku teslim edildikten sonra dokunun korunması ile ilgili tüm 
sorumluluk doku nakil merkezine aittir. Alıcı için özellikleri belirtilerek 
talep edilen doku kullanılamadığı durumlarda bankadan onay alınmak 
kaydıyla nakil merkezindeki bir sonraki sırada yer alan hasta için kullanılır.

Alınan dokunun hasta için kullanılamaması durumunda dokunun 
bankaya iadesi mümkündür. Bunun için dokunun niteliklerinin bozul-
madığının banka tarafından belirlenmesi ayrıca iade nedeninin ve alıcıya 
nakil yapılamayacağının belgelenmesi gerekmektedir. Nakil için uygun 
olmayan doku, imha gerekçesi ile ilgili bir rapor hazırlanarak imha edi-
lebilir. Verici ile ilgili kayıtlara ilave edilecek imha raporu laborotuvar 
yöneticisi tarafından yazılmalı ve banka tıbbi müdürü tarafından onay-
lanmalı ve arşivde saklanmalıdır.

Mevcut koşullarda yurdumuz dâhilinde bulunan göz bankaları tarafın-
dan üretilen kornealar maalesef gerekli ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. 
Bunun için Sağlık Bakanlığı kornea ihtiyacını gidermek amacıyla kornea 
ithalatına izin veren düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler dâhilinde 
Bankaların diğer ülkelerdeki bankalardan doku getirtmesi ve bankaların 
yurtdışına doku göndermesi Bakanlık onayı ile gerçekleştirilmektedir.

Kornea İthalatında şu esaslar uygulanır:

* Usulüne uygun olarak yurt içi bankalardan birine başvurulur

* Bir ay içinde temin edilemezse, banka tarafından Avrupa ve ABD 
Göz Bankaları Birliğine üye bankalardan birisinden ithal edilebilir.

* Nakil bekleyen hasta sayısında ciddi bir artış olması gibi nedenlerle 
ülke genelinde ithalat zorunluluğunun doğduğu durumlarda Bakan-
lıkça, herhangi bir kamu kurumuna veya bir bankaya belirli sayı veya 
belirli bir zaman aralığı içerisinde kornea ithalatı yetkisi verilebilir.
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Yasaklar;

• Yönerge ile belirtilen niteliklere ve koşullara sahip olmayan ve Bakan-
lıktan açılma izni almamış bankaların faaliyet göstermeleri yasaktır.

• Doku alımı sadece bankalarca yapılabilir ve bankalarca dağıtımı 
yapılmamış dokunun nakil için kullanılması yasaktır. (Göz bankası 
tarafından ve göz bankasının görevli ve yetkili elemanı tarafın-
dan alınmayan bir korneanın nakli mümkün değildir. Yani göz 
bankası teknisyeni sıfatı olmayan bir göz doktorunun cenazeden 
kornea alması mevzuata aykırıdır.)

• Bu yasaklara uymadığı saptananların faaliyetleri bakanlıkça durdu-
rulur ve haklarında Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır.

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun organ ve doku ticareti ile ilgili 91. 
maddesinin ikinci fıkrasında ‘Hukuka aykırı olarak ölüden organ ve 
doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile’

• Beşinci fıkrasında ise ‘Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ 
ve dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.’ denilmektedir.

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa kornea gibi ceset üzerinde bir 
değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden 
ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse 
organ ve doku alınamaz. Bir beyanda bulunulmamışsa ya da açıklanma-
mışsa, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana 
veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan 
herhangi bir yakınının muvafakatıyla ölüden organ veya doku alınabilir. 
(2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 
Kanun sayılı kanun Madde 14).

Görüldüğü üzere yasa koyucu kornea gibi ceset üzerinde iz bırakma-
yan dokuların alınabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Ancak 
pratik uygulamada bazen cumhuriyet savcılarının “böyle bir beyanın 
var olup olmadığını araştırdınız mı?” şeklindeki soruları ve bunun 
sorgulanması gerektiği konusunda ki yorumları malesef doku alımı için 
yakınlarının izninin alınmasına dönüşmektedir. Böyle bir vasiyet ya da 
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beyanın sorgulaması kimden ve nasıl yapılacaktır? Elbette yakınlarından 
yapılması gerektiğini akla getirmektedir. Yakınlarından böyle bir beyanın 
varlığını sorgulamak demek; yakınlarından izin almak şekline dönüşmekte 
ve bu da kornea alımının önündeki en önemli engel olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Oysa yasa koyucu değil ceset üzerinde iz bırakmayan kornea 
gibi dokuların alınması, organ alınması için bile ölüm anında ‘’bir kimse 
sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis 
ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı vasiyetle belirtmemiş 
bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamammış ise sırasıyla ölüm 
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeş-
lerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 
muvafakatıyla ölüden organ veya doku alınabilir’’ demektedir. Yani izni 
herhangibir yakına kadar indirgeyebilmektedir. Organ alırken bile ölüm 
anında yanında bulunan herhangibir yakınının izni yeterli olurken doku 
alımı için cenazenin doku alımı aksine bir vasiyet ya da beyan varlığının 
araştırılması gerektiği yorumu, kanunun ruhuna aykırı ve doku naklinin 
karşısına çıkarılan biraz zorlama bir yorum olarak değerlendirilmelidir.

Yasa koyucu bu konuda yeni düzenlemeler planlamakta, organ ve 
doku naklinin önündeki bu gibi engelleri kaldırmak amacıyla yeni bir 
düzenleme planlamaktadır. Bu taslağa göre;

• Aksine bir vasiyet (veya beyan yoksa) ibraz edilmedikçe, kornea gibi 
ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir.

• Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli 
ile yurtdışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş 
gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılır.”

• Tıbbî ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de 
anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan 
iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy 
birliği ile karar verilir.” denmektedir.

Nitekim (Bu sunumun yağıldığı tarihden sonra) 02/01/2014 tari-
hinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 14/01/2014 tarihinde 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve kamu oyunda torba yasa 
olarak bilinen yasa ile; 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “veya beyan” ibaresi “ibraz edilmedikçe”olarak 
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değişitirilmiştir. Ancak kabul edilen bu haliyle yasa gene savcıların vasi-
yetin varlığını sorguladınız mı ya da araştırdınız mı şeklindeki sorulara 
muhatap olmaya adaydır. Kanımca gerek TBMM’nin yeni bir düzenleme 
ile gerekse Adalet Bakanlığının hizmet içi eğitim ve bilgilendirmelerle 
yasanın ruhunun doğru biçimde anlaşılmasını temin ederek kornea 
alımının önündeki bu engelin kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca bu 
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri 
nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon veya 
yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp 
kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir.” şeklinde değişikliğe 
uğramıştır. Bu da ölüm anının gerçekleştiğine dair koşulların raporlan-
masını biraz daha kolaylaştırmıştır.

Korneanın cenazeden alınması zaten fiziki koşullar bakımından 
oldukça zordur. Günün hangi saatinde olduğu bilinemeyen bir işlem 
için göz bankası çalışanlarının her an için hazır olmalarının ve onların 
cenazenin olduğu merkeze intikallerinin sağlanmasında zaten büyük 
sorunlar ve aksaklıklar vardır. Bu aksaklıkların en başında da aşağıda 
değineceğim üzere finansal sorunlar yer almaktadır. Bütün bu zorluklara 
bire de uzun, yorucu ve bunun da ötesinde son derece konsantrasyon 
ve motivasyon bozucu soruşturmaların olması, kornea alımı ve naklini 
maalesef bir avuç idealist insanın özverili çalışmaları ile sınırlı kılmaktadır.

Bir başka husus da adli vakalardan organ ve doku alımının önünün 
açılması hususudur. Yurdumuzda 5000 civarında kornea bekleyen hasta 
vardır. Sadece İstanbul’da yılda bu sayıdan daha fazla cenazeye otopsi 
yapılmaktadır. Yalnızca İstanbul’da yapılan otopsiler Türkiye’nin kornea 
ihtiyacını karşılayabilecek sayıdadır. Bunun için, Adli vakalarda otopsi 
yapıldıktan sonra değil, ölü muayenesi yapıldıktan sonra tıbbi ölüm 
halinin alınacak doku (kornea) ile ilgisi olmaması durumunda otopsi 
beklemeden doku alımına izin vercek bir düzenlemeye gidilmelidir.

Diğer önemli bir husus da göz bankalarının önündeki finansman 
engelidir. Göz bankalarının finansmanı bünyesinde bulundukları kurum 
ve kuruluşlar (hastaneler) tarafından sağlanmaktadır. Oysa mevzuata göre 
nakillerden alınacak ücret Bakanlıkça belirtilen fiyat listeleri ile sınırlıdır 
ve hastalardan fark almaları yasaklanmıştır. Bakanlığın belirlediği rakamlar 
ise kornea bankacılığı hizmetlerinin sağlanabilmesi için yeterli değildir. 
Bilindiği gibi performans sisteminin uygulandığı sağlık hizmetlerinde 
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kurumlar daha karlı işleri ön plana çıkarmakta, kar getirmeyen işlemler 
ise ikinci plana itilmekte ve gerekli yatırımlar yapılamamaktadır. Organ 
ve doku nakli, sadece bu konuya gönül vermiş, özveri ile çalışan bir avuç 
insanın gayreti ile yapılamayacak kadar önemli ve büyüktür. Oysa ithal 
edilen kornealar için çok daha fazla miktarda maliyetler olmaktadır. 
Kornea bankalarının çalışmalarını destekleyecek finansal düzenlemelerin 
acilen yapılması da elzemdir.
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KSENOTRANSPLANTASYON (HAYVANDAN 
İNSANA ORGAN YA DA DOKU NAKLİ)

1. Ksenotransplantasyon Nedir?

“Organ ve doku nakli ya da tıptaki ifadesiyle transplantasyon, işlevini 
yapamaz hale gelmiş organ yada dokuların, vücudun öteki sistemleri bu 
durumdan büyük ölçüde etkilenmeden, değiştirilmesi işlemidir. Trans-
plante edilecek doku yada organ “greft” (graft = aşı) olarak adlandırılır. 
Değiştirme işlemi ya bir canlıdan ya da kadavradan alınan greftlerin 
kullanımıyla gerçekleştirilir. Canlıdan transplantasyon; aynı türler ara-
sında (örneğin bir insandan diğerine aktarım, allotransplantasyon), farklı 
türler arasında (örneğin hayvandan insana aktarım, ksenotransplantasyon 
‘heterotransplantasyon’), aynı kişinin farklı vücut kısımları arasında 
(ototransplantasyon), ya da aynı genetik yapıya sahip bireyler arasında 
(örneğin tek yumurta ikizlerinde, izotransplantasyon ‘singref ’) olabilir.”[1]

Greft, nakli yapılan organ veya dokuya denir. Donör (verici), doku 
ya da organın nakil için alındığı şahısdır. Recipient (alıcı), organ ya da 
doku nakledilen şahıstır. Donör azlığı ve nakledilen greftin bağışıklık 
sistemi tarafından reddedilmesi, tedavinin imkânsızlığı ve başarısızlıkla 
neticelenmesi önemli sorunlardandır.

29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklan-
ması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’da organ ya da doku nakli 
tarifi yoktur. 24.10.2007 tarihinde değişikliğe uğramış Organ ve Doku 
Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde ise, “ğ) Organ ve doku nakli: Terminal 

[1] Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science. 1993;260:920–926., Nakleden: Sağlıkta 
Birikim Cilt:1, Sayı: 5, İ. DELİLOĞLU GÜRHAN, http://www2.bayar.edu.tr/saglik/
docs/sagliktabirikim/5/8.pdf
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dönemdeki hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanan organ ve doku nakli 
uygulamasını,” olarak tanımlanmıştır (Md. 4).

Ksenotransplantasyonun başarılı olmayışında ise, bazı tıbbî sebepler 
vardır. Doku uyumsuzluğu, insanların hayvanların doku antijenlerine 
karşı doğal antikorların olması, organların fonksiyonlarında ise türler 
arasında az çok farklılıkların bulunması ve hayvanların çok fazla virüs 
taşımaları bunlardan bazılarıdır[2].

Ksenotransplantasyon (Xenotplantasyon) kelimesi, yabancı manasına 
gelen “xeno” kelimesinden türetilerek, “hayvandan insana hücre, organ ve 
doku nakli” anlamında kullanılmaktadır. Ksenotransplantasyon: İki farklı 
canlı türü olan insan ve hayvandan birbirlerine özellikle de hayvandan 
insana hücre, doku veya organ naklidir.

Binlerce sene öncelerinde denizcilere yol gösteren yarı insan yarı 
hayvan görüntülü yaratıkların, sfenkslerin, Hipokrat’ı eğiten yarı at yarı 
insan olan kentorların insanlığa yardım ettiğine inanılmıştır. Yirminci 
yüzyılın başlarında, yeterli tıbbi gelişmenin olmaması ve transplantasyon 
immünolojisinin bilinmemesi gibi sebeplerle hayvandan insana organ 
ve doku nakli gerçekleştirilmemiştir[3].

“Organ bağışının yeni tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu yüzyılda 
ilk deri nakli denemeleri yapıldı. 1863 yılında Paul Bert, o zamanlar sadece 
deri, lif, erkek yumurtalıkları veya dişlerde yapılmaya çalışılan (damar 
bağlantısı olmayan organ nakilleri) transplantasyonlarda doku reddi ile 
ilgili sorunları yeniden yazmıştır. 1883 yılında zarar görmüş iç organların 
nakli ile ilgili denemeler yapılmıştı. 20.yüzyılın başlarında, tam olarak 
1902 yılında Avusturyalı Emerich Ullmann ve Fransız Alexis Carrel, 
birbirlerinden habersiz köpeklerde transplantasyon yapmayı denediler. 
Köpeklerin organlarının yerini değiştirdiler. Örneğin böbreği yerinden 
alıp fonksiyonları ile birlikte enseye naklettiler. İlk olarak Carrel, iki 
ayrı birey arasında yapılan organ naklinde, doku uyuşmazlığının ortaya 
çıktığını;fakat bu nakil, bireyin kendi vücudu içerisinde yapılırsa,bu 

[2] ERBAY, Bülent: “Böbrek Hastalıkları ve Etik”, Klinik Etik, Editörler: Ayşegül Erdemir 
DEMİRHAN, Yasemin OĞUZ, Ömür ELÇİOĞLU, Hanzade DOĞAN, Nobel Tıp 
Kitabevleri, İstanbul-2001, s.265.

[3] KARLIKAYA, ESİN/HOT, İnci: “Hayvandan İnsana Doku ve Organ Naklinin 
(Xenotransplantasyon) Etik Boyutu”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 
Cilt:16, Sayı:6, Ankara-2007, s.170.
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durumun ortaya çıkmadığını fark etti. Daha sonra damarların dikilmesi 
ile ilgili teknikleri geliştiren Carrel,bu tekniği organ ve doku nakille-
rinde de başarıyla uyguladı. Geliştirdiği bu teknik, onun 1912 yılında 
Tıp Nobel Ödülü almasını sağladı. İnsanlar üzerindeki ilk organ nakli 
denemesi, 1916 yılında Fransız Mathieu Jaboulay tarafından yapıldı. 
Bu denemede hayvan organları kullanıldığı için, deneme başarısız oldu. 
İki böbrekleri de çalışmadığı için ölmek üzere olan,iki bayana koyun ve 
domuz böbrekleri nakledilmişti. 1908 yılında bir köpeğe kendi organı 
nakledildi ve köpek yıllarca yaşadı. 1909 yılında Almanya’da Berlinli 
Dr.Unger, bir maymunun böbreğini, bir kız çocuğunun uyluk kemiği 
üzerindeki damarlarına bağladı; fakat başarısız oldu.”[4]

Hayvandan insana kalp nakli, Hardy tarafından 1969 yılında şem-
panze kalbi kullanılarak yapılmıştır; fakat küçük olan kalp erişkin hasta 
için yeterli sirkülâsyonu sağlayamamıştı. Bu nedenle 1977 yılında Bar-
nard 30 kg lık bir bör baboon’un kalbini kullanmıştır. Mitral kapak 
replasmanından sonra hastayı kardiyopulmoner bypasstan çıkartmak 
mümkün olmamıştır. Hasta sadece 6 saat yaşatabilinmiştir. 1984 yılında 
Loma Linde hastanesinden Bailey, hipoplastik sol kalp sendromlu yeni 
doğmuş kız çocuğuna baboon kalbi nakledilmiştir. ABD kan grupları 
bebeğin O, donör baboonun A olup, uymamalarına rağmen bebek Fae 
20 gün yaşamıştır. Daha sonra, progresif hemodiyalize bağlı multi organ 
yetmezliğinden ölmüştür[5].

İnsan donör(ü) organlarının sayısını artırmaya yönelik yapılan çalış-
maların yanında, 1990’lı yıllar beraberinde ksenotransplantasyona – 
hayvan organlarının, dokularının ve hücrelerinin insanlara nakledilmesi 
– yönelik yenilenen bir ilgi artışını getirdi. Bu bilgi artışına, Birleşik 
Devletler ve çok sayıdaki Avrupa ülkesinde türler arası organ nakli üze-
rindeki, prosedürün üzerlerinde önceden uygulanış olduğu hastaların biri 
hariç hepsinin ameliyat sonrası hızlı bir şekilde vefat etmiş olmalarına 
dayanan, gayri-resmi yasağın sona erdirilmesi çağrıları eşlik etmekteydi. 

[4] h t t p : / / t r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / T % C 3 % B C r k i y e ’d e _ o r g a n _
ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1

[5] VETTER, H.O/ REİCHENSPURNER, H/ REİCHART, B.: “İnsanda Kalp Donörü 
Olarak Kullanılan Baboonlar Uygun Organ Nakli Arayışı İçinde Mantıklı Bir Yaklaşım 
mı- Yoksa Gayri Ahlâkî mi?”, Organ naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT ve ADTA/
ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı Münih, Aralık 1990, Tercüme Eden:Meltem AYAZ, 
Editörler: W. LAND, J:B: DOSSETOR, Springer-Verlag ve Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. 
Şti, İstanbul-1994. S.346.
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Ksenotransplantasyonda tekrar alevlenen ilgi Birleşik Devletler Gıda 
ve İlaç İdaresi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Ulusal Sağlık 
Kurumları, ve Ulusal Bilimler Akademisi’nin İlaç Enstütüsü tarafından 
tartışılmıştır. Bu grupların hepsi dikkatlerini ksenotransplantasyonların 
zoonozu, bilinen ya da bilinmeyen hayvan patojenlerinin insan nüfusuna 
geçebileceğine dair riskin “sıfırdan büyük” olması üzerinde odaklan-
dırmışlardır (IOM, 1996). Dünya sağlığının en ürkütücü sorunlarının 
bulaşıcı hastalıkların salgın ve pandemi büyüklüğünde “ortaya çıkması” 
ve “tekrar ortaya çıkması”ndan kaynaklandığı bir tarihi çağda, bu sorgu-
lamanın organ nakli bekleyen uzun insan sıraları için hayvan organları 
sağlama ihtimalini ileri kademeye taşıyan gözüpeklik üzerinde ayıltıcı ve 
engelleyici bir etkisi olmuştur[6].

2. Transplantasyon Çeşitleri

Transplantosyonlarda yeni gelişmeler olmaktadır. Bunlar; a) hemo-
dializ: kronik böbrek yetmezliğinde koruyu tedaviden hedeflenen amaç, 
hastalığın seyrini yavaşlatmak ve ortaya çıkan belirtilerin iyileşmesini 
ya da azalmasını sağlamaktır. Bu tedavi amacına uygun yapılmaz veya 
yapılmasına rağmen etkili sonuçlar vermez ise, kronik böbrek yetmezliği 
olan hastaların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için hemoliz tedavisine ihti-
yaçları bulunmaktadır. Terminal böbrekyetmezliği gelişen hastalıklarda 
bu tedavi ile 5 yıllık ortalama yaşam %80’dir[7]. b) Organoid; “İnsan 
vücudunun tamamen yenilenebileceğini iddia eden Thampson, buna 
misâl olarak sürüngenlerin kopan organlarını yenilemelerini gösteriyor. 
Deney hayvanlarında düşük kapasiteli yeni organlar veya diğer bir deyişle 
organoidler üretmeyi başaran bu biyokimya profesörü, hedefini yeni 
karaciğerler üretmek olarak belirtiyor. Hücre şifresini çözmek demek 
olan bu çalışma, hasta hücrelerin alınarak bozuk genlerin düzeltilip tekrar 
yerlerine konmasından ibarettir”[8]. c) Sun’î organ(yapay cihaz)lardan: 
İnsanın organ veya doku nakli ihtiyacının Sun’î organ ile giderilmesi 
etik, hukuk ve dinî değerler açısından en tartışmasız konulardan biridir.

[6] FOX, Renée C./SWAZEY, Judıt P. : “Organ Transplants, Socıocultural Aspects Of ”, 
ENCYLOPEDIA OF BIOETHICS, 3rd Edition, Volume:4, USA-2004.p.1957.

[7] GÜLER, Vahap: Almanak 90, Organ Nakli Hastaları Dayanışma ve Sosyal yardımlaşma 
Derneği Yayınları, Ankara-1990, s.10.

[8] KEÇELİ, Selim: “Argonoid”, Sızıntı Dergisi, Cilt:14, Sayı:159, İzmir, Nisan 1992, s.112-
113. http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/organoid.html
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Günümüzde sun’î böbrek, yapay kalp kapakçığı .. gibi organ çalışmaları 
vardır. d) Organ ve doku transplantasyonu (aktarımı, nakli), kadavradan 
olabilir. e) Canlı insanlardan, f ) Hayvanların organlarından gerçekleşebilir.

Günümüzde insanların henüz hayal edemediği bir takım metodlarla 
organ ya da doku nakline ihtiyaç olmayacak gelişme kaydederek ve insan-
lara yeni tedavi alternatifleri sunacaktır. İhtiyarlık ve ölüm dışında bütün 
hastalıklara insanların bilgi birikimi ve kabiliyetlerini ortaya koymaları 
ile çare bulunacaktır[9].

“Yaşlı” olarak tabir edilenlerin nüfusu daha uzun hayat beklentisinden 
ötürü artmasıyla (ulusal basından bir ana başlık şu şekildedir: Bugünün 
bebekleri 130 sene boyunca yaşama beklentisine sahip olabilirler [The 
Times]), Bu durumda hastalanan organın değiştirilmesine, doğuştan 
gelen kusurları ya da kanser başlangıcı düzeltmek üzere organ nakliyle 
beraber daha yüksek bir ihtiyaç olduğu görünmektedir[10].

Buradaki konumuz hayvanlardan insanlara yapılan transplantasyondur.

Güneybatı Biyotıp Araştırma Vakfı virologlarından Jonathan Allan, 
maymunlardan insanlara organ nakline karşı olmasına karşılık, Parkin-
son tedavisinde kullanılıp milyonlarca şahsı sağlığına kavuşturabilecek 
domuz sinir hücresi nakli gibi uygulamaların düşünülebileceğini ve 
hücre nakillerinin, organ nakline kıyasla çok daha az tehlike taşıdığını 
söylemektedir[11].

Bilim insanları, hayvanları klonlayarak (koplayarak), tedavisi bulun-
mayan hastalıkların tedavi imkânlarını tespit etmek için deney hayvanı 
olarak kullanırlar.

Genetiği değiştirilmiş olan hayvanlar, hemofili ve diyabet gibi birçok 
hastalığın tıbbi çözümü için kullanılabilir. Yani hemofili için pıhtılaşma 
faktörü, diyabet için ensülin üretmek gibi. Bazı çiftlik hayvanları da 
insanlara doku ve organ naklini gerçekleştirebilmek için klonlanırlar. 

[9] HAYLAMAZ, Reşit: “İslâm Hukukuna Göre Organ ve Doku Nakli”, T.C. Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Bursa-1992, s.83. 

[10] CRUZ, Peter De: Medical Law,London England-2002, s.233.
[11] “Hayvanlardan Organ Nakline Sıkı Denetim” http://www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/

genetik/2000-07-7.pdf
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Bu şekilde hastaların organ nakli için uzun süre organ beklemeleri veya 
doku reddi gibi sorunları ortadan kalkabilir[12].

Hayvanları gıda olarak almada sakınca görmeyen şahıslar hayvandan 
insana organ ya da doku nakline karşı olmamaları gerekir. Hayvanları 
nakil için beslemekle onları yemek için beslemek arasında hiçbir fark 
yoktur. Ksenografiye karşı olma hissi, yeni duyulan çekingenliktendir[13]. 
Kanaatimizce, hayvanın nasıl etinden, sütünden, derisinden yaralanıyor-
sak, hatta böbrek, ciğer organlarını yemekte isek, organ ya da dokula-
rından yararlanmamızda herhangi bir sakınca yoktur; fakat transplante 
operasyonu hayvana acı ve ıstırap çektirmeden bilimsel usûlerle yetkili 
birimlerce yapılmalıdır.

Bir de–domuz gibi diğer memelilerin insanlara nakil için organ-
lar yapmak amacıyla hasat edilmeleri olan – ksenotransplantasyon ya 
da transgenik transplantasyon da vardır. Domuzların kalpleri insanlar 
için başarılı bir biçimde kullanılmıştır diğer hayvanların organlarının 
naklinde bir başarı gerçekleşmiş değildir[14]. Çeşitli sorunlar şu şekilde 
tanımlanabilir:

i.  İnsanlar hayvan organlarını reddedebilir ve hayvan hastalıklarına 
yakalanabilirler; Pittsburgh’da bir babunun karaciğerinin verildiği 
bir adama verildiğinde olduğu gibi.

ii.  Hayvan organlarını insanlara nakletmek ahlâkî açıdan kabul 
edilebilir midir?

iii.  Organ nakilleri için hayvanları kullanmanın onların insanlar 
tarafından elde edilebilecek herhangi bir kazanımdan öncelikli 
olacak şekilde ıstırap çekmesine neden olduğu dile getirilmektedir. 
Açık bir biçimde, insanların hayvan hastalıklarına yakalanma riski 
bir sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Birleşik Krallık’da 

[12] AKGÖNÜL, Burcu/ EREM, Canan / ÇINAR, Duygu / HALİMOĞLU, Gülendam: 
“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/bok1.doc 
(02/09/2013, saat:14:00).

[13] CARTWRİGT W.: “İnsana Xenogref Takılmasının Ahlâkı ”, Organ naklinde Ahlak, Adalet, 
Ticaret, ESOT ve ADTA/ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı Münih, Aralık 1990, Tercüme 
Eden:Meltem AYAZ, Editörler: W. LAND, J:B: DOSSETOR, Springer-Verlag ve Nobel 
Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul-1994. S.356.

[14] CRUZ, Peter De: Medical Law,London England-2002, s.232-233.
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hayvanlar ile insanlar arasında herhangi bir nakil işlemi rapor 
edilmiş değildir[15].

Hollanda da, halkın üçte ikiden fazlasının, hayvandan insana organ 
naklini, “en son ve en az istenebilecek bir çözüm” yöntemi olarak gördüğü 
belirtildi. Hayvanlardan doku, hücre ve organ nakli konusunda başlatılan 
tartışmalar ve bu konuda gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarına ilişkin. 
Tüketici ve Biyoteknoloji Vakfı tarafından hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na 
sunulan raporda, halkın büyük çoğunluğunun, hayvandan insana organ 
nakline karşı çıktığı ve bunu, “en son ve en az istenebilecek bir çözüm” 
yöntemi olarak gördüğü belirtildi. Halkın 3’te 2’den fazlasının, hayvandan 
organ nakli yerine, organ nakli konusundaki mevcut sistemin iyileşti-
rilmesini ve yapay organ üretimine ağırlık verilmesini istediği anlatılan 
raporda, hükümetin bu alandaki çalışmaları özendirecek ve destekleyecek 
bir politika benimsemesine de karşı çıkıldığı kaydedildi.Raporda, halkın 
başta domuz olmak üzere kimi hayvanlardan yapılabilecek organ ve doku 
naklini kabul etmemesinde, olayın insanî yönünü de dikkate alarak bu 
yargıya vardığı ifade edildi. Hollanda’da hükümetin önerisiyle 1 yılı aşkın 
süredir, “hayvandan insana organ nakli (xenotransplantatie) olabilir 
mi?” sorusuyla toplumun değişik düzeylerinde bir tartışma başlatılmış, 
bu çerçevede kamuoyu yoklamalarının yanı sıra internet üzerinden de 
kişilerin görüşleri alınmıştı[16].

İsveç’te yapılan “Hayvandan insana organ nakli” çalışmalarında, çeşitli 
hayvanlardan insanlara organ, doku ve hücre naklini ele alan araştırma-
larda, başarılı sonuçlar tespit edildi. Yaklaşık 200 hastaya hayvanlardan 
yapılan organ, doku ve hücre naklinin olumlu cevap vererek sonuçlandığı 
bildiren uzmanlar, hayvandan insana nakledilen organ ve dokuların insan 
üzerinde nasıl bir etki yapacağının ise zamanla belli olacağını ifade ettiler. 
Stockholm Karolinska Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Anders Alsson, 
bunun bir yan etkisinin olmayacağını tahmin ettiklerini açıkladı[17].

[15] CRUZ, Peter De: Medical Law,London England-2002, s.232-233.
[16] http://www.gurbetport.com/site/modules.php?name=News&file=articleNew&sid=66&

flag=haberDevam#yorumlar
[17] http://www.porttakal.com/ahaber-isvecte-yapilan-hayvandan-insana-organ-nakli-

calismalari-olumlu-sonuc-verdi-201354.html
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3. Dinlerde Hayvandan İnsana Organ veya Doku Nakli

3.1. Hıristiyanlıkta Hayvandan İnsana Organ veya Doku Nakli

Hıristiyan din adamları insan olmanın temelde hayvanlardan üstün 
olduğunu savunur. Araştırmaların bir çeşidi olarak gösterilen ksenotrans-
plantasyona karşı görüşlerin, batı toplumlarındaki birçok insanın yaygınca 
paylaştığı bir görüştür. İncil’de insan oluşumu ile ilgili 1:27 ‘de ‘ eşsizliğe 
sahip olmak değerli ve önemlidir çünkü onlar Tanrı’nın görüntüsünden 
yaratılmıştırlar’. Bu görüşe örnek ise Hıristiyan Tıp Derneği, insan 
hayatını kurtarma amacı ya da insanların yaşam kalitesini yükseltmek 
için acısız hayvan ölümlerinin etiksel olarak haklı olabileceklerini düşü-
nürler. Diğer yandan, bazı Hıristiyan din adamları ise insanların içine 
yerleştirilen birçok hayvan parçalarının insanları giderek daha az insan 
yaptığını savunuyorlar. Onların odaklandığı başka bir konu ise insan 
genlerinin infüzyonu boyunca genetik yapının değişmesiyle daha fazla 
insanın içindeki hayvanları besleyerek Tanrının yarattıklarını değiştirmek 
biraz anlamsız olurdu[18].

3.2. Yahudilikte Hayvandan İnsana Organ veya Doku Nakli

Eski Ahitte Levililer 11:7 ile Yasa’nın Tekrarı 14:8 domuz etini murdar 
olarak tanımlar ve domuz etini yemeyi ya da ölü bir domuza dokunmayı 
yasaklarlar. Bu yasağın nedeni Eski Ahitte açıklanmamaktadır.

3.3. İslamiyette Hayvandan İnsana Organ veya Doku Nakli

“Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. 
Dr. Mehmet Haberal’ın ölmüş kimselerden alınacak organ ve dokula-
rın, tedavileri ancak bu yoldan yapılabilecek hastalara nakli konusunda, 
Başkanlık Makamından havale olunan dilekçesi Kurulumuzca incelendi. 
Yapılan müzakere sonunda : Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, organ ve 
doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehit 
ve fakihler de, kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı 
için, bu ameliyyenin hükmünü geniş şekilde açıklamamışlardır. Ancak 
dinimizde, Kitap ve Sünnet’in delaletlerinden çıkarılmış umumî hüküm-
ler ve kaideler de vardır. Kitap ve Sünnet’te açık hükmü bulunmayan ve 

[18] CHADWICK, Ruth/SCHÜKLENK, Udo: “Organ Transplants and Donors”, Encyclopedıa 
Of Applıed Ethıcs, Volume:3, ABD-1998, s.398.
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her devirde karşılaşılan yeni yeni meselelerin hükümleri, İslâm fakihleri 
tarafından bu umumî kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere 
kıyas edilerek çıkarılmış, hiçbir mesele cevapsız bırakılmamıştır. Organ 
ve doku nakli konusunda hükmünü tayinde de aynı yola baş vurulması 
uygun olacaktır. Bilindiği üzere, insan mükerrem bir varlıktır. Mahlu-
katı içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda 
ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, 
insanın hürmet ve kerametine aykırı görüldüğünden, İslam fakihlerince 
caiz görülmemiştir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve 
miktarına göre bu hüküm değişmektedir. Nitekim dinimiz, bir kısım 
fiil ve davranışları yasak kılmış, Kitap ve Sünnet bunları tespit etmiştir. 
Sözgelimi murdar hayvan (meyte), kan, domuz eti, şarap... vb. şeylerin 
yenilip içilmesi, alınıp satılması, ilaç olarak kullanılması haram kılınmıştır. 
Ancak zaruret halinde bunlardan zaruret miktarında (ölmeyecek kadar) 
yenilip içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En’am, 119) meşru 
olduğu beyan buyrulmuştur.

Söz konusu ayet-i celilelerden, İslâm fakihleri, zaruretlerin bir ölçüde 
dinen yasaklanmış şeyleri mübah kıldığı ve zaruret halinde sadece ayet-i 
kerimelerde beyan edilen yasakların değil, zaruret halinin giderilmesi için 
yapılması zorunlu ve başka bir çare olmayan bütün yasakların zaruret 
miktarınca işlenmesinin caiz ve mubah olduğu sonucuna varmışlardır.

O halde, ölmüş kimselerden tedavi maksadıyla organ ve doku alma ve 
bunları hasta veya yaralı kimselere nakletme konusunda bir hükme ulaşa-
bilmek için; Zarurete binaen, cesedin kesilmesi, organ ve dokularından bir 
kısmının alınmasının caiz olup olmadığı, Hastalığın tedavisinin zaruret 
sayılıp sayılmayacağı (Haram ile tedavinin hükmü) Organ ve doku nakli 
caiz ise hangi şartlarla caiz olduğunun bilinmesi gerekmektedir. İslam 
fakihleri, karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü 
annenin karnının yarılmasına, Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan 
kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline, Bilin-
meyen hastalıkların öğrenilmesi ve hayatta bulunmaları sebebiyle ölülere 
nisbetle daha çok şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlana-
bilmesi için, yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi 
yapılmasının caiz olacağına, Fetva vermişler, canlı bir kimseyi kurtarmak 
için, ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir. Nitekim, Müşa-
vere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu’nun 16.4.1952 tarih ve 211 sayılı 
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kararında, özetle; “...âmmenin menfaat ve maslahatı göz önünde tutularak, 
bilinmeyen bir hastalığın bilinir hale gelmesi, hastalığın bilinmemesinden 
doğacak âmme zararının önlenmesi, hayatta bulunmaları sebebiyle daha 
şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlanması gibi maslahat ve 
şer’î hikmetlerin husule gelmesini temin için, yakınlarının rızası alınarak, 
ölüler üzerinde otopsi yapmanın caiz olacağı ve bu gibi sebepler dolayısıyle 
ölüye gösterilmesi gereken hürmet ve tekrimin zevaline katlanmanın, İslamî 
hükümlerin bir gereği olduğu...” ifade olunmuştur. İslam fakihleri, açlık ve 
susuzluk gibi, hastalığı da haramı mubah kılan bir zaruret saymışlar, başka 
yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle 
tedavilerini caiz görmüşlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli ve 
tedavi yolları arasına girmiş bulunmaktadır. O halde, hayatı veya hayatî 
bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, kan, doku ve organ nakli 
yolu ile de bazı şartlara uyularak, tedavinin caiz olması gerekir. Nitekim, 
Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulunun 25.10.1960 tarih ve 
492 sayılı kararında, “tedavileri için kan nakline zaruret bulunan hasta 
ve yaralılara başka kimselerden kan naklinin; başka kimselerden alınacak 
parçaların takılmasıyla görmeleri mümkün olduğu takdirde; hayatında 
buna izin vermiş olan kimselerin, ölümlerinden sonra gözlerinden alınacak 
parçaların bu durumdaki kimselere takılmalarının caiz olacağı...” beyan 
edilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 19.01.1968 gün ve 3 sayılı 
gerekçeli kararında ise “yalnız hayatı kurtarmak için değil, bir organı 
tedavi etmek, hastalığın tedavisini çabuklaştırmak için de kan naklinin caiz 
olduğu, tıbbi ve hukuki kaidelere riayet edilmek şartıyla kalp naklinin de 
caiz olacağı...” ifade olunmuştur. Yurdumuz dışında, çeşitli İslâm Ülke-
lerinin yetkili kişilerince de aynı yolda fetvalar verildiği bilinmektedir. 
Kurulumuzca da aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku 
naklinin caiz olacağı sonucuna varılmıştır. Zaruret halinin bulunması, 
yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan 
başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir 
tabip tarafından tespit edilmesi, Hastalığın bu yoldan tedavi edilebile-
ceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması, Organ veya dokusu alınan 
kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, Toplumun huzur ve 
düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişi-
nin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken 
aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması, 
Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, 
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Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması 
gerekir. el-İsra Suresi,70; et-Tin Suresi, 4 el-Hidaye, el-İnaye ve Feth’ül-
Kadir 1/65; Fethu babi’l-İnaye, 1/126; Fetevay-ı Hindiye, 2/390 Cessas, 
Ahkamü’l-Kur’an, 1/156; İbnü’l-Arabi, Ahkamü’l-Kur’an, 1/55; Kurtubi, 
2/232 ve 7/73; İbn Hazm, el-Muhalla, 7/426 Fetevay-ı Hindiye, 2/296; 
el-Va’yü’l-İslami, Sayı 137, Yıl 1396, Kuveyt; Istılahat-ı Fıkhiye, 3/157 
Fetevay-ı Hindiye 2/390”[19]

İslam din adamları ksenotransplantasyona karşı değillerdir;fakat 
İslam dini domuzdan alınan organları kabul edilmemesini daha uygun 
bulmaktadır. Domuz necistir[20]; fakat domuza diğer hayvanlara yapılması 
yasak olan kötü muamele ve eziyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Sadece 
domuzdan neşet eden (deri, et ve et ürünleri gibi) ürünlerin yenmemesi 
ve kullanılmaması gerekir.

Eti yenen ve şer’î usûllerle kesilmiş hayvandan -zarûret halinde 
diğerlerinden de alınmak şartıyla-, zorda kalmış şahsa organ ve doku 
nakli yapılabilir[21].

4. Ksenotransplantasyon İnsan Onuruna Aykırı mı?

“Onur; dignitas, saygınlık, izzetinefis, erdem, vakar, gurur, haysiyet, 
özsaygı, şeref, kendine saygı gösterme ve başkalarının da kendine saygı 
göstermesini sağlamadır. İnsan onuru, insanın kendi anlayışı çerçevesinde 
hürce hareket edebilme ve yaşamasıdır”[22].

Anayasa Mahkememize göre, “insan onuru kavramı, insanın ne 
durumda, hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, salt insan oluşunun 
kazandırdığı değerin tanınmasını ve sayılmasını anlatır.

Bu, öyle bir davranış çizgisidir ki, ondan aşağı düşünce, davranış, ona 
muhatap olan insanı, insan olmaktan çıkarır. İnsan onuru kavramını, 

[19] T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 3/3/1980 Tarihli Kararı. 
[20] En’am, 6/145.
[21] El-Mis, Halîl Muhyiddîn, Münâkaşa, Mecelletü Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî, 4. Dönem, c.1, 

Sayı:4Cidde-1988,s.404. nakleden: HAYLAMAZ, Reşit: “İslâm Hukukuna Göre Organ ve 
Doku Nakli”, T.C. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa-1992, s. 133.

[22] DOĞAN, Cahid: “Ötanazi (Acısız Ölüm, Euthanasia)”, Lefke Avrupa Üniversitesi IV. 
Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu 7-8 Aralık 2012 Lefkoşa, Adalet Kitabevi, 
Ankara-2013, s.220.
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toplumların kendi görenek ve geleneklerine ve topluluk kurallarına göre, 
saygıya değer olabilmesi için bir insanda bulunmasını zorunlu gördükleri 
niteliklerle karıştırmamak gereklidir. Bu kavramın gelişmesi ve yerleş-
mesi çok uzun zaman almış, pranga, bentlik, teshir, boyunduruk, dayak 
gibi cezaların kaldırılması bu yolla sağlanabilmiştir” (E. 1963/132, K. 
1966/29, k.t. 28/06/1966, AMKD s. 4, S. 187.).

Gürbüz’e göre, insan dışındaki canlıların hayatının değerli olduğunu 
kabul etme ve onların hayatına saygı gösterme önemli olması yanında, 
hayvanların onur sahibi olduğunu söylemek zordur[23]. Kanaatimizce, bu 
fikir yanlıştır. Hayvan, içgüdüsüyle yaratılış kodlarına göre yaşantısını 
düzenler. Bu durumda o’nun onurlu olmadığı manasına gelmez. Hayvan-
lardan acı çektirilmeden organ ya da doku alınması onurunu zedelemez.

Hayvandan insana organ ve doku nakli, insan onurunu zedeleyece-
ğinden etik değerler açısından tartışmalı bir konudur; fakat insanlığın 
oluşumundan günümüze kadar beslenme, gıda, ilaç vb. ihtiyaçların 
giderilmesinde hayvanlardan yararlanılmıştır. Burada temel hedef insanın 
yaşama hakkı onurundan önce düşünülmesi gerekir.

Süren’e göre, tedavi için bütün her yönteme başvurulduktan sonra 
çözüm bulunulmuyorsa ve insan donör (verici) bulunamıyorsa, yetkili 
şahıslar tarafından tıbbî yöntemlerle hayvandan insana organ ve doku 
nakli mümkün kılınmalıdır[24]. Hayvanlardan organ, doku ve hücre nakli 
sadece organ kaybı ya da yetersizliğinden değil, dejeneraktif hastalıkların 
tedavisinde de kullanılır. Örneğin ciddi deri yanıklarının tedavisinde 
kültürlenmiş fare hücrelerinin kullanıldığı görülmektedir[25]. “Hayvan 
hücreleriyle kültüre edilen embriyonik kök hücrelerinin tedavi amacıyla 
kullanılması, ksenogreftlerle eşdeğerdedir. Bunun yanında, bu tur in 
vitro kültürleme ortamlarının, insanlara, viral ve enfeksiyon ajanları 
bulaştırması gibi bazı tehlikeleri de mevcuttur. Bu nedenle, embriyonik 

[23] GÜRBÜZ, Nagehan: Biyotıp Hukukunda İnsan Onuru, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul-2014, s.96. 

[24] SÜREN, Özlem KOÇAK: “Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik Açıdan İncelenmesi” 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 73, Ankara-2007, s.188.

[25] ZENGİN, Mehmet Ali: Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbî Müdahaleler Karşısında İnsan 
Haklarının Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara-2012, s.394.
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kök hücrelerinin elde edilmesinde, fare fibroblastlarının kullanılmasına 
bazı alternatifler getirmek icin caba harcanmaktadır”[26].

Schreiber, insan geninin hayvanın embriyosuna aşılanması ile 
“insanîleştirilmiş” olan hayvan organlarının sonradan insana aktarıl-
masıyla insan ve hayvan arasında melez yaratık (varlık) fiksiyonu ortaya 
çıkarırsa bu insan onuruna aykırıdır; fakat insan gen parçasının domuz 
geni içerisine nakledilip daha sonra böylece değişikliğe uğramış domuz 
organının insana nakli, meselâ domuz kalp kapakçığının insana geçi-
rilmesi insan kimliğini ortadan kaldırmadığı için insan onurunu ihlal 
etmemektedir[27].

Ho’ya göre, hayvanların klonlanması, yabancı hücre plantasyonu için 
ya da insan hastalıkların modelleri olarak kullanılmak üzere transgenik 
hayvan oluşturulması bilimsel hata olup, hiçbir etik anlayışa sığmamak-
tadır. Türler arasının değişimi ve viral patojenlerin rekombinasyonunu 
kolaylaştırma gibi tehlikelerde bulunmaktadır. Bu projelerin devamına 
izin vermeden önce toplum bilgilendirilmelidir[28].

Genetik olarak hayvanlarda olduğu gibi insanlarında kopyalanıp 
onun organlarının alınması TCK adam öldürme suçu kapsamında değer-
lendirilmesi gerekir.

5.  Organ Donörü Olarak İnsandışı Varlıkların İsteksizce 
Kullanılması

Bazı hayvan hakları savunucuları ve hayvanların pozisyonlarını des-
tekleyen teoriyi ortaya koyan filozoflar insanlara yardım etmek amacıyla 
insan dışı varlıklara acı çektirmek konusunu tartışıyorlar. Onların tartış-
maları ya faydacı doğaya ya da onların diğer bir çeşit diğer deolontolojik 
ahlâkî teoriye dayanır. Organ naklinde hayvanların kullanımına faydacı 
yaklaşım; eşdeğer oranda hayvanların kullanımını değil de insanların 

[26] HUSEYNOV, Leyla: “Embriyonik Kök Hücreler (Embryonıc Stem Cells)” , GAZİKÖK, 
Bilimsel Öğrenci Dergisi, G.Ü. Tıp Fakültesi kök Hücre araştırma Topluluğu, Sayı:1, 
Ankara-2012, s. 6. 

[27] SCHREIBER, Hans-Ludwig: “Hayvandan İnsana Organ, Doku ve Hücre Naklinin Hukuksal 
Düzenleme Çerçevesi-(Ulusal ve Uluslar arası)”, Tıp ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı 
Güncel Ceza Hukuku Serisi No:2, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Tercüme 
Eden: Yrd. Doç. Dr. Mustafa R. ERDEM, Seçkin Yayınları, Ankara-2004, s.102-103.

[28] HO, Mae-Wan: Genetik Mühendisliği (Rüya mı Kâbus m?), Çeviren: Emral ÇAKMAK, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-2001, s.186.
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organlarının kullanımını ya da her ikisinin de kullanımını tartışıyorlar. 
Zihinsel engellerle doğmuş insanları bunak insanları organ bankası olarak 
kullanmak istediğimizde bu amaç için daha büyük emellerle kullanmak 
için ahlaki bir şekilde hak verme konusunda öneride bulunurken tutarsız 
olmuş oluruz. Gerekçelere dayanan ahlâkçılar bazı insanlar ve daha büyük 
memeliler arasında ahlâkî farkın olmadığını belirtmektedir. Meselâ, onlar 
organ naklinde kullanmak için beyinlerinin sağ ve sol lobları olmaksızın 
doğan bebeklerin kullanımında etik hakları olduğunu savunuyorlar[29]. 
Diğer taraftan da deontologlar bir insanın kişiliğini neyin belirttiğini 
tartışıyorlar. Tom Regan, hayatın konusu kriterine uygun her olgunun 
kendine has bir değeri vardır ve bu olgular sadece kesin sonuçların bir 
yolu olarak kullanılmamalıdır. Regan açık bir şekilde hayvanları da 
kapsayan kontran düşünme tarzının çapını geliştirmeyi deniyor. Regan 
çeşitli haklılık ve zorunlulukları olan iş konuları arasında tercih yapmayı 
öneren, kesin hakları olan ancak bu görevleri yerine getiremeyecek olan 
Leonard Lenson’ un iddialarını takip ediyor. Bu kişilik kriterini yerine 
getiremeyen hayvanlar ve insanlar bir sonraki kategoriye alınmalı. Bu 
görüşün taraftarları; hayvanların hayatına son verircesine onlardan organ 
alınmasının ahlâk dışı olduğunu tartışıyorlar. Biritanyadaki Nuffield 
Biyoetik Konseyi, evrim dönemlerinde insanların ve hayvan primatların 
yakın olduğundan dolayı özellikle bu primatların organ naklinde kul-
lanımıyla ilgilenirler. Konsey, domuzların toplum tarafından yemek ve 
giyecek üretiminde kullanıldığını öne sürerek domuz organlarının da 
çok az bir sorunla nakledileceğini savunurlar[30].

6. Maddî ve Manevî Varlığın Korunması

Temel hak, sağlıklı olarak yaşamak ve hastalanıldığında tedavi olmak-
tır. Bu hak 1982 Anayasamızca güvence altına alınmış olup, Anayasamı-
zın “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere 

[29] CHADWICK, Ruth/SCHÜKLENK, Udo: “Organ Transplants and Donors”, Encyclopedıa 
Of Applıed Ethıcs, Volume:3, ABD-1998, p.397.

[30] CHADWICK, Ruth/SCHÜKLENK, Udo: “Organ Transplants and Donors”, Encyclopedıa 
Of Applıed Ethıcs, Volume:3, ABD-1998, p.397.
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tâbi tutulamaz.” (1982 Any. Md.17/I, II). Düzenlemesi ile teminat altına 
alınmıştır.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 
Kanunun (ODASNHK) 1. maddesinde düzenlenmiştir. Mezkûr kanuna 
göre, canlı insan ile kadavradan başka bir insana organ ve doku naklini 
düzenlemektedir. Hayvanlardan hayvanlara ya da insanlara organ veya 
doku nakli bu kanunun kapsamı dışındadır[31]. Kanunlarımız tarafından 
yasaklanmamış olan hayvandan insana organ veya doku naklinin yapıl-
ması mümkündür.

İnsandan hayvana ise organ ve doku nakli ise, mümkün değildir.

Hayvandan organ ve doku nakli tıbbî deney olarak kabul edilmesi 
için sağlıklı insanlar üzerinde; “a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya 
makamlardan gerekli iznin alınmış olması,

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda 
hayvan üzerinde yapılmış olması,

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deney-
ler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak 
açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir 
etki bırakmaması,

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı 
verici yöntemlerin uygulanmaması,

f ) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete 
ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye 
dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat 
teminine bağlı bulunmaması, gerekir.”(TCK Md.90/II). Mezkûr hüküm 
gereği, öncelikle hayvan organ ve doku naklinin tedavi ediciliğinin tes-
pitinde, hayvan organ ya da dokusunun tedavi edici etkisinin başka bir 
hayvan üzerinde görülmesi gerekir.

[31] TAŞKIN, Ahmet: Organ ve Doku Nakillerinde Hekimin Cezai Sorumluluğu, Adil 
Yayınevi, Ankara-1997, s. 91.
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Bugüne kadar hayvan refahı konusunda Avrupa Birliği mevzuatın-
dakine benzer nitelikte oluşturulan tek düzenleme; 16.05.2004 tarih ve 
25464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve deneysel 
ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların üretim yerlerinin 
teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun kurulması, çalışması, hayvanların 
refah ve güvenliğini temin edecek şekilde bakımı ve kullanımlarının sağ-
lanmasını amaçlayan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 
Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri 
ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”dir. Mezkûr Yönetmeliğin “Organ 
ve doku paylaşımı” başlıklı 31. Maddesinde, “Kullanıcı kuruluşlar bün-
yelerinde daha önce öldürülen hayvanların organ ve dokularını diğer 
kullanıcı kuruluşlarla paylaşabilir. Genetiği değiştirilmiş hayvanların 
organ ve dokularını veren, nakleden ve alan kuruluşlar bu Yönetmelik 
ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara uymakla 
yükümlüdür.”

l) Kullanıcı: Kâr amaçlı olsun ya da olmasın, hayvanları prosedürlerde 
kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

“t) Tedarikçi: Üretici dışında, prosedürlerde kullanılmak veya bilim-
sel amaçlarla doku veya organlarından yararlanılmak üzere, kâr amaçlı 
olsun ya da olmasın, hayvanları tedarik eden herhangi bir gerçek veya 
tüzel kişiyi,”(Md.4).

“f ) Gen aktarımlı (transgenik) hayvan: Kendi genomunda başka bir 
organizmaya ait rekombinant bir geni taşıyan hayvanı” (Md.4). ifade eder. 
Böylece insan genini hayvan genine nakletme işlemi düzenlenmemiştir.
Hayvanların bünyesinde, yapay insan organları üretimleri yasaklanmıştır.

Çevre mevzuatı kapsamında ele alınan diğer bir husus ise AB’nin de 
taraf olduğu 123 no’lu Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan 
Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamındaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini de hedefleyen 2010/63/EU sayılı 
Deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına 
dair 22 Eylül 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifidir. 
Direktif 1986 tarihinde kabul edilen ve bu konudaki üye devlet yasala-
rının, düzenlemelerinin ve idari hükümlerin yakınlaştırılmasına yönelik 
Direktifin değiştirilerek, daha da güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu 



259

KSENOTRANSPLANTASYON (HAYVANDAN İNSANA ORGAN YA DA DOKU NAKLİ)

direktif uyarınca, deneylerin ve deney sonrasında gerekmesi durumunda 
hayvanların öldürülmesi işleminin ehil kişiler tarafından yapılması, bu 
hayvanların tutulduğu ve yetiştirildiği yerlerde hayvan refahı kurallarına 
uyulması, deneylerin hayvanlara en az acı verecek biçimde yapılması vb. 
ile deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelere ilişkin 
ayrıntılı kurallar belirlenmiştir[32].

“Organik yapı iskeletleri, kök hücreler ve kimerik (melez) hücreler 
sayesinde, hayvanlarda yapay insan organları üretme noktasına her geçen 
gün yaklaştırılıyor. Hayvanların genetik yapısını değiştirerek insanlaştı-
rılmış hücre ve organlar üretmek artık hayal değil. İnsan vücudundaki 
organların, tümünü olmasa da bazı işlevlerini yapabilen organlar üretile-
biliyor. Hayvanlarda oluşturulan karaciğer, kalp ve böbrek gibi dokular, 
gerçek organ şeklini alabilmiş, yani ne işlevsel olarak ne de boyut olarak 
insanlara nakledilecek aşamada değil. Ayrıca, bağışıklık sistemiyle ilgili 
sorunlar da tam olarak aşılamadı. Bütün bunlara ek olarak karşılaştırılacak 
diğer bir sorunsa, hayvan vücudunda yetiştirilen organların insanlara 
bazı hastalıkları taşıması. Bazı virüsler, hayvan hücre çekirdeğine gire-
rek genetik yapıyla bütünleşiyor. Örneğin, “retrovirüs” denen bir virüs 
türü, kendi genetik şifresini domuz DNA’sına entegre ederek sürekli 
kendisini çoğaltabiliyor. Hayvanda üretilen insanlaştırılmış organların 
insanlara nakledilmesiyle retrovirüs vücuda girebilir, insan hücrelerinin 
genetik yapısıyla bütünleşip çeşitli hastalıklara, bunun da ötesinde, insan 
DNA’sında mutasyonlara neden olabilir. Bu ve benzeri sorunlara çözüm 
aranadursun, insanlaştırılmış hayvan fikri özellikle etik ve dini açıdan da 
tüm dünyada büyük bir tartışma konusu. Hayvanlarda üretilen insanlaş-
tırılmış organların nakledilmesinin insanı hayvanlaştıracağını düşünen 
kesimler bu tür çalışmalara oldukça karşı. Ayrıca, hayvan severler de 
bu tür çalışılmalara şiddetle karşı çıkıyor. Dr. Vacanti’nin fare sırtında 
kulak oluşturması, hayvan severleri ayağa kaldırdı. Tabii, bu tartışmalar 
devam ederken bilim adamları yapay organ üretimi konusunda hızla yol 
alıyorlar. İyimser tahminlere göre önümüzdeki 15-20 yıl içinde birçok 
yerde yapay organ üreten hayvan çiftlikleri kurularak, organ nakilleri 
için sınırsız bir kaynak yaratılmış olacak.”[33].

[32] Hayvan Hakları, Hayvanların Korunması ve Refahı, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği 
Bakanlığı Yayını, Mart 2011 –Ankara, s.5. 

[33] “Organ Üretim Çiftliği”, Bilim ve Teknik, TÜBİTAK Yayınları, Ankara-2004, s. 7. http://
www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/yapayasam.pdf
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Maryland Beltsville’deki Tarımsal 
Araştırma Merkezinde, pig 6707 isimli embriyo halindeki domuza bir 
insan gelişme hormonu enjekte ettiler. Bu sayede aşırı miktarda domuz 
pastırması elde etmeyi hedefliyorlardı. Domuz doğduğunda salgı bezleri 
insan gelişme hormonunu salgılamaya başlamıştı; fakat domuz hedef-
lenen amaca uygun olarak sadece aşırı derecede irileşerek, “insana ait 
genetik materyal metabolizmasını beklenmedik bir biçimde ve kötü 
yönde değiştirdi”. Diğer taraftan son derece tüylü, uyuşuk, cinsî iktidarı 
olmayan, mafsallarında kireçlenme ve hafif şaşı olan ve güçlükle ayakta 
duran bir hayvandı[34].

Tıbbî deney sağlıklı insanlar üzerinde yapılmaktadır. Hayvan organ 
ve dokularının aşırı derecede enfeksiyon (iltihap) riski taşımaları ve nakil 
alanın çevresindekilere bulaştırılması riski ile karşı karşıya kalındığından 
anayasamız 17. Maddesi ve TCK Md.90/II hükümleri gereği, fayda- teh-
like dengesinden tehlikenin fazla olmasından yapılması uygun değildir.

24/06.2004 târih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
9/III. Maddesinde, “Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar 
bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir.” Denilmekle hay-
vanlardan organ ve doku nakline tıbbî deney sürecinde izin verilmektedir.

Tedavi girişimlerinin hukuka uygunluğu için, enfeksiyon rizikosunun 
hastaya ve yakınlarına bulaşma riskinin tamamen ortadan kalkmış olması 
aranmamalıdır; fakat riziko /fayda dengesinde, tahmini enfeksiyonun 
ortaya çıkmayacağı yönünde bir beklentinin olması gerekir[35].

Hayvandan organ ve doku nakli tıbbî deneme olarak kabul edilmesi 
için hasta insan üzerinde, “(4)… bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin 
uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde 
yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, 
ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet 
ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması 

[34] KİMBRELL, Andrew: İnsan Vücudu Dükkânı, (Nev York:1993), sf.74. Nakleden. Bıll 
McKIBBEN:Teter! Genetik mühendisliği ve İnsan Doğasının Sonu, Pınar Yayınları, 
Tercüme Eden: Fatma ÇOLAK, İstanbul-2006, s.65-66. 

[35] SCHREIBER, Hans-Ludwig: “Hayvandan İnsana Organ, Doku ve Hücre Naklinin Hukuksal 
Düzenleme Çerçevesi-(Ulusal ve Uluslar arası)”, Tıp ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı 
Güncel Ceza Hukuku Serisi No:2, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Tercüme 
Eden: Yrd. Doç. Dr. Mustafa R. ERDEM, Seçkin Yayınları, Ankara-2004, s.116.
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ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması 
gerekir.” (TCK Md. 90/IV.). Mezkûr hüküm gereği, hasta insanın tedavisi 
için hayvandan organ ve doku nakli yapılabilir.

7. Hayvanların Korunması Kanunu Açısından 
Ksenotransplantasyon

24/06.2004 târih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
“Yasak müdahaleler” kenar başlıklı 8/II. Fıkrasına göre, “Hayvanların, 
yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya 
da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.” Denilmektedir. 
Hakeri’ ye göre, öncelikle hayvanların öldüğü zaman organ veya doku-
ların alınmasına izin verildiğini, yaşayan hayvanlar için ise, kural olarak 
yasaklandığını; fakat istisnaî olarak tıbbî amaçlarla bir bölümünün ya 
da tamamının alınacağını bildirmektedir[36].

Yukarıda zikrettiğimiz mezkûr hükmün getirdiği yasak, allotransplan-
tasyon (aynı türler arasında) açısından da, örneğin bir insandan diğerine ya 
da bir hayvandan diğer hayvana organ ya da doku nakli içinde geçerlidir. 
Bir hayvanla diğer hayvanın birbirine karşı yaşama hakkı açısından eşit 
olup, üstünlüğü yoktur. Bu sebeple bir hayvan diğer hayvana organ ya 
da doku nakli için feda edilemez.

Hayvandan insana organ veya doku nakli yapıldığı zaman TCK açısın-
dan zorunluluk (ıztırar) hali sebebiyle fail cezalandırılmaz (TCK. Md.25/
II). Kabahatler Kanunu’nun 12. Maddesine göre, Türk Ceza Kanunun 
hukuka uygunluk sebepleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere 
ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından uygulandığı için Hayvanları 
Koruma Kanunu’nun 28. Maddesindeki para cezaları uygulanamaz[37].

8. Eczane ve Eczacılar Hakkında Kanun Açısından 
Ksenotransplantasyon

Almanya Ecza Kanunu 5/I’e göre, nakledilecek organın tahmini 
zararlı etkileri nedeniyle sakıncalı ecza olarak piyasaya sürülmesi yasaktır. 
Enfeksiyon tehlikesinin ortaya çıkışı, zararlı etki olarak değerlendirilebilir. 

[36] HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku,5. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara-2012, s.178.
[37] HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku,5. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara-2012, s.178.
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Bunun için ise, bilimsel verilerin duruma göre haklı bir şüphenin olması 
yeterli olmaktadır[38].

İlaç üretimi için SB ruhsat alınması gerekir. Bir takım aşamalardan 
sonra ilaçlar piyasaya sürüldüğünden, hayvanlardan alınacak organ ve 
doku nakli ilaç kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer 
taraftan, ilacın ambalajlanıp satışa sunulması gerekir. Bu yönüyle de 
öncen ambalajlanıp satışa sunulmadığı için hayvanların doku, organ ve 
hücreleri ilaç sayılmamaktadır.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin “a) Sadece bir 
hasta için reçeteye göre eczanede hazırlanan ve yaygın olarak majistral 
formül ismiyle anılan her türlü ürün,” (Md. 2/a).

Majistral ilaçlar açısından ise, hekimin ilacın terkibinin belirtmesi 
üzerine eczacı ilacı yapmaktadır. Bu durumda hayvan organ ya da doku-
sunu hasta için ilaç olarak reçete eden hekimin ilacını yapması gerekir. 
Diğer taraftan, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin, 
“c) Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, 
bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek 
veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik 
kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,” olduğundan 
organ ve dokunun etken maddesi bulunmadığından majistral ilaç olarak 
kabul edilemez.

18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanuna göre “Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız 
veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya 
gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduran kişiye, 
fiili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektir-
mediği takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu 
ilaç ve sair ecza maddesine elkonularak imha edilmek üzere mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir.” (Md. 41).

İspençiyarî (Eczacılık) ve Tıbbî Müstahzarlar (Hazırlar, Hazırlan-
mışlar): “Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni kaidelere 

[38] SCHREIBER, Hans-Ludwig: “Hayvandan İnsana Organ, Doku ve Hücre Naklinin Hukuksal 
Düzenleme Çerçevesi-(Ulusal ve Uluslar arası)”, Tıp ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı 
Güncel Ceza Hukuku Serisi No:2, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Tercüme 
Eden: Yrd. Doç. Dr. Mustafa R. ERDEM, Seçkin Yayınları, Ankara-2004, s.111.
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muvafık muayyen ve sabit bir şekilde yapılarak âmillerin ismiyle veya 
hususi bir nam altında, ticarete çıkarılan tababette müstamel her nev’i 
basit ve mürekkep devâî tertiplere ispençiyarî ve tıbbî müstahzarlar ismi 
verilir”(Md.4/1f ). En yeni ilaç tanımı: “İlaç/beşeri tıbbî ürün: Hastalığı 
önlemek, teşhis etmek ve/veya tedavi etmek, fizyolojik bir fonksiyonu 
düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan 
doğal, sentetik veya biyoteknoloji kaynaklı etkin maddeyi veya maddeler 
kombinasyonunu,” ifade etmektedir (KAHY. Md.4/s)[39].

Tıbbî deneme çercevesinde ise, ilaç olarak eczacıya sipariş verilmesi 
ile ilaç kapsamına dahil olduğu yani majestik ilaç olduğu enfeksiyon riski 
nedeniyle de kabul edilemez. Yani eczacı majistral ilaç olarak imal edemez.

“Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korun-
mada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik 
farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analiz-
lerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği 
ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite 
güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında 
hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına 
ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir

Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak 
için eczacı olmak şarttır. Eczacı; ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, 
ilaç Ar-Ge merkezi gibi müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel 
müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.” (Md.1).

“Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya tağ-
yir edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin (Fiyatları 
üzerinde yazılmak suretiyle) alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince tesbit ve ilan olunacak esaslara göre yapılır. Eczanelerde 
hazırlanan reçetelerin ilaçlarında görülecek hata ve saireden doğrudan 
doğruya eczanenin mesul müdürü sorumludur.” (Md.25/I).

“Tabiplerin tertip ettikleri reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını 
müracaat sahiplerine temin etmek üzere birden fazla eczanenin bulunduğu 
yerlerdeki eczanelerin gece ve pazar nöbetleri, mahallin en yüksek sağlık 
amirinin tensibiyle halkın ihtiyacını temin edecek surette tanzim olunur.

[39] Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2011 Resmi 
Gazete Sayısı: 28030. 
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Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için verilecek emirlere ecza-
cıların tabi olması mecburidir.” (Md.36).

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

“İlaç dışı klinik araştırma: İlaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi 
cihazlar ve kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek 
olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, 
doku nakli araştırması veya organ nakli araştırmasını ifade eder (KAHY. 
Md.4/r). Mezkûr hüküm kapsamına, hayvandan insana organ ya da doku 
nakli de girmektedir. Bu durumda “…insanlar üzerinde gerçekleştirile-
cek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması…” nda hayvandan insana 
organ ya da doku naklinde Sağlık Bakanlığı’ndan izin ve etik kurul kararı 
gerekmektedir. Bu durumda ilaç dışı klinik araştırmalarda, sağlıklı insan 
üzerinde yapılan tıbbî deney kapsamındadır.

9. Ksenotransplantasyonun Şartları

9.1. Tıbbî Zorunluluk (Endikasyon)

Hayvanlardan insana organ ve doku naklinin yapılması için tıbbî 
zorunluluk gerekir. Hastanın bilinen tedavi yöntemleri ile tedavisinin 
olamayacağı anlaşılması üzerine naklin yapılması gerekir. bu tedavi uzman 
hekim tarafından bilimsel yöntemlere uygun olarak hastane ortamında 
yapılması gerekir (TCK. Md.90/II).

Ksenografi kullanımı hakkında deneysel araştırmalar sınırlıdır. Kse-
nokrafik kalp transformasyonu da uzun ve masraflı tıbbî müdahale 
olduğundan o kadar kolay değildir. Ksenokrafik kalp transformasyonu 
günümüzde bir insan organı kullanılır hale gelene kadar, köprü görevi 
görebilir[40].

[40] VETTER, H.O/ REİCHENSPURNER, H/ REİCHART, B.: “İnsanda Kalp Donörü 
Olarak Kullanılan Baboonlar Uygun Organ Nakli Arayışı İçinde Mantıklı Bir Yaklaşım 
mı- Yoksa Gayri Ahlâkî mi?”, Organ naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret, ESOT ve ADTA/
ERA’nın İlk Müşterek Toplantısı Münih, Aralık 1990, Tercüme Eden:Meltem AYAZ, 
Editörler: W. LAND, J:B: DOSSETOR, Springer-Verlag ve Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. 
Şti, İstanbul-1994. S.346.
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9.2. Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması

Sağlık insanlar üzerinde yapılan Tıbbî deneylerde gerek çocuklar 
gerekse yetişkinler için hayvandan insana organ ve doku nakli enfeksiyon 
(bulaşma) riski sebebiyle mümkün olmadığından bu çerçeve de aydınla-
tılmış rızasının alınmaları da sözkonusu olmamaktadır.

Tıbbî denemelerde ise, hasta olan çocuklardan aydınlatılmış rızaları, 
kanunî temsilcilerinden ve çocuğun kendisinden de birlikte alınması 
gerekir. (TCK Md.90). Vejeterjan bir şahsa hayvandan organ ve doku 
nakli yapılırken ayrıntılı aydınlatılması ve rızasının alınması gerekir.

Hasta, teşhis sonrası kendisine nasıl bir tıbbî müdahalede bulunu-
lacağına ilişki tedavi alternatifleri hususunda hekim tarafından ayrıntılı 
olarak aydınlatılarak rıza verme hususunda ise başta hekim olmak üzere 
hiçbir tesir altında kalmadan hürce karar vermesidir.

Avrupa Biyotıp Sözleşmesinin[41] 5. Maddesinde “tıbbî müdahaleye 
rıza” hususunu düzenlemektedir. Buna göre, “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 muvafakatini her zaman serbestçe geri 
alabilecektir.” Mezkûr hükümle hastanın aydınlatılmış rızası alınması 
gerektiği düzenlenmiş olup, bu çerçevede sırf tıbbî müdahaleye rıza 
yeterli olmamakta ve tıbbî müdahalede oluşacak komplikasyonlar da 
izah edilmelidir.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’a 
göre, hastanın muvafakatını düzenleyen 6. Maddesine göre, “On sekiz 
yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabil-
mesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden 
uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde 
sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onay-
lanması zorunludur.”

Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğünü düzenleyen 7/a-b hüküm-
lerine göre, “Organ ve doku alacak hekimler: 

[41] Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo, 1997). Bu sözleşme 
ülkemizce 03. 12.2003 tarih 5013 sayılı kanunla uygun bulunup onaylanmıştır.
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a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınması-
nın yaratabileceği tehlikeler ile, bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal 
sonuçları hakkında bilgi vermek;

b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında 
vericiyi aydınlatmak; “Zorundadırlar” [42] demektedir.

Hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü, 1219 sayılı Tababet Ve 
Şuabatı San’atlarınınTarzı İcrasına Dair Kanunun 70. maddesinde düzen-
lenmiştir: “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için 
hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde 
muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri 
olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde 
ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart 
değildir.) Hilafında hareket edenlerden alakadarın şikâyetine bağlı olmak 
şartıyla on liradan iki yüz liraya kadar hafif cezai nakdi alınır.”

Ayrıca Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 14. maddesinin ikinci fık-
rasında da hekimin aydınlatma Yükümlülüğü düzenlenmiştir: “Tabip ve 
diş tabibi hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerinde 
fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, 
teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lâzımdır. 
Ancak, hastalığın, vahim görülen akıbet ve seyrinin saklanması uygundur.”

Hekimin aydınlatma yükümlülüğü Türk Borçlar Kanununun vekâlet 
sözleşmesini düzenlendiği bölümünden de çıkarabiliriz. “Vekil, vekâlet 
borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği 
veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, 
işi başkasına yaptırabilir.

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini 
gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, 
benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi 
gereken davranış esas alınır”.(TBK. Md.506).

[42] Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. Sayısı: 16655 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
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Hasta Hakları Yönetmeliği 15. 16,17, 18.,19., ve 20. Maddelerinde 
düzenlenmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin “Bilgilendirmenin Kapsamı” baş-
lıklı 15. Maddesi, “

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,

ç) Muhtemel komplikasyonları,

d) Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve 
riskleri,

e) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,

f ) Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,

g) Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği,

hususlarında bilgi verilir.”

” Demektedir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 07.03.1977 tarih ve E. 1976/6297 K. 
1977/2541 sayılı kararında “Rızanın hukuken geçerli olabilmesi için 
kişinin sağlık durumunu, yapılacak müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını 
bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlatılması ve iradesini bildirirken baskı 
altında kalmaması, serbest olması gerekir. Bu itibarla ki, ancak aydınlanmış 
ve serbest bir irade sonucu verilmiş rıza hukuken değeri olan bir rızadır.”

Aydınlatılmış onam, kişinin kendisine uygulanacak tıbbî teşhis ve 
tedavi kabul ya da red eyleminin bununla ilgili olarak kendisine veri-
len bilgiye dayanmasıdır[43]. “Hekim ile hastası arasındaki münasebet 
hukuki işlem olsa da temeli güven esaslarına dayanan etik değerlerden 
oluşmaktadır. Hekim ile hasta arasında oluşacak diyalogla hekim hastayı 

[43] OGUZ, N.Yasemin: “Psikiyatride Onam ve Aydınlatılmış Onam” Etik, Hukuk ve Bilim 
Açısından, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara-1994, s.8.
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aydınlatırken hastanın da uygulanacak tedaviye riayet etmesi gerekir. 
Hekimin hastasıyla görüşme saatleri tedavinin bir süreci sayılmaktadır”[44].

9.3. Etik Kurullar ve Hayvandan Organ Nakli

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nin[45] 14.,15.,ve 16. 
Maddelerinde, akraba dışı canlıdan (insandan insana) organ nakli yapı-
lacağı zaman il sağlık müdürlüklerinde teşekkül edilen etik komisyona 
dair mevzuat hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümlerden ve organ ve doku nakli ile ilgili ülkemiz 
mevzuatından da anlaşılacağı üzere; insanlara organ nakli ile ilgili uygu-
lamalar ve mevzuat hükümleri yalnızca insandan insana yapılan nakilleri 
kapsamaktadır. Yani hayvanlardan insanlara organ nakli yapılmasına dair 
mevzuatımızda henüz herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Bu sebeplerle aşağıda değinilen organ nakillerinde “etik kurul” lara 
ilişkin hükümlere bakıldığında; yalnızca CANLI insanlardan insanlara 
yapılan organ nakillerinde organ nakli yapılacak hastanın akrabası olma-
yan kimselerden (eşi, kan veya kayın hısımı olmayan akraba dışı diğer 
insanlar) organ alınacağı zaman etik kurulun izninin arandığı görülecektir.

Akraba olan canlıdan organ bağışı olduğu durumlarda, akrabalık 
bağlarının kuvvetli olduğu ülkemizde organ veren ile alan arasında manevi 
bağlar sebebiyle bu bağışın yapıldığı bilinmekte olup bu tür bağışlarda 
başkaca bir maddi çıkar ilişkisi olmayacağı varsayılarak ayrıca bir etik 
kurul incelemesine ve onayına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ancak akraba olmayan canlı kimselerin hastaya organ vereceği durum-
larda; organ verecek olan canlı kimsenin kendi organını para veya başkaca 
maddi bir çıkar elde etmek amacıyla satmadığından emin olunması, organ 
bağışında organ ticareti, komisyonculuğu vb. etik olmayan Saiklerin 
devreye girmemesi ve bu tür durumların tespit edildiği vakalarda organ 
naklinin gerçekleşmesine izin verilmemesi amacıyla “Etik Kurul” oluştu-
rulmuş olup Türk Ceza Kanunu kapsamına göre de suç olan organ ticareti 

[44] DOĞAN, Cahid: “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması”, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Girne-Amerikan Üniversitesi Sağlık hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart2009 
Girne/KKTC, Adalet Yayınevi, Ankara-2010, s.178.

[45] Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi 
Gazete Sayısı: 28191.
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ve vb. maddi ilişkileri önlemek amacıyla görev yapmaktadır. Komisyonun 
izin vermediği vakalara organ nakli yapılamamakta yapanlar hakkında 
yasal işlemler uygulanarak bu tür nakil merkezleri kapatılmaktadır.

Bu kapsamda bahsi geçen “Etik Kurullar” yalnızca hastanın akrabası 
olmayan diğer bir insandan alınarak yapılacak organ nakilleri bakımından 
görev üstlenmiş olup hayvanlardan organ alımı ve insanlara naklinde 
hayvan organlarının alınıp satılamayacağı veya ticaretinin yapılamaya-
cağı, maddi çıkarlar için devredilemeyeceği gibi mevzuatımızda bir yasak 
olmaması gibi nedenlerle bir etik komisyon kararını gerektirmeyecek bir 
uygulama olacaktır ve zaten mevzuatımızda hayvandan organ nakilleri 
ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme de mevcut değildir. Kanaatimizce, 
mevzuatımızda transplantasyon için etik kurul kararı gerekli olmasa da 
evrensel etik değerler gereği etik kurul kararının alınması gerekir.

10. Hayvan Organ ya da Dokusu Tıbbî Cihaz mıdır?

Hayvan organ ya da dokularının canlı olmayan türevleri tıbbî cihaz-
dır. Bunun için klinik araştırmalardan yapılması gerekir. Tıbbî Cihaz 
Yönetmeliği’nin “Cansız hayvan dokuları ve cansız hayvan dokularından 
imal edilen ürünleri içeren cihazlar hariç olmak üzere, hayvan kökenli 
doku ve hücrelere” uygulanmayacağını söylemektedir (2/6fıkra-e bendi).

“k) Tıbbi cihaz (cihaz): İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu 
farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat 
fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve 
insan üzerinde:

1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi 
veya mağduriyetin giderilmesi,

3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi 
veya yerine başka bir şey konulması,

4) doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla imal edil-
miş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine 
getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız 
hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her 
türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri ifade eder.” (Md.4).
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Mezkûr Yönetmeliğin Ek-I Temel Gerekler başlıklı 8.2. maddesinde, 
“Hayvan kökenli dokular, kullanım amacına uygun denetimden ve vete-
riner kontrolünden geçmiş hayvanlardan sağlanmalıdır.

Onaylanmış kuruluşlar, hayvanların coğrafi kökenine ait bilgileri 
saklamalıdır.

Hayvan kökenli hücrelerin ve maddelerin işlenmesi, korunması, test 
edilmesi ve kullanımı en uygun güvenlik şartlarında yapılmalıdır. Özel-
likle, virüsler ve diğer bulaşıcı ajanlar ile ilgili güvenlik ve imalat işlemleri 
sırasında geçerli eliminasyon veya virüslerin inaktivasyonu metodlarının 
uygulanması ile sağlanmalıdır.”

Mezkûr Yönetmeliğin EK-IX Sınıflandırma Kuralları başlıklı “4.5. 
Kural 17: Sadece sağlam deri ile teması amaçlanan cihazlar hariç, hayvan 
dokuları veya ölü doku parçaları kullanılarak imal edilen bütün cihazlar 
Sınıf III’e girerler.” demektedir.

Hayvan organ ya da dokularından insülin gibi ilaç yapılabilir. Bunlara 
biyoteknolojik ürün denir.
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Hepinize saygılar sunuyorum, sabrınıza teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı- Avukat Cahid DOĞAN Bey’e bu öz sunumu 
için çok teşekkür ediyorum.

Kurultayımızın birinci gününü sonlandırmış bulunmaktayız. Hiç 
yazılı soru gelmedi, sözlü sorumu var arkadaşlar? O da yok.

Birinci günü sonlandırmış bulunmaktayız. Yarın, Sağlık Hukukunda 
Uzlaşma ve Gen Hukuk olarak oturumlarımız devam edecek.

Hocalarımıza bu değerli sunumları için çok teşekkür ediyoruz Ankara 
Barosu adına, çok sağ olun.

(Plaket Takdimi)
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SUNUCU- Bugünkü yapılacak oturumun ana başlığı, “Sağlık Huku-
kunda Uzlaşma”.

Müsaadenizle ben konuşmacıları, konuşma sırasına göre kürsüye 
davet etmek istiyorum.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Sayın 
Süha Tanrıver, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Erdal Yerdelen, Kırıkkale Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ramazan 
Çağlayan ve Oturum Başkanı Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Avukat Sayın Sema Güleç Uçakhan.

Avukat Sema GÜLEÇ UÇAKHAN (Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi/Oturum Başkanı)- Sayın katılımcılar hoş geldiniz.

Bu oturumumuzun konusu, arkadaşımızın da söylediği gibi “Ara-
bulucuk Sağlık Hukukunda Uzlaşma”, özellikle sağlıkta arabulucuk ve 
uzlaşma.

Sağlık alanında 663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle uzlaşma 
düzenlenmiş durumda, Usul Kanununda da alternatif uyuşmazlık çözüm 
yolları yeniden düzenlenerek arabuluculuk teşvik edilmiştir.

Bu konuda pek çok eseri bulunan, alanının duayeni olan Sayın Pro-
fesör Doktor Süha Tanrıver, gerek arabuluculuk, gerek uzlaşma, gerekse 
konumuz dışı belki ama bilirkişilik konularında bizleri aydınlatacak.

Fazla uzatmadan sözü Sayın Hocama bırakıyorum; buyurun hocam.

Prof. Dr. Süha TANRIVER – (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dışarıda çok güzel bir hava var, sabahın erken saati, tabii buraya 
gelip bu tartışmaları dinlemek, bundan yararlanmak hakikaten büyük 
bir fedakârlık gibi gözüküyor.
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GENEL OLARAK ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA 
KAVRAMLARI VE ARALARINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR

I. KAVRAMSAL OLARAK ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA

Alternatif uyuşmazlık çözümlerinin en etkin ve en yaygın olarak 
işlerlik kazanmış biçimlerini, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumları 
teşkil eder.

Arabuluculuk, uyuşmazlık içine düşmüş olan tarafları, konuşmak 
ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, birbirlerini 
anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini kendilerinin üretmelerini 
sağlamak amacıyla aralarındaki iletişimi kolaylaştıran, tümüyle bağımsız, 
tarafsız ve objektif bir konumda bulunan uzmanlık eğitimi almış olan 
üçüncü kişinin katkısı yahut katılımıyla yürütülen gönüllü bir usûldür[1]. 
Arabuluculuk faaliyeti, bir yargılama faaliyeti değildir. Arabulucu, uyuş-
mazlık hakkında herhangi bir karar vermez; taraflara tartışabilecekleri 
ve irdeleyebilecekleri çözüm önerilerinde bulunamaz. Yine, yargısal bir 
yetkinin kullanımı niteliği taşıyan ve sadece hâkim tarafından yapılabile-
cek olan işlemler, arabulucu tarafından gerçekleştirilemez. Bu çerçevede, 
özellikle tahkikat işlemleri, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemesi 
ile keşif icrası gibi işlemler, arabulucu tarafından yapılamaz. Arabulucu, 
sadece sistematik bir takım teknikler uygulamak suretiyle, taraflar ara-

[1] Bakınız benzer tanımlar için, bkz.: Ildır, G.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003, 
s.88; Özbek, M.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004, s.202; Şahin-Ceylan, 
Ş.: Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul 
2009, s. 298. Avusturya Arabuluculuk Kanunu’nun 1.maddesinde de, arabuluculuk, 
uzmanlık eğitimi almış, tarafsız üçüncü kişinin, tanınmış yöntemlerle taraflar arasındaki 
iletişimi sistematik bir biçimde, tarafların sorumluluğu kendi üzerlerine alarak aralarındaki 
uyuşmazlığı yine kendilerinin gidermelerini mümkün kılmalarını hedeflemek suretiyle teşvik 
etmesini öngören ve gönüllülük esası üzerine yürüyen bir faaliyet olarak tanımlanmıştır.
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sında iletişimin kurulmasını kolaylaştırır ve bir diyalog sürecinin işlerlik 
kazanmasına ve bunun canlı tutulmasına katkı sağlar; onlara, ortaklaşa bir 
çözüm üretmelerine olanak verecek şekilde rahat ve özgür bir müzakere 
ortamı yaratmak suretiyle yardımcı olmaya çalışır[2]. Bir başka ifadeyle, 
arabulucu, uyuşmazlığı bir karar vermek suretiyle çözmeyi değil; ikna 
ve telkin ile tarafların yeniden müzakerelere girişmelerine ve bir anlaşma 
sağlamalarına imkân veren bir ortamı oluşturmak için katkı sağlamayı 
hedefler. O haklıyı veya haksızı bulmaya yahut belirlemeye yönelik olarak 
değil; tarafların her ikisinin de menfaatlerinin optimal bir şekilde denge-
lenmesini öngören bir anlaşma zemininin bulunmasına çaba sarfederek, 
uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması sürecinde rol oynar[3]. Arabulucu, 
tarafların üzerinde anlaşabilecekleri noktaları, ortak paydaları tespit eder 
ve bu zemin üzerinde mutabakata varmalarına yönelik olarak faaliyet 
gösterir[4]; taraflara hukukî tavsiyelerde bulunamaz, bir çözüm önerisi 
geliştirip, bunu onlara empoze edemez ve geliştirilen bir çözüm önerisi 
üzerinde anlaşmaya varmaları için onları zorlayamaz[5]. Arabuluculuk 
görüşmelerinde, tarafların, birbirleriyle iletişim kurmaları ve bunun 
pekiştirilmesi, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anla-
maları, çözüme ulaşılamaması halinde doğabilecek muhtemel sonuçları 
daha iyi görmeleri ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik 
çözüm seçeneklerini ortaklaşa bir biçimde üretip, değerlendirmeleri temin 
edilir[6]. Arabulucu, tarafların, sakin ve makûl bir biçimde görüş ayrı-
lıklarını tartışmalarını sağlamak için, uyuşmazlık çözüm sürecinde çaba 
sarf eder; uzayan görüşmelerde sinirlerin gerildiği ve gurur sorunlarının 
ortaya çıktığı hususu dikkate alındığında, onun rolü, daha ziyade taraf-
ların soruna daha akılcı ve daha ılımlı bir biçimde yaklaşmalarını temin 

[2] Ildır, s.100; Pekcanıtez, H.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Hukuki Perspektifler Dergisi, 
2005/5, s. 12-16), s.16; Sungurtekin-Özkan, M.: Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesi 
Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Legal Medenî Usûl ve İcra-İflâs-Hukuku 
Dergisi, 2005/2, s. 353-369), s.358; Şahin-Ceylan, s.298-299.

[3] Subaşı, İ.: Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk (Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II İstanbul 
2003, s.743-833), s.760-761 dn.45.

[4] Subaşı, s.757-758.
[5] Küçükgüngör, E. : Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri 

(BATİDER., C. XXII, Sa. 4’den Ayrı Bası, s. 47-55), s.51; Subaşı, s.760; Şahin-Ceylan, s. 
298-299.

[6] Sungertekin-Özkan, s.359.
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etmektir[7]. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun (başarının) 
elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

Uzlaştırma ise, taraflardan tümüyle bağımsız, tarafsız, objektif bir 
konumda bulunan ve uzmanlık eğitimi almış olan üçüncü kişinin, 
aralarında uyuşmazlık bulunan taraflara, somut olayın koşullarına ve 
özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup; onların bu 
çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan somut çözüm önerile-
rinden birisi üzerinde mutabakata varmalarını hedefleyen bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

II.  ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA ARASINDAKİ 
TEMEL FARKLILIKLAR

a.  Arabulucu, uyuşmazlık içine düşmüş olan taraflara, somut olayın 
koşullarına ve özelliklerine göre, gelişen ve değişen bir çözüm 
önerileri kataloğu sunup, onların kendilerine sunulan çözüm 
önerilerinden birisi üzerinde mutabakata varmalarını hedefleyen 
bir gayret içerisinde bulunamaz. Arabulucu, sadece, uyuşmazlık 
içine düşmüş olan taraflar arasında iletişimin kurulmasını kolay-
laştırır; onlar arasındaki diyalogun canlı tutulması için çaba sarf 
eder ve onlara, ortaklaşa bir çözüm üretmelerine olanak verecek 
şekilde, rahat ve özgür bir müzakere ortamı yaratmak amacıyla, 
katkı sağlar. Buna karşılık, uzlaştırıcı ise, taraflara, somut olayın 
koşullarına ve özelliklerine göre belirlilik kazanan bir çözüm 
önerileri kataloğu sunar ve tarafların, kendilerine sunulan somut 
çözüm önerilerinden birisi üzerinde mutabakata varmalarını 
temin amacıyla, çaba sarf eder.

b.  Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde, 
yani, anlaşmanın sağlanmasında, tümüyle taraflar egemen olduğu 
halde, uzlaştırma sürecinin işleyişinde ve sürecin başarıyla sonuç-
landırılmasında, uzlaştırıcı daha egemen konumdadır.

c.  Arabuluculuk süreci sorun odaklı; uzlaştırma süreci ise, dava 
odaklıdır.

[7] Subaşı, s.761-762 dn.47.
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d.  Arabuluculuk süreci, çıkarların dengelenmesi temeline dayalıdır; 
geçmişi değil, geleceği gözetir; uzlaştırma süreci ise, hakkı ve 
haklılığı temel alır; geleceği değil; daha ziyade geçmişteki durumu 
gözetir.

e.  Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ilişkiler daha ön plânda tutul-
duğu halde; uzlaştırma sürecinin işleyişinde, teamüller ve ilkeler 
daha ön plândadır.

f.  Arabuluculuk sürecinin işleyişinde hukuk kuralları, deliller ve delil 
değerlendirilmesi daha geri plânda bulunup; tarafların her ikisinin 
de menfaatlerinin gerçekleştirilmesini ve tatminini hedefleyen 
optimal bir çözümün üretilmesi daha ön plâna çıktığı halde[8]; 
uzlaştırma sürecinin işleyişinde, hukuk kuralları, deliller ve delil 
değerlendirmesi daha ön plândadır, daha baskındır. Bu nedenle, 
arabuluculuk süreci daha esnek ve daha ılımlı bir süreç olduğu 
halde; uzlaştırma süreci, daha katı ve inisiyatif kullanmaya fazla 
imkân vermeyen bir süreç konumundadır.

g.  Arabuluculukta, yaratıcı çözümler üretilmesi daha muhtemel 
olduğu halde; uzlaştırmada varılacak çözümler daha sınırlıdır.

h.  Arabuluculuk, tarafların her ikisinin de tatmin edilmesini dolayı-
sıyla, her iki tarafında oranları farklılık arz etse bile, kazanmalarını 
öngören optimal bir çözümün üretilmesini, deyiş yerindeyse en 
iyi müşteri sonucunu; uzlaştırma ise, en iyi hukukî sonucun elde 
edilmesini hedeflemektedir.

i.  Arabuluculuk, tarafsız, bağımsız ve uzmanlık eğitimi almış üçüncü 
bir kişinin becerisi ve psikolojik taktikleri ile taraflar arasındaki 
farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik dinamik bir süreç 
olduğu halde; uzlaştırma, esas itibariyle ortaya bir karar çıkartıl-
masını hedefleyen ve genelde bir kurul yoluyla gerçekleştirilen 
daha statik ve daha formel bir süreçtir[9].

[8] Bkz. aynı yönde: Küçükgüngör, s.51.
[9] Subaşı, s.762 dn.51.
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Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun öngördüğü 
model de, gerçek anlamda bir arabuluculuktur. Anılan Kanun’un 2. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, arabuluculuk, “Sistematik 
teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla 
tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 
çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim 
sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız 
ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen 
uyuşmazlık çözüm yöntemi” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı tanımlama, 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 4. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de yer almaktadır.

Kanun’da ve Yönetmelik’te öngörülen modelde, bağımsız, tarafsız ve 
uzmanlık eğitimi almış olan üçüncü kişi, uyuşmazlık içerisine düşmüş 
olan tarafları, sadece, sistematik birtakım teknikler uygulayarak bir araya 
getirip, aralarında iletişimi kurup, onlara kendi çözümlerini kendilerinin 
üretmesine olanak verecek, rahat ve özgür bir müzakere ortamı yaratmak 
için gayret sarf edip, işlevi bununla sınırlı bulunup, aralarında uyuşmazlık 
bulunan taraflara, müzakere etmek üzere, bir çözüm önerileri kataloğu 
sunmadığına göre, haklılık ve haksızlık, delil değerlendirmesi, hukuk 
kuralları ve ilkelerden ziyade, menfaatlerin bir şekilde dengelenmesi teme-
line dayalı olarak, sürecin yürütümüne katkı sağladığına göre, öngörülen 
modelin, gerçek anlamda bir arabuluculuk olduğu konusunda, yukarıda 
yapmış olduğumuz kavramsal analizler çerçevesinde, herhangi bir kuşku 
duymamak gerekir. Görüldüğü üzere, Kanun’da öngörülen modelde de, 
sürecin işleyişinde ve başarı ile sonuçlandırılmasında, arabulucu değil, 
taraflar egemen konumdadır.

Yine, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
Yönetmeliği’nin 19. maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinde, 
arabulucunun, sürecin yürütülmesi sırasında, uyuşmazlık içerisine düşmüş 
olan taraflara, hukukî tavsiyelerde bulunamayacağı, bir çözüm önerisi ya 
da öneriler kataloğu geliştirip, bunu empoze edemeyeceği ve müzakereler 
sırasında geliştirilen bir çözüm önerisi üzerinde anlaşmaya varmaları 
için, onları zorlayamayacağı, açıkça hüküm altına alınmıştır. Keza, aynı 
Yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde de, 
keşif, bilirkişiye başvurma ve tanık dinleme gibi, niteliği gereği yargı-
sal bir yetkinin kullanımı anlamına gelen ve sadece hâkim tarafından 
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yapılabilecek olan işlemlerin, arabulucu tarafından yapılamayacağı, açıkça 
ifade edilmiştir. Her iki hüküm de, yukarıda vermiş olduğumuz kavramsal 
çerçeve gözetildiğinde, uzlaştırma kurumu ile değil, ancak arabuluculuk 
kurumuyla ilişkilendirilebilecek olan hükümler konumundadır.

Beni saygıyla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum; sağ olun.

Oturum Başkanı- Şimdi bir arabulucu, uzlaştırma vesaire falan 
hiçbir şey yapmayacağım.

Bu Kurultay’ı düzenleyen Sağlık Kurulu’na resmen baskı uygulaya-
cağım. Bana vermiş oldukları sürede adil olmak zorunda olduğum için 
süreyi uzatacağız. Çünkü, Süha Bey Hocama bu toleransı tanırken, diğer 
hocalarıma toleransı tanımamak olmayacağı için ya soru cevaplardan 
keseceğiz ya da süreyi uzatacağız. Artık sizin sabır göstermeniz lâzım.

Prof. Dr. Süha TANRIVER- Birde kamu hukukçularının rüçhan 
hakkı vardır. Biz birey yararı, onlar kamu yararı gözetirler.

Oturum Başkanı- Yalnız bir dava hakkımda var bu arada, Sağlık 
Hukuku Kurulu’nu dava edeceğim. Madem bu kurultay düzenleniyordu, 
bunu arabuluculuk sınavlarından önce yapsalardı da, şöyle hap bilgileri 
ondan önce alsaydık, bizde daha sonra sınavlara girseydik çok daha iyi 
olurdu. Biraz geç kaldılar bunu düzenlemekte, ben sınava girip çıktım, 
daha girenler var. Ama onlarında bundan haberi yok. Daha fazla zama-
nınızı çalmayacağım.

Bu konunun bir de ceza yönünü irdelemek üzere Sayın Erdal 
Yerdelen’e sözü vermek istiyorum; buyurun hocam.
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Özet

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, onarıcı adalet kavramının ortaya 
çıkmasıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi de uzlaşma kuru-
mudur. Uzlaşma kurumunun ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden 
biri klasik ceza adalet sistemlerinin uyuşmazlığın taraflarını, özellikle de 
mağduru tatmin etmemesidir. Uzlaşma kurumu ülkemizde ilk olarak 1 
Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler ile 
uygulanmaya başlanmıştır.

Uyuşmazlığın taraflarının özgür iradelerine dayanan uzlaşma kuru-
munun(,) mağdur veya suçtan zarar gören bakımından, şüpheli veya sanık 
bakımından, toplum bakımından, yargı organlarının iş yükü bakımından 
ve kamu harcamaları bakımından birçok faydası bulunmaktadır.

Bu çalışmada, sağlık mesleği mensuplarının karşılaşma olasılıkları en 
yüksek olan suç tiplerinin hangilerinde uzlaşma olanağının bulunduğu 
ve bu suçlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden diğerleri-
nin uygulanma olasılıkları ile uzlaşmanın gerçekleştirilme usulü izah 
edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tıp Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi, Uzlaşma, 
Mağdur, Fail
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Summary

Alternative dispute resolution methods, with the emergence of the 
concept of restorative justice, began to be implemented. There are the 
various reasons for the emergence of mediation institutions. Most impor-
tantly, classic criminal justice system does not satisfy the parties to the 
dispute, particularly the victims. Mediation institution was introduced 
in our country by the was introduced by the regulations of the No. 5237 
Turkish Penal Code and No. 5271 the Criminal Procedure Code which 
came into force on 1 June 2005.

Mediation institution which based on the free will of the parties to 
the dispute has many benefıts in terms of the person who has suffered 
damages from the crime, in terms of the suspect or the accused, in terms 
of the society, in terms of courts’ workloads and in terms of public 
expenditure.

This study, which is most likely to encounter health professionals 
where crime types examined which of the possibility of compromise. 
Possibilities of the implementation of these crimes, other methods of 
alternative dispute resolution procedure will be explained with the rea-
lization of reconciliation.

Keywords: Medical Criminal Law, Criminal Procedure Law, Medi-
ation, Aggrieved, Perpetrator

Giriş

İlk zamanlarda insanlar, anlaşmazlıklarını kendi aralarında çözmeye 
çalışmışlar ve genellikle güçlü olanlar anlaşmazlığın diğer tarafına baskı 
yaparak anlaşmazlığın kendi lehlerine çözülmesini sağlamışlardır. Fakat 
toplum kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte anlaşmazlıkların çözümünde 
öncelikle değişik özellikleriyle toplumun önde geleni olmayı başarmış 
kişilerin etkisi görülmeye başlanmış, nihayet devlet kurumunun ortaya 
çıkması ve yaygınlaşmasıyla çözüm merci ilgili organları aracılığıyla 
devlet olmuştur.

Kişiler arasındaki anlaşmazlıklar ve bunların sonucunda işlenen suçlar, 
toplumun huzurunu ve devletin istikrarını olumsuz yönde etkilediğinden, 
insanları suç işlemeye yönelten sebepler, siyasiler, hukukçular, kanun 
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koyucular, eğitimciler, sosyologlar ve psikologlar tarafından araştırılmış 
ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmıştır. Günü-
müze kadar anlaşmazlıkların çözümünde en yaygın olan yöntem, devlet 
organı olan mahkemelerde dava açılması ve anlaşmazlığın bu organlarda 
görev yapan kişiler tarafından mevcut hukuk kurallarının somut olaya 
uygulanarak çözülmesi olmuştur.

Zamanla hayatın tüm alanlarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle, 
insanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve dolayısıyla işlenen suçlar hızla art-
mış, yargı organları bu iş artışı nedeniyle zorlanmaya başlamıştır. Yargı 
organları tarafından yürütülen sürecin uzun sürmesi ve süreç sonunda 
verilen kararların tarafları tatmin etmemesi, süreç sonunda suç işleyen 
kimselere verilen cezalara rağmen yeniden suç işlemeleri sıkça karşılaşılan 
bir durum olmuştur. Sayılan bu olumsuz nedenlerin etkisiyle, anlaş-
mazlığın tüm taraflarını memnun edebilecek alternatif çözüm şekilleri 
arayışları başlamış ve sonuçta onarıcı adalet kavramı ortaya çıkmıştır. 
Onarıcı adaletin, toplumun ihtiyaçlarıyla mağdurların ve faillerin ihti-
yaçları arasında denge kurmak suretiyle toplum menfaatleri üzerinde 
yoğunlaşan bir anlayış olduğu belirtilmektedir[1].

Söz konusu alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaşmanın 
hedefinin, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana 
gelen çekişmeyi, bir arabulucunun girişimini sağlayarak çözmek ve adaleti 
sağlamaktır. Failin sebebiyet verdiği zararın giderilmesi ile fail-mağdur 
arasındaki barışın sağlanması, uzlaşmanın asıl unsurunu meydana getir-
mektedir. Uzlaşma kurumunda, zararın giderilmesi ve onarım yanında 
moral unsurunun da varlığı, suçun faili bakımından cezanın ‘özel önleme’ 
fonksiyonuna yardım etmektedir. Bu durum aynı zamanda mağdurun 
ve genel olarak kamunun da yararlarının korunmasını sağlamaktadır. 
Failin, uzlaşma ile işlediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek 
ve sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme olanağını 
elde etmiş olacağı, uzlaşma ile mağdur bakımından da adaletin yerine 
getirilmiş olacağı, uzlaşmanın kamuda da, fiille ihlâl edilmiş olan hukuk 
kurallarının geçerliliğini vurgulayarak kamusal barışın yeniden kurulma-
sına hizmet etmiş olacaktır.

[1] Özbek, Mustafa, Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde 
Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları, AÜHFD, C.56, S.4, 2007, s. 124.
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Türkiye’de 2005 yılında yapılan yargı reformları sonucunda yürür-
lüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte uygulanmaya 
başlanan uzlaşma kurumu, toplum ve uygulayıcılar tarafından yeterince 
tanınmadığından henüz istenilen seviyede uygulanamamaktadır.

İnsan onuru ve temel haklar konusunda yaşanan gelişmeler ile tek-
nolojik yeniliklerin getirdiği kolaylıkların yanında; konuların karmaşık-
laşması, ile bu konuların daha yakından ve spesifik olarak incelenmesi 
gereği, tıp hukuku alanında da kendisini göstermiş ve sağlık çalışanları ile 
hastaların hak ve yükümlülüklerinin ayrıntılı incelenmesini gerektirmiştir. 
Tıp Ceza Hukuku, her ne kadar bağımsız bir hukuk dalı olmasa da sağlık 
çalışanları ile hastaların kişisel haklarının ihlal edildiği ve toplumsal açıdan 
vazgeçilmez bir şekilde korunmalarının gerektiği durumlar söz konusudur. 
Bu maksatla yeni suç tiplerinin ortaya çıkması ya da ceza muhakemesine 
ilişkin güvenlik tedbirlerinden faydalanılması artık vazgeçilmezdir[2].

I. UZLAŞMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

A. Uzlaşma Kavramı

Uzlaşma, cezai bir uyuşmazlığın, mahkeme dışında, fakat adil ve 
mağdurun zararının giderilmesini sağlayacak bir biçimde halledilmesi[3], 
işlendiği konusunda yeterli şüphe bulunan bir suçtan dolayı mağdurun 
tatmin edilmesi suretiyle fail ve mağdur arasındaki çekişmenin gide-
rilmesini ve bu suretle soruşturma veya kovuşturmanın kaldırılmasını 
hedefleyen bir kurumdur. Uzlaşma, suçtan doğan zararın giderilmesi 
üzerinde fail ile mağdurun anlaşmaları veya bağımsız bir arabulucu 
tarafından anlaştırılmaları halinde ceza soruşturması ve kovuşturması-
nın sona erdirilmesi, olarak da ifade edilmektedir[4] . Uzlaşma kavramı 
26/07/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulan-
masına İlişkin Yönetmeliğin 4/1-b maddesinde “Uzlaşma kapsamına 

[2] Bu açıdan hastanın haklarını daha kolay ileri sürebileceği yollar ortaya konduğu gibi sağlık 
çalışanlarının muhatap oldukları muameler karşısında etkili hak arama yöntemlerinin 
kabulü gerekmektedir. 

[3] Gümüşel, Ebru, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.7, www.tez2.
yok.gov.tr

[4] Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, İstanbul, 2005, s. 247.
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giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 
görenin Kanun ve bu yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak 
uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarını, ifade 
eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Uzlaştırma kavramı Yönetmeliğin 4/1-c maddesinde “Uzlaşma kap-
samına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan 
zarar görenin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun 
olarak uzlaştırmacı aracılığıyla ya da hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini .... 
ifade eder.” şeklinde yer almıştır. Görüldüğü gibi “uzlaşma”, bir kurumu 
adlandırma, “uzlaştırma” ise bu kurumun işleyişindeki süreci tanımlama 
olarak kullanılmıştır.

B. Uzlaşmanın Tarihsel Gelişimi

Yirminci yüzyıl sonlarında hukuk sistemlerinde, klasik yargılama 
usullerine göre daha basit, masrafları daha az, süreci daha kısa, çözümleri 
daha etkili ve daha uygulanabilir, uyuşmazlığın tüm taraflarını memnun 
edebilecek alternatif çözüm şekilleri aranmaya başlanmıştır. Başta özel 
hukuk alanında bu şekilde çözüm arayışları hızlanarak Anglo-Sakson 
hukuk sistemlerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri adıyla yeni 
yöntemler denenmiştir[5]. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, temelde 
pragmatist bir karakter taşıması sebebiyle, küreselleşmenin de etkisiyle, 
Kıta Avrupası ülkelerinde de hızla işlerlik kazanmaya, (ve) uygulama 
alanı bulmaya başlamıştır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafsız 
ve objektif konumda bulunan üçüncü bir kişinin, aralarında uyuşmazlık 
bulunan tarafları ortaklaşa bir çözüme ulaşmaları için bir araya getirerek, 
iletişim kurmalarını ve bu suretle sorunlarının çözümünü kendilerinin 
bulmalarını sağlamaktadır. Böylece devlet mahkemelerinde cereyan eden 
yargılamaya nazaran seçimlik bir yol olarak işlerlik kazanan ve tümüyle 
gönüllülük esası üzerine kurulmuş olan uyuşmazlık çözüm yollarının 

[5] “Ceza hukuku tarihinde ilk korunan sujenin mağdur olmasına karşılık aydınlanmadan 
günümüze kadar geçen süreçte faile, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı gibi yargılanma 
güvenceleri sağlanmasına ağırlık verilmiş, buna karşılık her iki sujenin korunmasındaki 
denge bozulmuştur. Hatta ceza davalarında sanıkların mağdurlardan daha ayrıcalıklı bir 
durumda olduğu dahi söylenebilir.” (Soygüt Arslan, Mualla Buket, Türk Ceza ve Ceza Usul 
Hukukunda Uzlaşma Kurumu, Galatasaray Üniversitesi Yayınlan, İstanbul, Ocak 2008, s. 
8.)
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bütünü olarak ifade edilmektedir[6]. Uzlaşma düşüncesinin gelişmesinde, 
ceza adalet sisteminin failleri ıslah etme yani yeniden suç işlemelerini 
önleme ve mağdurları tatmin etme yönlerinden başarısız olmasının önemli 
rol oynadığı da belirtilmiştir[7]. Gerçekten klasik ceza yargılaması sistem-
lerinde failin suçu devlete ve topluma karşı işlediği kabul edildiğinden, 
failin cezalandırılarak başka bir suçu işlemesini önlemek, bunun yanında 
failin ıslah edilmesini sağlamak amaçlanmaktaydı. Burada suçtan asıl 
zarar gören konumunda bulunan mağdurların zararlarının karşılanması, 
yani tatminlerinin sağlanması düşünülmemekteydi[8].

Uzlaşma günümüzdeki anlamıyla ilk olarak Kanada’da 28 Mayıs 1974 
tarihinde meydana gelen bir olayda uygulanmıştır. Sonuçlar etkileyici 
bulunduğundan uygulamalar devam etmiş ve günümüzdeki uzlaştırma 
programları ortaya çıkmıştır. Bu uygulama aynı zamanda onarıcı adaletin 
ilk modern örneği de sayılmaktadır[9].

C. Uzlaşmada Amaç

Uzlaşmanın, işlenen suçun soyut hukuk kurallarının ihlalinden önce, 
belirli bir kişiye karşı gerçekleştirilen haksızlık olarak algılanması gerektiği 
düşüncesini vurgulayan onarıcı adalet teorisine dayandığı ve amacının, 
“suç nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararın mümkün olduğu 
ölçüde giderilmesi için mağdur ve failin aktif olarak katılacakları bir 
süreçte uyuşmazlığın çözümüne imkan sağlanması, fail ve mağdura suçu 
tartışmaları, duygularını açıklamaları ve sorularına cevap bulmaları için 
fırsat verilmesi, suç nedeniyle ortaya çıkan zararı dikkate alarak tarafların 
karşılıklı olarak kabul edebilecekleri bir telafi planının hazırlanmasına 
imkan verilmesi” olduğu belirtilmektedir[10].

Mağdur-fail uzlaştırma programlarının amacının, faillerin kendi fiil-
lerinin sonuçlarını görerek bizzat anlamaları için, suçun faili ile mağduru 

[6] Tanrıver, Süha, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
ve Özellikle Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 64., Mayıs- Haziran 2006, 
s. 151. 

[7] Çetintürk, Ekrem, Onarıcı Adalet, Ankara, 2008, s. 19.
[8] Kaymaz, Seydi/Gökcan, Hasan Tahsin, Uzlaşma ve Önödeme, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 

Ankara, 2007, s. 45.
[9] Çetintürk, s. 44. 
[10] Çetintürk, s. 37.
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arasında doğrudan iletişim kurulması olduğu belirtildiği gibi[11], uzlaş-
manın amacının yargının iş yükünü azaltmak olduğu da ileri sürülmüş-
tür[12]. Yine uzlaşmada amacın, taraflar arasındaki uyuşmazlığın, sanık 
hakkında kamu davası açılmadan hazırlık yani soruşturma aşamasında 
çözümlenmesi olduğu belirtilmektedir.

D. Onarıcı Adalet Yöntemlerinde Temel İlkeler

Onarıcı adaletin temel ilkeleri doktrinde farklı şekillerde sayılmış-
tır[13]. Bu ilkeler;

• Adalet, kişilerin gördüğü zararın onarılması için çalışılmasını gerektirir.

• Suçtan doğrudan ve en fazla etkilenen kişilere, talep etmeleri halinde 
adalet sürecine katılmaları için imkân sağlanmalıdır.

• Devletin rolü adil bir kamu düzenini korumak, toplumun rolü ise, 
adil bir barış düzeni inşa etmek ve sürdürmektir[14].

• Suça karşı verilecek toplumsal tepkiye, mağdurun maruz kaldığı 
zararın mümkün olduğu kadar giderilmesinden başlanması gerekir.

• Failin mağdura karşı gerçekleştirdiği eylemin etkilerini anlamaya ve 
bundan dolayı sorumluluğunu kabul etmeye teşvik edilmesi yararlıdır.

• Mağdura, suçun etkilerini doğrudan faile anlatabilmesi, ona sorular 
sorabilmesi ve suç nedeniyle ortaya çıkan zararın en iyi şekilde gide-
rilebilmesi amacıyla faille bir araya gelmesi için fırsat verilmesi[15], 
olduğu da belirtilmektedir.

[11] Özbek Veli Özer, “Mağduru Koruma ve Mağduriyetin Giderilmesi”, Hukuki Perspektifler 
Dergisi, 2004, Sayı 2, s. 116-125

[12] Karaaslan, Erol, Ceza Yargılamasında Uzlaşma, Adalet Dergisi, Eylül 2007, S.29, s. 276. 
[13] Yokuş Sevük Handan, Ceza Sorumluluğu ve Çocuk Yargılama Sistemi, Ankara Barosu 

Hukuk Kurultayı, 12-16 Ocak 2000, Ankara, C.2, s. 241. 
[14] Jahic, Galma/Yeşiladalı, Burcu, Onarıcı Adalet: Yeni Bir Yaklaşım, Onarıcı Adalet, Mağdur-

Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı, İstanbul, 2008, 
s. 16.

[15] Çetintürk, s. 25.
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E. Uzlaşmanın Ortaya Çıkış Nedenleri

Uzlaşmanın temelde üç hareketin etkisiyle ortaya çıktığı belirtilmiş 
olup, bu hareketler; geleneksel ceza adaleti sürecine toplum temelli bir 
alternatif sunan ve müeyyide olarak zararın giderilmesini vurgulayan 
toplumsal adalet modellerinin gelişmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm 
usullerinin yaygınlaşması, mağdur haklarına olan ilginin artması, olarak 
sayılmıştır[16].

Özellikle klasik ceza adalet sistemi uygulamalarının ceza adalet sis-
temlerinin genel ve özel önleme amaçlarını[17] gerçekleştiremediğinin fark 
edilmesi, mağdurların uğradıkları haksız eylemler nedeniyle gördükleri 
zararlarını makul süre içerisinde ve tamamen karşılayamamaları, bireyler 
arasındaki tüm uyuşmazlıkların yargı organları aracılığıyla çözülmek 
istenmesi nedeniyle yargı organlarındaki iş sayısının her geçen gün artması 
ve uyuşmazlıkların çözülme sürelerinin gittikçe uzaması gibi sebepler 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ve dolayısıyla uzlaşma kuru-
munun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sebeplerin ayrı başlıklar 
halinde incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

1. Ceza Muhakemesinde Ortaya Çıkan Yeni Anlayışlar

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve onarıcı adalet başlıkları altında 
ayrıntılı olarak incelemeye çalıştığımız yeni anlayışlar, ceza muhake-
mesinde suçtan asıl zararı gören mağdurlara öncelik verilmesi gerektiği 
düşüncesiyle ortaya çıkmaya başlamıştır[18]. Gerçekten yıllardan beri 
uygulanan klasik ceza adalet sistemlerinde devlet suçtan asıl zarar gören 
süje olarak kabul edilmiş ve mağdurların maruz kaldıkları eylem nedeniyle 
uğradıkları zararlar dikkate alınmamıştır. Öyle ki ceza usul kanunları 
genellikle suçu işleyen failler ekseninde düzenlenmiştir.

[16] Çetintürk, s. 40.
[17] “Ceza Hukukunun genel önleme amacının cezalandırma ile sağlanacağı, cezanın amacının, suç 

işleyen failin cezalandırılması suretiyle ona bu konudaki yasakların varlığını ve çiğnenmemesi 
gerektiğini öğretmek ve böylece başka suçların işlenmesini önlemek olduğu, özel önleme 
amacının ise, suçlunun toplum bakımından zararsız hale getirilmesi ile sağlanacağı, klasik 
ceza adalet sisteminde ceza verilmesi ile, faili iyileştirerek topluma kazandırmanın, faili ceza 
ve ceza vasıtasıyla korkutmanın, topluma kazandırılamayacak ise toplum dışına itilmesi ve 
toplumun failden korunmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.” (Özbek, Veli 
Özer, Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 
2005, s.170.)

[18] Özbek, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 825.
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5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na bakıldığında ülkemizde de 
bu anlayışın halen geçerli olduğu ve bu anlayış doğrultusunda şüpheli ya 
da sanıkların haklarının daha ayrıntılı olarak düzenlendiği, mağdurların 
ikinci plana bırakıldığı açıkça görülmektedir. CMK’nın “mağdur ile 
şikâyetçinin hakları” başlıklı 234/1-a maddesinin 3. ve 5. fıkralarında 
06/08/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5793 sayılı kanun ile yapılan deği-
şiklik bu anlayışın ne yazık ki sürdüğünü göstermiştir. Kanunun önceki 
halinde “vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendiril-
mesini isteme” şeklindeki düzenleme yerine “Vekili bulunmaması halinde, 
cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,” 
şeklinde düzenleme getirilerek mağdurların avukatlar aracılığıyla hukuki 
yardımdan faydalanmasına sınırlama getirilmiştir. Yine zaman zaman çıka-
rılan af kanunlarında, gerçek kişilere karşı işlenmiş suçların af kapsamına 
alınarak, devlete karşı işlenen suçların ise kapsam dışında bırakılması, 
mağdurların uğradıkları zararın dikkate alınmadığını göstermektedir.

Klasik ceza adaleti sistemleri suçtan asıl zarar gören mağdurları tabiri 
caizse “tanık” olarak gören ve mağdurların faillerin yargılanması sürecine 
aktif katılımını engelleyen bir anlayıştadır. Bu nedenle zaten uğradığı 
haksız eylem nedeniyle yeterince korunmadığını düşünen mağdurlar, 
yargılama sürecinde de haklarının iyi korunmadığı, kendilerinin ihmal 
edildiği düşüncesine kapılmaktadır. Yargılama sonucunda failin cezalan-
dırılmasına karar verilse dahi, mağdurun zararı somut olarak ve hızlı bir 
şekilde giderilemediğinden, mağdur sürecin sonunda mutlu olamamakta 
ve yargı organlarına karşı olan güveni zedelenmektedir. Sayılan bu sıkın-
tılar nedeniyle mağdurların ceza yargılamasındaki rollerinin ne olması 
gerektiği tartışılmaya başlanmış ve mağdurun yerinin sağlamlaştırılması 
ve mağdura öncelik verilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Belirtilen bu sorunlar nedeniyle son yıllarda ceza adaleti anlayışında 
mağdurlar ön plana çıkarılmış ve mağdur haklarının suç işleyen failler 
kadar korunması, mağdurların ceza adaleti sistemindeki konumunun 
güçlendirilmesi, sürece aktif katılımlarının sağlanması, yine faillerin de suç 
nedeniyle sorumluluklarını kabul etmesi, mağdurun zararını gidermeye 
çalışması, kendisini mağdurun yerine koyarak mağdurun uğradığı haksız 
eylem nedeniyle gördüğü zararı hissedebilmesi, bu şekliyle de yeniden 
suç işlememe konusunda gelişme göstermesi gerektiği düşünülmüştür. 
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Çoğu zaman sanığın mahkumiyetinin mağduru tatmin etmekten uzak 
olduğu, bu doğrultuda devletin cezalandırma yetkisi olduğu gerçeği inkâr 
edilmese de devletin bu yetkisinin en azından mağdurun menfaatlerinin 
arkasına itilmesi, ceza muhakemesinde mağdurun menfaatlerinin de 
dikkate alınması gerektiği kabul edilmiştir[19].

Uzlaşmanın ortaya çıkmasında ekonomik, sosyal, siyasal, ahlaki vb. 
alanlarda hızla meydana gelen değişiklikler karşısında devletlerin suç 
ve suçlulukla mücadele etme siyasetlerinde geliştirdikleri yenilikler de 
etkili olmuştur. Artık suç siyaseti insan haklarını, kamu düzeni ve barışını 
korumayı amaçlamaktadır. Suç siyaseti bir yandan suçluların nasıl ceza-
landırılması gerektiği ile ilgilenirken, öte yandan suçtan asıl zarar gören 
mağdurların haklarını da güvence altına almalıdır. 21. yüzyıl ceza adalet 
sisteminde, failin yeniden sosyalleştirilerek toplumsal sorumluluğa sahip 
bir insan haline getirilmesini hedefleyen hümanizm ilkesi, suç siyasetinin 
bu amaçlarına ulaşmak için göz önünde bulundurduğu temel ilkelerden 
birisi haline gelmiştir. Suç siyasetlerinde meydana gelen değişikliklerin de 
etkisiyle klasik ceza adalet sisteminin eksikliklerini gideren, mağdurların 
süreç içerisine aktif katılımını öngörerek zararlarını en kısa süre içerisinde 
etkili bir şekilde giderilmesini sağlayan, yine failin süreç sonunda ıslahını 
öngören, bu şekilde mağdur ile fail arasındaki uyuşmazlığın çözülme-
sini amaçlayan çözüm yollarının kullanılması gerektiği düşünülmüş, 
bu düşünceler doğrultusunda da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 
ve nihayet uzlaşma kurumu ortaya çıkmıştır. Mağdur-fail uzlaştırma 
programlarının amacının, faillerin kendi fiillerinin sonuçlarını görerek 
bizzat anlamaları için, suçun faili ile mağduru arasında doğrudan iletişim 
kurulması olduğu belirtilmiştir[20].

2. Yargısal Faaliyetlerin Uzun Sürmesi ve Ağır İş Yükü

Uzlaşmanın uygulanmasının asıl amacı, yargı organlarının iş yükünü 
azaltmak değildir. Klasik ceza adaleti sistemlerinde taraflar arasındaki 
tüm uyuşmazlıkların yargı organları önüne götürülmesi nedeniyle iş 
yükü aşırı derecede artmıştır. İş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların 
makul sürede bitirilebilmesi için neler yapılabileceğinin düşünülmüştür. 
Yargı organlarındaki artan iş yüküne çözüm bulmak ve uyuşmazlığın 

[19] Özbek, Ceza Muhakemesi, s. 825
[20] Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma, s. 292.
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tüm tarafları açısından tatmin edici bir surette adaletin tesisini sağlaya-
rak uyuşmazlığın çözülebilmesi için alternatif çözüm yolları, dolayısıyla 
da uzlaşmanın uygulanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Uzlaşmanın 
uygulanmak istenmesinde en başta gelen sebep olarak, mahkemelerin 
ağır iş yükü gösterilmiştir[21].

Buna karşılık 13. Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresinde 
(Kahire-1984) uygulayıcıların ileri sürdükleri hakim ve savcıların iş 
yüklerinin azaltılması hususu ancak ikinci derece bir sonuç olarak kabul 
edilmiştir. Uzlaşmada asıl amacın mağdur ile fail arasındaki uyuşmazlığı 
kısa süre içerisinde ve her iki tarafı da tatmin edecek şekilde çözmek 
olması gerektiği belirtilmiştir[22]. Kanaatimizce de iş yükünün azaltılması 
uzlaşmanın uygulanmasında asıl amaç olmamalı, fakat uzlaşmanın olumlu 
sonuçlarından birisi olarak görülmelidir.

Yargı organlarının iş yükü ve yargısal faaliyetlerin süresi konusunda 
yapılan istatistiki çalışmalar incelendiğinde aynı sorunların ülkemizde de 
yaşandığı, Türkiye’deki yargı organlarının ağır iş yükü altında oldukları ve 
yargısal faaliyetlerin süresinin gittikçe uzadığı açıkça görülebilmektedir. 
Örneğin, 1986 yılında Cumhuriyet başsavcılıklarınca devirle birlikte 
toplam 1.283.800 soruşturma evrakına bakılarak, bu evrakın % 84,1’i 
oranına tekabül eden 1.080.180 soruşturma evrakı, ortalama 68 gün içeri-
sinde sonuçlandırılırken, 2008 yılında devirle birlikte bakılan soruşturma 
evrakının 5.624.423 rakamına ulaştığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 
bakılan evrakın %50,5’ine tekabül eden 2.839.943 soruşturma evrakının 
ortalama 346 gün içerisinde sonuçlandırıldığı ve 2009 yılına 2.784.480 
soruşturma evrakının devredildiği görülmektedir[23].

İlk derece mahkemeleri ve Yargıtay’daki durum da farklı değildir. 
1986 yılında ceza mahkemelerinin tümünde bulunan ceza davası dos-
yalarının % 65,1’i ortalama 174 gün içerisinde sonuçlandırılırken, 2008 
yılında sonuçlandırma oranının % 60,4’ e düştüğü, buna karşılık bir 
dava dosyasının sonuçlandırılma süresinin 258 güne çıktığı görülmek-
tedir[24]. Verilere göre 1986 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 

[21] Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesinde Uzlaşma, Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan, 
SÜHFD, 1998, C. 6, S. 1-2, s. 223.

[22] Kunter, Nurullah/ Yenisey, Feridun, Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 
10. Baskı, İstanbul(,) 1998, s.13.

[23] http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2008/cumsav/cumsav1.pdf. 
[24] http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2008/ceza/ceza19.pdf.
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bir dosya ortalama 119 günde sonuçlandırılırken, 2008 yılında ise 479 
günde ancak sonuçlandırılabilmektedir. Yine 1986 yılında Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’nda bir dava dosyası ortalama 136 gün, ceza dairelerinde 
ortalama 48 gün içerisinde sonuçlandırılırken, 2008 yılında bu sürenin 
Ceza Genel Kurulu için 155 güne, ceza daireleri için ise 359 güne çıktığı 
görülmektedir[25]. 2009 yılında ise CGK ve toplam 11 ceza dairesinde 
242.547’i bir önceki yıldan devreden ve 279.725’i 2009 yılında gelen 
olmak üzere toplam 522.272 ceza dava dosyasına bakıldığı ve 218.201 
dava dosyasının karara bağlandığı, 304.071 adet dosyanın da 2010 yılına 
devredildiği görülmektedir. Verilen kararlar içerisinde 14.809 zaman 
aşımı kararının bulunması da dikkat çekmektedir[26].

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, yargı mercileri önüne götü-
rülen bir ceza uyuşmazlığının, 346 günü Cumhuriyet Başsavcılığı, 258 
günü ceza mahkemeleri, 479 günü YCBS ve 359 günü de Yargıtay Ceza 
Daireleri olmak üzere toplamda ortalama 1442 günde ancak sonuçlandı-
rılabildiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç ilk derece mahkemeleri tarafından 
verilen kararlarının Yargıtay tarafından ilk incelenmesinde onanması 
halinde geçerli olabilecektir. Aksi halde herhangi bir eksiklik nedeniyle 
ilk derece mahkeme kararlarının Yargıtay tarafından bozulması halinde 
anlatılan süreç yeni baştan başlayacak ve uyuşmazlığın sonuçlandırılma 
süresi daha da artabilecektir. Zaten böyle bir durumda dava dosyalarının 
zamanaşımı nedeniyle düşme ihtimali çok yüksek görünmektedir. Yargıtay 
tarafından verilmiş olup yukarıda belirtilen karar sayısı içerisinde 14.809 
zamanaşımı kararının bulunması da bu düşünceyi doğrulamaktadır. 2009 
yılında verilen toplam kararın yaklaşık % 6,7’sini oluşturan zamanaşımı 
karar sayısının, 1986 yılında sadece 316 olduğu ve toplam karar sayısının 
%0,4’ ünü oluşturduğu dikkate alınırsa ceza adalet sisteminin uyuşmaz-
lıkların çözümünde yetersiz kaldığı görülebilmektedir[27].

Suçtan zarar gören mağdurlar, yargılama sürecinin uzaması ve zarar-
larının tam olarak giderilememesi nedeniyle tatmin olmamakta, yargı 
organlarına güvenmemekte, suçtan zarar görmesi yanında yargılama 
sürecinde ikinci bir zarar ve hayal kırıklığı ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle 
uyuşmazlıkları yargı organları aracılığıyla değil de, hukuk dışı başkaca 

[25] http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2008/yargıtay/yargıtay8.pdf.
[26] http://www.yargitay.gov.tr/istatistikler/2009_yillik_cizelge.htm.
[27] http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik2008/ceza/cezal9.pdf
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kişiler aracılığıyla çözme eğilimlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Dün-
yada ve ülkemizde yaşanan bu gibi sıkıntılar alternatif çözüm yollarının 
ve dolayısıyla uzlaşmanın ortaya çıkmasında son derece etkili olmuştur. 
Uyuşmazlığın uzlaşma ile sonuçlandırılması halinde mağdurun zararı 
kısa süre içerisinde giderilebilecek yani süreç sonunda mağdurların da 
tatmin olmaları sağlanabilecektir. Uzlaşma yoluyla çözülen uyuşmazlık-
ların sayısının artması halinde de yargı organlarının iş yükünde önemli 
ölçüde azalma olabilecek ve dolayısıyla yargılama faaliyetleri daha kısa 
süre içerisinde sonuçlandırılabilecektir.

3. Muhakeme Ekonomisi

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların klasik adalet sistemleri bünyesinde 
çözülmesi oldukça masraflı ve yorucu olmaktadır. Yargı organlarının ağır 
iş yükü altında bulunmalarının da etkisiyle uyuşmazlıkların çözümü 
birbirini takip eden duruşmalara bırakılmakta, bu durum uyuşmazlığın 
çözülmesi sürecini uzatmaktadır. Tarafların her duruşmaya gelmesi sıra-
sında harcadıkları emek ve mesai, yol ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla yaptıkları masrafların yanında, mahkemece yapılacak keşif 
ya da benzer işlemlerin masrafları ve diğer yargılama giderleri davanın 
sonucuna göre sanık ya da mağdur tarafından karşılanmaktadır. Bunun 
yanında mağdur, ceza davasında tazminat isteme hakkı olmadığından 
hukuk mahkemelerinde de ayrı bir dava açmak mecburiyetinde kalmakta 
ve bunun için de yeni bir takım masraflar yapmaktadır.

Bunların yanında uyuşmazlığın çözüm sürecinde faile verilecek 
ceza konusunda failin kişiliğinin ve onu suça iten nedenlerin ayrıntılı 
bir şekilde araştırılması zorunluluğu da muhakeme sürecinin uzama-
sına yol açmaktadır. Ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda yaşanan 
gelişmelerin bir sonucu olarak da sosyal yaşam iyice karmaşıklaşarak, 
kişiler rahatça yer değiştirebilmeye başlamışlar, bu durumun doğal bir 
sonucu olarak çeşitli yeni suç tipleri ortaya çıkmıştır. Suç tiplerinin 
çeşitlenmesiyle birlikte suçluluğun ispatlanması konusunda zorluklar 
yaşanmaya başlanmıştır[28]. Özellikle bilgisayar ve internet kullanımının 
hızla yaygınlaşması, ve “internet cafe” olarak tabir edilen yerlerin yeterince 
denetlenmemesi sonucu faillerin tespiti zor, hatta imkansız hale gelmiş, 

[28] Şahin, s. 225 
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fail belirlense dahi eylemi gerçekleştirdiğinin ispat edilmesinde büyük 
sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır.

Örneğin, failin mağdura cep telefonu ile mesaj göndermek suretiyle 
hakaret etmesi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlığın çözümü ülkemizde 
şu şekilde gerçekleşmektedir: Mağdur ilgili kolluk kuvvetine ya da Cum-
huriyet başsavcılığı’na giderek şikâyetçi olmakta, yapılan soruşturmada 
mağdur, şüpheli ve varsa tanıklar dinlenmekte, mağdurun cep telefonu ile-
tişim kayıtları ilgili kurumlardan istenmekte, toplanan deliller şüphelinin 
suçu işlediğine dair yeterli bulunduğunda cezalandırılması talebiyle Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmaktadır. Mahkemece tüm taraflar 
duruşmaya çağrılmakta, mahkemenin bulunduğu yer dışında oturan 
taraflar için adreslerinde bulunan mahkemelere talimat yazılmakta, mah-
keme tarafından verilen karar taraflardan biri ya da Cumhuriyet savcısı 
tarafından temyiz edildiğinde dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmekte, burada düzenlenen tebliğname ile dosya Yargıtay’ın ilgili 
ceza dairesine gitmekte ve burada yapılan heyet incelemesi sonucunda 
karar verilerek dosya ilk derece mahkemesine geri gönderilmektedir. 
Tüm bu aşamalarda harcanan emek, zaman, giderlerin hesaplanması 
son derece zordur. Bunun yanında mağdurun tazminat amacıyla hukuk 
mahkemesine dava açması halinde de ayrı bir süreç yaşanmaktadır.

Aynı uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla uzlaşma yoluna gidilmesi 
halinde ise süreç şu şekilde yaşanmaktadır: Tarafların kendilerine yapı-
lan uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, uyuşmazlığın çözülmesi 
için bir uzlaştırmacı tayin edilmekte ya da Cumhuriyet savcısı böyle 
bir tayine gerek duymayarak uzlaşma müzakerelerini kendisinin yürüt-
mesine karar verebilmektedir. Taraflar müzakereye davet edilmekte ve 
yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında uyuşmazlığın giderilme 
şekli belirlenebilmektedir. Şüpheli mağdurun zararını giderdiğinde de 
kamu davası açılmadan soruşturma evrakı kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilerek kapatılmaktadır. Bu iki sürece bakıldığında klasik adalet 
sistemine göre uzlaşmanın taraflar açısından ve yargı organları açısından 
büyük kolaylıklar sağladığı ve uyuşmazlığın uzlaşma ile çok kısa süre 
içerisinde çözülebildiği görülmektedir.

Bunların yanında klasik dava yolu sonucunda verilen kararların 
birçoğunda failin hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi nede-
niyle, faillerin cezaevlerine girmesi sonucu, mağdurların suç nedeniyle 
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uğradıkları zararı kısa süre içerisinde faillerden tazmin etme imkânı 
bulunmamaktadır. Yine devletin de faillerin barınma, yeme içme gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli harcamaları olmaktadır. 
Uyuşmazlığın uzlaşma yoluyla çözülmesi halinde devlet bahsedilen mas-
raflardan kurtulabilecektir. Nitekim şu anki mevzuatımızda uzlaşmanın 
olumlu sonuçlanması halinde uzlaşma için yapılan masrafların devlet 
tarafından karşılanacağına dair düzenleme bulunmaktadır. Devlet organ-
ları, ileride yapılma ihtimali bulunan masrafların çok azını oluşturacak 
bu gideri yüklenmek suretiyle uzlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak 
istemektedir. Ayrıca uyuşmazlıkların mahkeme dışı yollarla çözülmesi 
sonucunda, uyuşmazlıklar mahkeme önüne gelmeyeceğinden mahkemeler 
önlerindeki göreceli olarak önemli davalara daha fazla emek ve zaman 
harcama imkânına sahip olacaklar, bu durum da adaletin tesisinde isabet 
düzeyinin artması sonucunu doğurabilecektir.

Ülkemizde de halen Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler her 
türlü uyuşmazlıkların çözümü ile uğraştıklarından, nitelikli dosyalar 
üzerinde daha fazla duramamakta ve bu nedenle etkin bir yargılama 
yapılamamaktadır. Uyuşmazlıkların daha az masrafla ve daha az süre 
içerisinde çözülme isteği uzlaşmanın ortaya çıkmasında önemli bir sebep 
teşkil etmektedir.

II. TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞMA

Suçtan asıl zarar gören konumunda olan mağdurların ceza muha-
kemesinde ön plana çıkarılması, mağdurların tatmininin failin cezalan-
dırılmasından daha önemli olması gibi mağdur öncelikli ilkelere sahip 
olan uzlaşma kurumu, dünya’daki gelişmelere paralel olarak 01.06.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki düzenlemeler ile hukuk sistemimizde 
kabul edilmiş 15.07.2005 yürürlük tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu‘nda da düzenlenmiştir.

CMK ile çıkarılmayan fakat kanunun tasarı halinde bulunan gerek-
çede ise; “Zarar giderilince fail ile mağdur arasında barış sağlanabilecektir. 
Gerçi uzlaşma dışındaki bir kısım yollarla da tazminatın sağlanması 
olanağı vardır. Ancak uzlaşma kurumunda zararın giderilmesi onarım 
yanında ayrıca bir moral unsurun da sağlanmasını olanaklı kılmaktadır. 
Uzlaşma böylece özel önleme işlevine yardım ettiği gibi genel olarak 
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kamunun yararlarının korunmasını da sağlamaktadır. Uzlaşma ile fail 
işlediği suçun sorumluluğunu üstlenerek, suçun sonuçlarını da gidererek 
toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmiş olmaktadır. Failin 
ceza sorumluluğu saptanıp zararın giderilmesi için gereken de yapılmış 
bulunacağından hem adalet yerine getirilmiş olacak, fiille ihlâl edilmiş 
olan hukuk kurallarının geçerliliği vurgulanacak ve dolayısıyla kamusal 
barışın yeniden kurulmasına hizmet edilecek ve ayrıca devlet, yaptırım 
uygulamak yönünden katlanacağı birçok masraftan da kurtulmuş olacak-
tır. Bu çeşit uygulamalara onarıcı adalet denilmektedir”, şeklinde ifadeler 
kullanılarak uzlaşma kurumunun hukuk sistemimizde yer almasının 
amaçları da belirtilmiştir.

19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı kanunla TCK, 
CMK ve ÇKK’da birçok değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ara-
sında uzlaşma ile ilgili maddeler de bulunmaktadır. Bu nedenle hukuk 
sistemimizde kabul edilen uzlaşma kurumunun bu kanun öncesindeki 
hali ve değişiklik sonrasındaki halinin ayrı ayrı incelenmesinin faydalı 
olacağı düşünülmüştür.

A. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmanın Şartları

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaşmanın, 
soruşturma ve kovuşturmalarda öncelikle uygulanması zorunlu bir ceza 
usul kurumu olduğu belirtilmiştir[29]. Fakat uzlaşmanın öncelikle uygu-
lanması zorunlu ise de, uzlaşma kurumuna başvurulabilmesi için bazı 
koşulların bulunması gerekmektedir. Koşulları bulunduğunda soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme 
ya da hakim, uzlaşma yoluna başvurmadan soruşturma ya da kovuştur-
maya devam edemeyecektir[30]. Mevzuatımız bu konuda uygulayıcılara 
takdir hakkı tanımamış olup, zorunluluk esası geçerlidir. Uzlaşmanın 

[29] Taşdemir, Kubilay/ Özkepir, Ramazan, Ceza Muhakemesi Kanun Şerhi, Turhan Kitapevi, 
Ankara, 2007, s. 1203.

[30] “5271 sayılı CMK’nun 324/5. maddesine aykırı olarak Türkçe bilmeyen sanık için 
görevlendirilen tercüman ücretinin yargılama gideri olarak sanığa yükletilmesine karar 
verilmesi..” (6. CD., 01/04/2008 tarih, 13871 E., 7605 K., Parlar/Hatipoğlu, 5271 Sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara, 2008 s.2191).

 “.. 2- Anayasanın 90. maddesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 1 ve 6/3-son maddeleri 
dikkate alındığında yeterince Türkçe bilmeyen sanığın tercüman ücretinden sorumlu tutulması 
suretiyle fazla yargılama giderine hükmedilmesi..” ( 2. CD., 13/12/2007 tarih, 14149 E., 
16981 K., Parlar/Hatipoğlu, s.2192).
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uygulanabilmesi için gerekli olan koşullar aşağıda ayrı başlıklar halinde 
incelenmeye çalışılacaktır.

1. Suçun Uzlaşma Kapsamında Olması

Uzlaşma kurumunun uygulanabilmesi için öncelikle şüpheli ya da 
sanık tarafından işlendiği iddia edilen suçun uzlaşma kapsamında olması 
zorunludur. Bazı ülkelerde işlenen suç için öngörülen hapis cezasının üst 
sınırı belirlenerek, hapis cezası bu sınırı geçmeyen tüm suçlar uzlaşma 
kapsamına alınmıştır. Örneğin; Avusturya’da, öngörülen hapis cezasının 
üst sınırı 5 yılı geçmeyen tüm suçlarda uzlaşma uygulanması mümkündür. 
Ülkemizde ise, bu tür bir düzenleme yerine takibi şikâyete bağlı olan 
suçlar uzlaşma kapsamına alınmış, daha sonra da şikâyete bağlı olmayan 
birkaç suç açısından da kanun değişikliği ile uzlaşmanın uygulanması 
öngörülmüştür.

a. Şikâyete Bağlı Suçlar

CMK’nın 253. maddesinde; “(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile 
mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin 
uzlaştırılması girişiminde bulunulur: a) Soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlı suçlar…” şeklinde düzenleme getirilerek takibi şikâyete 
bağlı olan tüm suçlar kural olarak uzlaşma kapsamına alınmıştır[31]. Bu 
düzenleme doğrultusunda TCK’da düzenlenen ve takibi şikâyete bağlı 
tutulan tüm suçlarda kural olarak uzlaşmanın uygulanması gerekmektedir. 
Fakat kanun koyucu bu belirlemeye de bir istisna getirmiştir. 5560 sayılı 
kanun ile değiştirilen CMK’nın 253/3. maddesinde; “Soruşturulması 
ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine 
yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma 
yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26.06.2009-5918 S.K./8.mad) Uzlaştırma 
kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte 
işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz,” şeklinde 
düzenleme yapılarak bazı suçlarda uzlaşmanın uygulanamayacağı açıkça 
belirtilmiştir.

[31] 5560 sayılı kanun ile yapılan değişiklik öncesinde, CMK’da hangi suçların uzlaşma 
kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme yoktu. Buna karşılık TCK’nın 73/8. 
maddesinde CMK’nın mevcut düzenlemesine paralel bir düzenleme bulunmaktaydı ve 
takibi şikayete bağlı olan suçlar uzlaşma kapsamında yer alıyordu.
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Bu düzenlemelere göre takibi şikâyete bağlı tutulmuş olan;

• Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal hırsızlığı (TCK m. 144/1-a)

• Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık (TCK 
m. 144/1-b)

• Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146),

• Mala zarar verme (TCK m. 151),

• Güveni kötüye kullanma (TCK m. 155),

suçları açısından TCK’nın 168. maddesinde etkin pişmanlık hükmü 
düzenlenmiş olduğundan, ayrıca;

• Basit cinsel saldırı (TCK m. 102/1),

• Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK m. 104)

• Cinsel taciz (TCK m. 105) suçlarında da cinsel dokunulmazlığa 
yönelik suçlar olması nedeniyle CMK’nın 253/3. maddesi gereğince 
uzlaşma uygulanması söz konusu olmayacaktır. Burada suç tarihi 
önemli olup, uygulayıcıların 5560 sayılı kanun ile değişiklik öncesinde 
işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma hükümlerinin 
geçerli olacağı hususunu gözden kaçırmamaları gerekmektedir[32].

CMK’nın 253/3. maddesinin ikinci cümlesi ise maddenin daha önceki 
hallerinde bulunmuyordu. Buna karşılık Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 
7/4. maddesinde; “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama 
girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlen-
miş olması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.” şeklinde düzenleme 
bulunuyordu. Kanunda olmayan bir hususun yönetmelikte yer alması ve 

[32] “Cinsel taciz suçunun şikâyete tabi olup uzlaşma kapsamında kaldığı, 5560 sayılı yasa ile 
değişik CMK’nun 253/3. maddesinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma yoluna 
gidilemeyeceği belirtilmekle birlikte atılı suçun aleyhe düzenleme getiren bu değişiklikten önce 
işlendiği ve 7/2. maddesi dikkate alınarak uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiği, 
uzlaşmanın da bir kovuşturma şartı olduğu dikkate alınarak öncelikle 5271 sayılı CMK’nun 
253 ve 254 maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemi yapılması ve sonuçsuz kalması halinde 
hüküm kurulması gereğinin gözetilmemesi...” (5. CD., 28/06/2007 tarih, 6640 E., 5423K., 
İpek/Parlak, s.165.)
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uzlaşmanın uygulanabileceği suçların kapsamını daraltması uygulamada 
ve doktrinde eleştiri konusu yapılmıştı[33]. Adalet Bakanlığı ve UNDP 
Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen Ceza Adalet Sisteminde Uzlaş-
tırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki çalışmalar 
sırasında da eğitimci olarak katılan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile 
akademisyenler tarafından bu düzenlemenin yerinde olduğu, fakat en 
kısa zamanda kanuna eklenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu eleştiriler 
doğrultusunda maddeye ikinci cümle eklenerek, hem mevzuat birliği 
sağlanmış, hem de uygulamadaki sorunlar engellenmiştir. Bu düzenleme 
gereğince örneğin, şüpheli bir şahsın mağdura ölümle tehdit ve hakaret 
içeren sözler söylemesi durumunda, ölümle tehdit suçu uzlaşma kapsa-
mında olmadığından, kural olarak şikâyete bağlı olup uzlaşma kapsamında 
kalan hakaret suçu açısından da uzlaşma uygulanamayacaktır. Ülkemizde 
uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği bazı özel düzenlemeler şu şekilde 
sayılabilir[34]:

1.  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

2.  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname

3.  Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

4.  Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5.  Ticari İşletme Rehni Kanunu

6.  İcra ve İflas Kanunu

7.  Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

8.  Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun

[33] Kaymaz/Gökcan, s. 102.)
[34] Adalet Bakanlığı Uzlaşma El Kitabı, 67. http://www.ke.undp.org/content/dam/turkey/

docs/demgovdoc/CEZA-UNDP-1.pdf
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9.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

10.  Türk Ticaret Kanunu

11.  Sigorta Murakabe Kanunu

12.  Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 
Kanun

b.  Kanun Koyucu Tarafından Kanunda Özel Olarak Belirtilen 
Suçlar

Uzlaşma kurumu ile ilgili ilk düzenleme olan TCK’nın 73/8. madde-
sinde uzlaşmanın sadece soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olan suçlarda uygulanabileceği öngörülmüştü. Doktrinde, CMK’da yer 
alan soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi suçların sınırlı sayıda 
olduğu gerekçesiyle sadece şikâyete tabi suçların uzlaşma kapsamında yer 
alması eleştirilmişti. 5560 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle şikâyete 
bağlı olmayan bazı suçlar da uzlaşma kapsamına alınmıştır. CMK’nın 
253/1-b maddesinde bu suçlar;

• Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, TCK m. 86, m. 88),

• Taksirle yaralama (TCK m. 89),

• Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK m. 116),

• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234),

• Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239) şeklinde 
tahdidi olarak sayılmıştır.

2. Muhakeme ve Cezalandırma Şartlarının Varlığı

Bir suç nedeniyle başlatılan soruşturmada uzlaşma hükümlerinin 
uygulanabilmesi için öncelikle işlendiği iddia edilen fiilin soruşturulabilir 
ve kovuşturulabilir olmasının zorunlu olduğu, yani muhakeme şartlarının 
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bulunması gerektiği belirtilmiş olup, bunlar; şikâyet, izin, talep ve karar 
olarak sayılmıştır[35].

Uzlaşma kapsamına alınmış olan şikâyete bağlı suçlarda uzlaşma 
yoluna gidilebilmesi için öncelikle usulüne uygun bir şikâyetin yetkili 
makamlara yapılmış olması gerekmektedir. Bazı durumlarda da soruş-
turma yapılabilmesi bazı makamların iznine tabi tutulmuştur. Örneğin(,) 
devlet memurları hakkında görevlerinden kaynaklanan bir suç işledikleri 
iddia edildiğinde, 4483 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda, memurun 
görev yaptığı yere göre kanunda belirlenmiş makamlardan soruşturma 
izni talep edilmesi zorunludur. Yine 2802 sayılı kanunun 82. maddesi 
gereğince de hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki şikâyetlerde 
soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmuştur. Bunlar 
ve benzeri düzenlemeler bulunduğunda söz konusu izinler alınmadan 
soruşturma yapılamayacağından uzlaşmanın da uygulanması mümkün 
olmayacaktır. Talep ve karar gerektiren durumlarda da bu prosedürler 
yerine getirilmeden uzlaşma uygulanamayacaktır.

3. Mağdurun Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması

CMK’nın 253/1. maddesinde gerçek veya özel tüzel kişi kavramları 
kullanılarak, kamu tüzel kişilerine karşı işlenen suçlarda uzlaşma uygu-
lanamayacağı öngörülmüştür. Zaten kamu tüzel kişiliğine karşı işlenen 
suçların takibi kural olarak şikâyete tabi olmadığından uzlaşmanın uygu-
lanması imkânı bulunmamaktadır[36]. Ancak TCK’da mağduru kamu tüzel 
kişisi olduğu halde takibi şikâyete bağlı kılınan istisnai mahiyette suçlar 
da bulunmaktadır. Bunlar, TCK’nın 340/2. maddesinde düzenlenen, 
yabancı bir devlet başkanına karşı işlenen takibi şikâyete bağlı olan bir 
suç ile 341. maddedeki takibi şikâyete bağlı olan Yabancı Devlet Bayra-
ğına Hakaret suçudur. Bu suçların takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte 
bu suçlarda şikâyet hakkı ilgili devlete ait olup, devlet CMK’nın 253/1. 

[35] Kaymaz/ Gökcan, s. 104. 
[36] “...suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde uzlaşma hükümlerinin 

uygulanabileceği gözetilmeden, suçtan zarar gören kurum olan Vakıflar Bankasının kamu hukuku 
tüzel kişisi mi yoksa özel hukuk tüzel kişisi mi olduğu belirlenmeden, uzlaşma nedeniyle kamu 
davasının düşürülmesine karar verilme si.. “(4. CD., 10/04/2008 tarih, 925 E., 9259 K., Parlar/ 
Hatipoğlu, 5271 Sayılı..., s. 1591).
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maddesinde sayılan gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olmadığından 
uzlaşmanın uygulanması mümkün değildir[37].

4. Şikâyete Bağlı Suçlarda Usulüne Uygun Bir Şikâyetin Varlığı

Sözlük anlamı yakınan, sızlanan, müşteki olan[38] ve “Suçtan mağdur 
olan veya zarar görenin, suçun soruşturulması ve failin cezalandırılması 
konusundaki iradesinin yetkili makama açıklanmasıdır[39].” şeklinde 
tanımlanan şikâyet kavramının, “Belli suçlardan zarar görenlerin ceza 
kovuşturmasının muhtemel sakıncalarına karşı korunmaları amacı ile bu 
suçlardan dolayı ceza kovuşturması ve dolayısı ile muhakemesi yapılabil-
mesi için kanunla konulmuş olan bir engelin kaldırılması şart koşulmuş 
ve bu engeli kaldırma işlemine şikâyet denilmiştir” ve “takibi şikâyete 
bağlı olan belli suçlarda, şikâyete yetkili kişinin, süresi içerisinde yetkili 
makamlardan o suç nedeniyle kovuşturma yapılmasını istemesidir[40]”, 
şeklinde tanımları da bulunmaktadır. T.C. Anayasası’nın 74. madde-
sinde; “Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, yetkili makamlara … başvurma hakkına sahiptir.” şeklinde 
düzenleme ile bir hak olduğu belirtilen şikâyetin, soruşturulması ve 
kovuşturulması şikâyete bağlı tutulan suçlar bakımından bir muhakeme 
şartı olduğu belirtilmiştir[41].

5.Tarafların Özgür İradeleriyle Uzlaşmayı Kabul Etmeleri

Uzlaşma kurumunda gönüllülük ilkesi geçerli olup, uyuşmazlığın 
taraflarına gerek uzlaşma teklifi aşamasında, gerekse uzlaştırma müzake-
releri sırasında kesinlikle hiç bir şekilde baskı yapılmamalıdır. Uzlaşma 
kurumu açısından önemli bir belge olan Avrupa Konseyi’nin R (99) 19 
sayılı Tavsiye Kararının tanım bölümünde ve temel ilkelerin yer aldığı 
1, 11, 13 ve 31. maddelerinde uzlaşmanın gönüllülüğüne ilişkin açık 
düzenlemeler yer almaktadır.

[37] Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 2013, s. 476. 
[38] http://www.tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx. 
[39] Kaymaz/Gökcan, s. 109.
[40] Öztürk/Erdem, Ceza Muhakesi Hukuku, İzmir, 2012 s. 90. 
[41] Sezer, Ahmet, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Soruşturulması ve Kovuşturulması 

Şikâyete Bağlı Suçlar ve Uzlaşma, Terazi Hukuk Dergisi, S. 2, Ekim 2006, s. 44. 
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B. Uzlaşmanın sonuçları

Uzlaşmanın olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasının, soruşturma ve 
kovuşturma aşamasındaki sonuçlar arasında benzer yönler bulunsa dahi, 
verilecek karar ve usulleri farklılık arz ettiğinden, uzlaşmanın sonuçlarını 
soruşturma ve kovuşturma aşaması için ayrı ayrı incelenmekte fayda vardır.

1. Soruşturma Aşamasındaki Sonuçları

Uyuşmazlığın taraflarının uzlaşma teklifini kabul etmeleri üzerine, 
uzlaştırma müzakerelerine başlanacaktır. Müzakereler sonucunda taraf-
ların anlaşması halinde ya da tarafların anlaşamamaları durumunda 
verilecek kararlar farklıdır.

a. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi

CMK’nın 253/19. maddesinin birinci cümlesi ve Yönetmeliğin 23/1. 
maddesi gereğince, Cumhuriyet savcısının, uzlaşmanın tarafların özgür 
iradelerine dayandığını, belirlenen edimin hukuka uygun olduğunu ve 
defaten yani bir defada yerine getirildiğini tespit etmesi halinde kovuş-
turmaya yer olmadığı kararı vermesi gerekmekte olup, bu konuda Cum-
huriyet savcısının takdir hakkı bulunmamaktadır. Tarafların herhangi bir 
edim belirlemeden uzlaşmaları halinde de aynı husus geçerli olacaktır.

CMK’nın 172. maddesinde uzlaşmadan söz edilmediği, bu nedenle 
verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararının yasal dayanağının doğ-
rudan 253/19. madde olacağı, kararda da bu maddenin yer alacağı 
iddia edilmiş ise de[42], kovuşturmaya yer olmadığı kararının ve hukuki 
sonuçlarının 172. maddede düzenlenmiş olması nedeniyle, uzlaşmanın 
gerçekleşmesi sonucu verilecek kararda CMK’nın 253/19 ve 172. mad-
delerinin belirtilmesi gereklidir.

Verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı CMK’nın 173. 
maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulabilecektir. Örneğin, mağdur 
taraf, uzlaşmanın özgür iradesine dayanmadığını, belirlenen edimin yerine 
getirilmediğini gerekçe göstererek karara itiraz edebilecektir.

[42] Kaymaz/Gökcan, s. 190.
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b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmesi

CMK’nın 253/19. maddesinin ikinci cümlesi ile Yönetmeliğin 23/2. 
maddesi gereğince, uzlaşma müzakereleri sonucunda belirlenen edimin 
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arz etmesi hâlinde, CMK’nın 171. maddesindeki şartların 
varlığı aranmaksızın[43], kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilecektir. CMK’nın 171/2. maddesine göre kamu davasının açılması 
5 yıl süreyle ertelenebilecektir. Fakat uzlaşma nedeniyle verilen kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi kararının belirlenen edimin yerine 
getirileceğine ilişkin süre dikkate alınarak verilmesi gerekmektedir.

CMK’nın 253/19. maddesinde, kamu davasının açılmasının ertelen-
mesi kararından sonra, erteleme süresi içerisinde belirlenen edimin yerine 
getirilmemesi halinde, 171. maddenin 4. fıkrasındaki şart[44] aranmaksızın, 
şüpheli hakkında kamu davası açılacağı açıkça düzenlenmiştir. Yani bu 
halde erteleme süresi içinde şüphelinin kasıtlı bir suç işleyip işlememesi 
hususu önemli olmadığından bu durumun araştırılması zorunlu olmayıp, 
şüpheli hakkında kamu davası açılacaktır.

Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlan-
ması veya süreklilik arz etmesi hallerinde kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine (kovuşturma aşamasında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına) karar verilmesinin usûl ekonomisine uygun olmadığı, bu 
kararın verilmesi halinde dahi soruşturmanın durmayarak, kamu davası 
açılacak duruma gelene kadar devam etmesi gerekeceği, bu nedenle 

[43] Kural olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi karan verilebilmesi için bazı şartların 
bulunması gerekli olup, bu şartların yer aldığı CMK’nın 171. maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir: 
“(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin 
hükümler saklı kalmak üzere;

 Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması(,)

 Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç 
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,

 Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası 
açılmasından daha yararlı olması,

 Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, koşullarının birlikte gerçekleşmesi 
gerekir.”

[44] CMK m. 171: “(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde 
kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.”
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edimin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz 
etmesi hallerinde durma kararı verilerek, edimin yerine getirilmesiyle 
derhal kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi (kovuşturma aşa-
masında düşme kararı), edimin yerine getirilmemesi durumunda ise 
soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesinin daha uygun olacağı 
ileri sürülmüştür.

c.  Soruşturma Konusu Suçtan Doğan Zarara İlişkin Şahsi 
Hakların Sona Ermesi

CMK’nın 253/19. maddesi ile Yönetmeliğin 23/7. maddesinde, 
uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle taz-
minat davası açılamayacağı, açılmış olan davadan da feragat edilmiş 
sayılacağı hususu düzenlenmiştir. Uzlaşma raporu veya belgesinin taraf-
larca imzalandığı anın aslında uzlaşmanın sağlandığı an olduğu, fakat 
CMK’nın 253/17. maddesi gereğince soruşturma aşamasında Cumhuriyet 
savcısının, kovuşturma aşamasında ise hâkimin, uzlaşmanın hukuka 
uygun olduğunu belirleyerek raporu veya belgeyi onaylaması gerektiği, 
bu nedenle söz konusu rapor veya belgenin hüküm ifade edebilmesi ve 
uzlaşmanın sağlanmasından söz edebilmesi için Cumhuriyet savcısının 
ve hâkimin onayının anlaşılması gerektiği ileri sürülmüştür[45].

Düzenlemelerin emredici nitelikte olması, uzlaşma kurumunun ve 
sürecinin uyuşmazlığın taraflarının özgür iradelerine bağlı olması, yine 
tarafların hukuka aykırı olmaması şartıyla mağdurun zararını ve gide-
rilme şeklini belirlemede özgür olması dikkate alındığında, mağdurun 
uzlaşma süreci sonucunda zararın tamamının karşılanmadığı gerekçesiyle 
hukuk mahkemesine başvurma imkânı bulunmamaktadır. Uzlaşma 
kurumunun, uyuşmazlığı hukuki ve cezai tüm sonuçlarıyla birlikte 
ortadan kaldırdığı, tarafların, mağdurun zararının şu veya bu biçim ya 
da oranda giderilmesi üzerinde anlaştıkları, zararın kısmen giderilmiş 
olmasının mağdurun hukuk mahkemesinde tazmin edilmeyen kısmı 
için dava açmasına imkân vermediği belirtilmiştir[46]. Uzlaşma halinde 
zaten zararın giderilecek olması, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine 
bırakılmış olması ve uzlaşmanın amacının adliyenin iş yükünü azaltması 

[45] Kaymaz/Gökcan, s. 207.
[46] Kaymaz / Gökcan, s.207.
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olduğu gerekçesiyle, mağdurun tazminat davası açamayacağına ilişkin 
düzenlemenin isabetli olduğu ileri sürülmüştür[47].

Buna karşılık, bizim de katıldığımız bir başka görüşe göre; tazminat 
davası açılamaması şeklindeki düzenlemenin, uzlaşma adına fedakârlık 
yaparak mahkemede alabileceği tazminat miktarının çok azına razı olan 
mağdurun, failin edimi yerine getirmemesi halinde cezalandırılması, failin 
ise yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mükâfatlandırılması 
anlamına geleceği, bu nedenle mağdurun tazminat davası açma hakkının 
elinden alınmaması gerektiği belirtilmektedir[48].

Bu düzenlemenin doğurduğu sonuçlar dikkate alındığında, özel-
likle mağdurun uzlaşma kurumu, süreci ve hukuki sonuçları hakkında 
bilgilendirilmesinin önemi daha çok ön plana çıkmaktadır. Gerçekten 
mağdura uzlaşma teklifi yapılırken ve uzlaşma müzakereleri sürdürülür-
ken, şüpheliden uzlaşma sonucunda belirlenen edim dışında başkaca bir 
husus talep edemeyeceği, anlayabileceği bir şekilde anlatılmalıdır. Aksi 
takdirde suçtan zarar gören mağdurun zararının giderilmesini amaçla-
yan uzlaşma kurumunun, mağdurun aleyhine bir sonuç doğurması söz 
konusu olabilecektir.

CMK’nın 253/18. maddesinde, uzlaştırmanın sonuçsuz kalması 
halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. 
Soruşturma aşamasında tarafların kendilerine yapılan uzlaşma teklifini 
kabul etmemeleri, teklifi kabul etmelerine rağmen uzlaştırma müza-
kerelerine katılmamaları, yapılan uzlaştırma müzakereleri sonucunda 
zararın miktarı ya da giderilme şeklinin yani edimin belirlenmesinde 
anlaşamamaları gibi hallerde uzlaşmanın gerçekleşmemesi söz konusudur. 
Bu tür durumlarda soruşturma kaldığı yerden devam edecek ve şüpheli 
hakkında kamu davası açılacaktır.

Bunun yanında aynı maddenin 16. fıkrasında, uzlaşma teklifinin taraf-
larca reddedilmesine rağmen, tarafların, aralarında uzlaştıklarını gösteren 
belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet 
savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilecekleri düzenlenmiştir. 
Doktrinde, maddedeki “uzlaşma teklifi reddedildikten sonra” kavramının 
geniş yorumlanmasının uzlaşma kurumunun amacı ve fonksiyonuna 

[47] Soygüt / Mualla, s. 160.
[48] Çetintürk, s. 537-538. 
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uygun düşeceği, müzakereler başladıktan sonra ya da müzakereler sıra-
sında vazgeçme veya müzakereye katılmaktan imtina etme hallerinde 
de uzlaşmanın reddedilmiş sayılması ve tarafların uzlaştıklarını gösteren 
belgeyle Cumhuriyet savcısına başvurmalarının mümkün olması gerektiği 
belirtilmektedir[49].

Buna karşılık, soruşturma aşamasında uzlaştırmacı görevlendirildik-
ten sonra tarafların bu şekilde hazırlanan belgeyle Cumhuriyet savcısına 
başvurmaları halinde uzlaşma metninin uzlaştırmacı tarafından rapora 
bağlanmasının yerinde olacağı ileri sürülmüş ise de, bu halde uzlaştırma-
cının yapacağı bir iş bulunmaması ve soruşturmanın gereksiz yere uzaya-
cak olması nedenleriyle bu görüşün isabetli olmadığını düşünmekteyiz. 
Bu durumda derhal uzlaştırmacının görevlendirilmesi geri alınmalı ve 
soruşturma, kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sona erdirilmelidir.

Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlendikten sonra ilgili 
mahkemenin CMK’nın 174 ve 175. maddeleri gereğince 15 günlük yasal 
süre içerisinde iddianameyi kabul ya da iade konusunda karar vermesi 
zorunludur. İddianamenin düzenlenmesi ile mahkeme kararı arasındaki 
süre içerisinde tarafların aralarında uzlaştıklarına dair belge ile başvurma-
ları ihtimali de bulunmaktadır. Bu halde mahkeme kararı beklenmeli, 
eğer iddianamenin kabulüne dair karar verilmiş ise tarafların başvurusu 
geçerli sayılmamalı, buna karşılık iddianamenin iadesi halinde tarafların 
uzlaştıklarına ilişkin başvurularına göre işlem yapılmalıdır. Bu halde dahi 
Cumhuriyet savcısının, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanıp 
dayanmadığını ve belirlenen edimin hukuka uygun olup olmadığını 
denetlemesi gerekmektedir

2. Kovuşturma Aşamasındaki Sonuçları

a. Davanın Düşmesine Karar Verilmesi

CMK’nın 254/2. maddesinin birinci cümlesi ve Yönetmeliğin 27/1. 
maddesi gereğince, uzlaşmanın gerçekleşmesi, yani mahkemenin, uzlaş-
manın tarafların özgür iradelerine dayandığını, belirlenen edimin hukuka 
uygun olduğunu ve sanık tarafından defaten yani bir defada, birden 
yerine getirildiğini tespit etmesi halinde, davanın düşmesine karar veril-
mesi gerekmektedir. Bu halde mahkeme ya da hâkimin takdir hakkı 

[49] Kaymaz/Gökcan, s. 175.
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bulunmamaktadır. Tarafların herhangi bir edim belirlemeden uzlaşmaları 
halinde de aynı husus geçerli olacak ve düşme kararı verilecektir.

b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi

CMK’nın 254/2. maddesinin ikinci cümlesi ile Yönetmeliğin 27/2. 
maddesi gereğince, uzlaşma müzakereleri sonucunda belirlenen edimin 
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arz etmesi hâlinde, sanık hakkında, 231. maddedeki şart-
lar318 aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verileceği, geri bırakma süresince de zamanaşımı süresinin işlemeyeceği 
düzenlenmiştir.

CMK’nın 254. maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
sürecinde edimin yerine getirilmesi halinde verilecek karara değinilme-
diği, dolayısıyla edimin geri bırakma süresi içerisinde yerine getirilmesi 
halinde kararın 254. maddeye göre değil, 231. madde gereğince verile-
bileceği, bu nedenle geri bırakma süresi içerisinde edimi yerine getiren 
sanık hakkında düşme kararı verilebilmesi için, sanığın geri bırakma 
süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlememiş olması şartının da aranması 
gerektiği ileri sürülmüştür[50]. Yönetmeliğin 27/4. maddesinde yer alan “ 
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaş-
manın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan 
hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.” şeklinde 
düzenlemenin varlığı dikkate alındığında bu görüşün yerinde olmadığını 
düşünmekteyiz.

c. Kovuşturmaya Devam ve Hüküm

Kovuşturma aşamasında tarafların kendilerine yapılan uzlaşma tekli-
fini kabul etmemeleri, teklifi kabul etmelerine rağmen uzlaştırma müza-
kerelerine katılmamaları, yapılan uzlaştırma müzakereleri sonucunda 
zararın miktarı ya da giderilme şeklinin yani edimin belirlenmesinde 
anlaşamamaları gibi hallerde uzlaşmanın gerçekleşmemesi söz konusu 
olacaktır. Bu tür durumlarda kovuşturmaya devam edilmeli ve delillerin 
değerlendirilmesi yapılarak sanık hakkında hüküm verilmelidir.

[50] Kaymaz/Gökcan, s. 200.
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CMK’nın 254/2. maddesinin son cümlesinde, sanık hakkında hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildikten sonra, 
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafın-
dan, 231. maddenin 11. fıkrasındaki şartlar aranmaksızın geri bırakılan 
hükmün açıklanacağı düzenlenmiştir. Yani bu halde geri bırakma süresi 
içerisinde sanığın kasten bir suç işleyip işlememesi ya da denetimli 
serbestlik tedbirine aykırı davranması hususları önemli olmadığından, 
mahkemece bu hususların araştırılması zorunlu olmayıp, sanık hakkında 
geri bırakılan hükmün açıklanmasına dair karar verilecektir.

Doktrinde ve uygulamada, uyuşmazlığın taraflarının soruşturma 
aşamasında olduğu gibi yargılama aşamasında da, aralarında uzlaştık-
larına ilişkin belgeyle mahkemeye müracaat edip edemeyecekleri ve 
ettikleri takdirde bu belgeye dayanılarak hüküm verilip verilemeyeceği 
tartışmalıdır. Uzlaşma kurumunun savcılık aşamasına özgü olduğu, bu 
itibarla, sadece istisnai hallerde kovuşturma aşamasında Yönetmelikte 
belirlenen durumlarda bu kuruma başvuru olanağı olduğu belirtilmiştir. 
Tarafların bu şekilde mahkemeye başvuramayacakları ileri sürülmüşse de, 
uzlaşma sisteminin işletilmesi isteniyorsa, tarafların yargılama aşamasında 
da uzlaştıklarını belirtmeleri üzerine davanın bitirilmesi gerektiği, bu 
durumda davayı devam ettirerek sanığa ceza vermekte kamu yararının 
bulunmadığı açıktır[51].

C. Uzlaşmanın Faydaları

Uzlaşma kurumunun, uyuşmazlığın tarafları olan mağdur veya suçtan 
zarar gören ile şüpheli ya da sanıklara klasik ceza adalet sistemine göre 
birçok faydası olduğu gibi, ayrıca topluma, yargı organlarının işleyişine 
ve iş yüküne, devlet tarafından yapılan kamu harcamalarına da olumlu 
etkileri bulunmaktadır.

1. Mağdur veya Suçtan Zarar Gören Bakımından

Klasik ceza yargılama sistemlerinde mağdur sürekli olarak ikinci 
planda tutulmuştur. Uzlaşma kurumu ise suçun ele alınacağı sürece 
mağdurun doğrudan ve aktif olarak katılmasını sağlamakta, böylelikle 
mağdur maruz kaldığı suç ve fail hakkındaki fikirleri ile suçun hayatı 

[51] Kaymaz, s. 9. 
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üzerindeki etkilerini açıklama imkânına kavuşmaktadır. Mağdur uyuş-
mazlık ile ilgili sürece aktif olarak katıldığından, uyuşmazlığın çözümü 
için gerekli hususlarda söz sahibi olabilmekte, kafasında oluşan sorulara 
da cevap bulabilmektedir. Uzlaşma ile mağdurun suç nedeniyle uğradığı 
zarar fail tarafından daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanmakta, mağdur 
ayrıca hukuk mahkemesinde de dava açma zahmetinden kurtulmaktadır. 
Ayrıca uzlaşmada mağdurun zararının giderilme ihtimali, klasik ceza 
adalet sistemine göre çok daha yüksektir.

Mağdurlar, uzlaştırma sayesinde çok nadir bulabilecekleri bir fırsat 
olan faille karşı karşıya gelme imkânına sahip olacaklardır. Mağdur, 
eğitimli ve gönüllü bir uzlaştırıcının yönetiminde yapılan toplantıda, 
acısını, zararını ve duygularını faile açıklayabilecektir. Uzlaştırma müza-
kereleri, mağdurun sorularının cevaplanmasına ve böylece korkularının 
azalmasına olanak tanıyacaktır. Mağdurlar, ceza muhakemesi sürecinde 
seslerini duyurabilecekler, düşünecekleri açıklayabilecekler ve belki failin 
hayatını olumlu yönde etkileyebileceklerdir.

Mağdurların suç nedeniyle uğradıkları psikolojik yönden zararla-
rının genellikle daha fazla olduğu ve uzlaşma sürecinin de mağdurun 
psikolojik zararlarının giderilebilmesine imkan sağladığı, mağdurun 
uyuşmazlık süreci hakkında klasik ceza adalet sistemine göre daha fazla 
bilgilendirildiği, failin mağdura karşı kişisel olarak sorumlu tutulabilmesi 
de uzlaşmanın faydaları arasındadır.

Klasik ceza yargılamasında aleniyet ilkesinin geçerli olması nede-
niyle, mağdurun maruz kaldığı haksız eylemin, yakın çevresi ve toplum 
tarafından öğrenilmesi mümkündür. Bu durum mağdurun ikinci bir 
zarar görmesine neden olabilecektir. Buna karşılık uzlaşma kurumunun 
işleyişinde gizlilik ilkesi geçerli olduğundan, mağdur uzlaşma sayesinde, 
uğradığı eylemin ve çıkan uyuşmazlığın başkaları tarafından öğrenilme-
sinden önce uyuşmazlığı sona erdirme imkânına sahip olacak ve toplu-
mun haberdar olması nedeniyle uğraması muhtemel ikinci bir zarardan 
kurtulabilecektir.

2. Şüpheli veya Sanık Bakımından

Uzlaşmanın amacının klasik ceza adalet sisteminden farklı olarak 
faile acı çektirmek ve faili cezalandırmak olmadığı, uzlaşma ile failin 
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cezalandırılması yerine mağdura karşı yaptığı haksızlığı düzeltme ve 
zararı giderme imkânı sağlandığı, özellikle ilk defa suç işleyen faillerin 
ceza soruşturmasına uğramak ve sonuçta hapis cezası almak veya adli sicil 
kayıtlarına girmekten kurtulabileceği, failin mağdurla yüz yüze gelmesi 
nedeniyle yaptığı eylemin insan üzerindeki etkilerini anlayabileceği, 
mağdurun uğradığı zararın giderilmesine failin aktif olarak katılmasının 
sağlanmaktadır.

Faillerin, uzlaşma sürecinde işledikleri suçu bizzat değerlendirerek 
sorumluluklarının farkına varabilecekleri, bu sayede, faillerin işledikleri 
suçun neticelerini anlamalarına ve pişmanlıklarını dile getirerek özür 
dilemelerine imkân tanınacağı, failin, mağdura ve topluma verdiği zararı 
giderebileceği, failin, uzlaşma sayesinde, işlediği suçun sorumluluğunu 
kabul edip üstlenerek ve sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden 
bütünleşme olanağını elde etmiş olacağı, bunun sonucunda failin ceza 
sorumluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için gereken yapılmış bulu-
nacağından, mağdur bakımından da adaletin yerine getirilmiş olacağı 
uzlaşmanın faydaları arasında sayılmıştır[52].

Bunların dışında, uzlaşma sayesinde fail toplum tarafından, neden 
olduğu zararı gidermeye çalışan bir kişi olarak değerlendirileceğinden, 
failin ıslah olma ve topluma yeniden kazandırılma sürecini hızlandıracağı, 
uzlaşma sürecinde failin mağdurdan özür dilemesi ve açıklama yapması 
mümkün olduğundan, failin cani veya suçlu olarak değil, bir insan olarak 
görülebileceği, ayrıca failin çok uzun sürebilecek ve sonucu belli olmayan 
bir yargılama sürecinden kurtulabileceği belirtilmektedir[53].

Uzlaşma ile mahkûmiyet riski ortadan kalktığından, şüpheli ya da 
sanığın mahkûmiyete bağlı hak yoksunluklarına tabi tutulmaktan ve 
yargılama sürecinde muhatap olabileceği temel hak ve özgürlük kısıt-
lamalarından kurtulacağı, uzlaşma sonucunda mağdurun da tatmini 
söz konusu olduğundan, mağdurun intikam alma girişimlerinin önüne 
geçileceği belirtilmiştir[54].

Şüpheli ya da sanık uzlaşma yolu ile mağdurla anlaşabildiği takdirde, 
ceza yargılamasından kurtulacağı gibi, ayrıca mağdur tarafından kendisine 

[52] Çetinturk, s. 189.
[53] Çetintürk, s. 189-190.
[54] Uzlaşma El Kitabı, s. 34.
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karşı açılma ihtimali yüksek olan tazminat davası nedeniyle hukuk 
mahkemesindeki yargılamadan ve mahkemece aleyhine karar verilme 
durumunda da icra takibinden kurtulabilecektir. Yine aleniyet ilkesinin 
geçerli olduğu klasik ceza yargılaması sırasında şüpheli ya da sanığın 
işlediği suç hakkında çevresi ve toplum haberdar olacağından, gizlilik 
ilkesinin geçerli olduğu uzlaşma sayesinde, uyuşmazlığın başkaca kim-
seler tarafından öğrenilmesinden önce uyuşmazlığı sona erdirebilecek ve 
toplum nazarında olumsuz bir imaja sahip olmaktan kurtulabilecektir[55].

3. Toplum Bakımından

Uzlaşma kurumunun toplumun da yararına olduğu, uzlaşma saye-
sinde, ağır olmayan suçlarda faillere hapis cezası vermek yerine, yararlı 
bir alternatif tedbire başvurulabileceği, böylelikle hem yargılama, hem 
cezaevi masraflarından büyük ölçüde tasarruf edileceği, toplumdaki 
uzlaşma programlarının, anlaşmazlık çözümünde dostane yöntemlerin 
toplum tarafından öğrenilmesini sağlayacağı, fail ve mağdur arasındaki 
uzlaşmanın, kamuda da, fiille ihlâl edilmiş olan hukuk kurallarının geçer-
liliğini vurgulayacağı ve dolayısıyla kamusal barışın yeniden kurulmasına 
hizmet edeceği belirtilmiştir[56].

Uzlaşma sürecine uyuşmazlığın taraflarının ve uzlaştırmacı vasıtasıyla 
yerel toplum ile sivil toplum örgütlerinin katılması, toplumu ceza adalet 
sistemine yakınlaştıracaktır. Uyuşmazlığın tarafları olan fail ve mağdurun 
topluma kazandırılmasının toplum açısından da önemlidir. Suç nedeniyle 
bozulan ilişkilerin onarılmasının ve tarafların yeniden bütünleşmesinin 
sağlanması, toplum açısından önem arz etmektedir. Uzlaşma, kişiler ara-
sındaki bozulan ilişkileri onararak, suçun önlenmesine katkı sağlayacak 
ve toplumsal yapıyı güçlendirecektir[57].

Uzlaşma ile uyuşmazlığın sadece ceza hukuku bakımından değil, 
hukuk sisteminin tüm alanları açısından gündemden çıkarılmasının, 
tarafların adalet sistemine olan güvenlerinin artmasını sağlaması, ceza-
evlerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi, uzlaşmanın toplum açısından 
faydalarındandır[58].

[55] Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma, s. 293.
[56] Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma, s.296.
[57] Çetintürk, s.191-192. Uzlaşma El Kitabı, s. 34, 35.
[58] Çetintürk, s.196.
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4. Yargı Organlarının İş Yükü Bakımından

Klasik yargılama sonucunda verilecek kararların tarafları tatmin 
etmediği hallerde yeni suçlar işlenebilecektir. Bu durum, yargıya yeni iş 
yükleri getireceğinden iş yükünü arttıracaktır. Uzlaşmada ise bu sorunlar 
yaşanmayacak, uzlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlıklar, ilk derece mahke-
meleri ile Yargıtay’ın iş yükünü de azaltacaktır. Bu sayede mahkemelerin 
diğer uyuşmazlıklara daha fazla zaman ayırabilmeleri ve uyuşmazlıkların 
daha kısa sürede ve daha az masrafla çözülebilmesi mümkün olacaktır. 
Ayrıca uzlaşma, faillerin yeniden suç işleme ihtimalini azaltacağı için, 
ceza yargılama sistemine ilave yük gelmesini engelleyecektir[59].

Uzlaşmanın, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olduğu ve 
uzlaşmada faile hapis cezasının verilmediği, uzlaşma sonucunda genel-
likle ceza takibatının durması veya sona ermesinin söz konusu olduğu, 
bu nedenle uzlaşmanın ceza adalet sisteminin iş yükü üzerinde olumlu 
etkileri olabileceği, bu sonucun doğabilmesi için de uzlaşmanın başarıyla 
uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür[60].

Buna karşılık yapılan anket çalışmasına katılan hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarının % 61,8’i uzlaşmanın iş yüklerini arttırdığını, % 34,1’ i ise 
uzlaşmanın iş yükleri üzerinde etkisinin olmadığını belirmişlerdir[61].

5. Kamu Harcamaları Bakımından

Uzlaşma uygulamalarının sonucunda ceza adalet sisteminin iş yükü-
nün ve sanıklara verilecek mahkumiyet sayısının azalacağı, dolayısıyla 
devletin mahkemeler ve cezaevleri için yapması gereken bir takım mas-
raflardan kurtulacağı, mahkeme ve cezaevi ihtiyaçlarının azalmasıyla da 
hâkim, savcı ve diğer personelin sayısının azalacağı belirtilmektedir[62]. 
Bu durumda söz konusu personele yapılacak ödemelerden tasarruf edil-
mesini sağlayacaktır.

Yine uzlaşma uygulamaları, klasik ceza yargılamasındaki dava 
süreçlerine göre daha az maliyetle sonuçlandırılabilmektedir. Örneğin, 
Slovenya’da bir davanın ortalama yargılama masrafının 400 Euro olduğu, 

[59] Çetintürk, s.198.
[60] Çetintürk, s.198.
[61] Çakmak, Anket Sunumları.
[62] Çetintürk, s.198.
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buna karşılık uzlaşmayla sonuçlandırılan bir dosyanın maliyetinin 50 
Euro olduğu belirtilmiştir[63]. İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise, bir 
dosyada uzlaşmanın uygulanmasının maliyeti 150-300 Sterlin olarak 
belirlenmesine rağmen ceza takibatının maliyeti ise dosya başına ortalama 
2500 Sterlin olarak tespit edilmiştir. Finlandiya’da yapılan araştırmada 
da, dosyaların uzlaşmaya gönderilmesi sebebiyle devletin yargılama 
masraflarından 5,9 milyon Euro tasarruf edeceği, bu miktardan uzlaşma 
hizmetleri için gereken 3,7 milyon Euro’nun çıkarılması halinde devletin 
uzlaşma sebebiyle 2,2 milyon Euro tasarruf sağlayacağı, bu tasarrufun 
dosya başına 700 Euro olduğu hesaplanmıştır[64].

Ülkemizde ise maliyet ve tasarruf konusunda henüz bir araştırma 
yapılmamıştır. Fakat CMK ve Yönetmelikte uzlaştırmacı ücreti ve masraf-
ları konusunda üst limit getirilmiş olduğundan, uzlaşmayla sonuçlanan bir 
dosyanın maliyeti rahatlıkla hesaplanabilecektir. Uzlaştırmacıya ödenecek 
ücretin maksimum 364 TL ve uzlaştırma masrafının da maksimum 182 
TL olabileceği dikkate alındığında, uzlaşma ile sonuçlanan dosyanın 
maliyeti en fazla 546 TL olacaktır. Ülkemizde ceza yargılamasının orta-
lama süresi ve süreçte yer alan görevlilerin emek ve mesaileri dikkate 
alındığında, uzlaşmanın ülkemizde de yargılama masraflarından tasarruf 
sağlayacağı açıkça görülmektedir.

Sonuç

Klasik ceza adalet sisteminin uyuşmazlığın taraflarını, özellikle mağ-
duru tatmin etmemesi ve başkaca sebeplerle ortaya çıkmış olan uzlaşma 
kurumu ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK ve 
CMK’daki düzenlemeler ile uygulanmaya başlamıştır. Fakat yaklaşık beş 
yıllık geçen süre değerlendirildiğinde uzlaşmanın yeterince ve istenilen 
seviyede uygulanmadığı rahatlıkla görülebilmektedir.

Uzlaşmanın istenilen seviyede uygulanmamasının başlıca sebebi bu 
kurumun ve onarıcı adalet kavramının uygulayıcılar ve toplum tarafından 
yeterince bilinmemesi, uygulayıcılar olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
tarafından uygulanmak istenmemesidir. Nitekim yapılan anket çalış-
masında ankete katılan 3340 hâkim ve Cumhuriyet savcısının % 61,8’i 

[63] Alenka, Meznar, Slovenya- Emekli Başsavcı, Çalıştay Raporu, s. 3
[64] Çetintürk, s.200-201.
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uzlaşmanın iş yüklerini arttırdığını, % 71’i de uzlaşmanın ceza muha-
kemesinin işleyişini yavaşlattığını belirtmiştir. Buna karşılık % 55’lik 
kısım uzlaşmanın ceza adalet sistemimize uygun bir kurum olduğunu, 
% 57’lik kısım da uzlaşmanın ceza adalet sistemine girmesinin olumlu 
bir gelişme olduğunu belirtmişlerdir[65].

Bir soruşturma evrakının süreci incelendiğinde uzlaşmanın iş yükünü 
arttırması bir yana uygulayıcılara önemli ölçüde zaman kazandırdığı, 
ayrıca bu yolla kamu harcamalarından da çok ciddi tasarruf yapılabi-
leceği açıkça görülmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar sadece Cum-
huriyet savcılarının yapacakları işlemler olup, bunun haricinde dava 
açılması durumunda hâkimlerin, zabıt kâtiplerinin, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın, Yargıtay ilgili dairelerinin, olası tazminat davalarında 
hukuk hâkimleri ve kâtiplerinin, icra müdürlüğünün, cezaevi görevlile-
rinin, kolluk güçlerinin yapacakları işlemler dikkate alındığında uzlaşma 
ile sonuçlandırılan dosyalarda kazanılan emek ve zamanın ne kadar büyük 
olduğu görülebilecektir. Bu nedenle uzlaşmanın uygulanmamasında en 
önemli sebep olarak gösterilen uzlaşmanın iş yükünü arttırdığına ilişkin 
düşüncenin yerinde olmadığını ve eğitim çalışmalarıyla bu olumsuz bakış 
açısı değiştirilebilir.

Uzlaşma kapsamındaki suçların çoğunun şikâyete bağlı olması ve 
genellikle soruşturmaların şikâyetten vazgeçme nedeniyle sona ermesi 
nedeniyle uzlaşmanın uygulanması yaygınlaşamamaktadır[66]. Bu nedenle 
uzlaşmaya dâhil suçların genişletilmesi ve metod olarak da katalog şek-
linde sayılma yerine üst sınır itibari ile belli bir yıl limiti altında kalan 
suçların istisnalarının belirlenerek bu kapsama alınması faydalı olacaktır.

Tıp Ceza Hukuku bakımından sadece kasten yaralamanın temel ve 
basit şekli ile taksirle yaralama suçlarının uzlaşma kapsamında olması, 
özellikle malpraktis sonucu ölüm meydana gelmesi durumunda uzlaşma-
nın (taksirle öldürme suçu) mümkün olmaması yerinde değildir. Çünkü 
böyle bir durumda maktulün yakınları şikâyet haklarını kullanırken, 
tazminat da istemektedirler. Taksirle öldürme halinde uzlaşmanın müm-
kün olması Türk toplumunun yapısına da uygun bir düzenleme olacak 

[65] Çakmak, Anket Sunumları.
[66] Yapılan anket çalışmasında katılımcıların % 85’i de bu hususu uzlaşmanın 

uygulanamamasının sebepleri arasında göstermiştir. Çakmak, Anket Sunumları.
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ve çok uzun süren malpraiktis uyuşmazlıklarının kısa sürede bitirilmesi 
söz konusu olacaktır.

Uzlaşmanın amacının, iş yükünün azaltılması ve ceza adalet sistemi-
nin hızlandırılması olmaması gerektiği, buna karşılık uzlaşmanın özel-
likle mağdurun ceza muhakemesinde kaybettiği konumu kazandıracak, 
mağdurun suç nedeniyle uğradığı zararının giderilmesini sağlayacak, 
failin yeniden topluma kazandırılmasına yardımcı olacak, mağdur ve fail 
arasındaki bozuk ilişkileri tamir ederek toplumsal düzenin sağlanmasına 
büyük katkıları olacak bir kurum olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri 
sürülmüştür[67].

Doktrinde uzlaşma kurumunun CMK’da yer almış olmasının başlı 
başına olumlu bir düzenleme olduğu, uzlaşma uygulamasının yerleşmesi 
ve daha iyi işlemesi açısından mevzuatta değişikliklerin yapılması, bil-
gilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına öncelik verilmesinin gerekli 
olduğu, Adalet Bakanlığı ve UNDP tarafından yürütülen “Ceza Adalet 
Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” nin bu 
konuda atılan en önemli adımlardan biri olduğu belirtilmiştir[68].

Uzlaşma uygulamalarının yaygınlaştırılması için, Hâkimler Savcılar 
Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun uzlaşma kuru-
munun işletilmesi bakımından tavsiye niteliğinde karar alması ve 2802 
sayılı Kanuna uzlaşma ile ilgili özel bir düzenleme konulmasının sistemin 
işletilmesi bakımından yararlı olacağı, Adalet müfettişlerinin asıl olarak 
uzlaşmaya giden savcıya daha ihtimamlı bakması gerektiği, başarılı uzlaş-
tırmacı savcılara puan verilmesi, bu konuda Cumhuriyet başsavcılarının 
çok iyi bilgilendirilmesi, uzlaşmaya yatkın ve istekli savcıları bir araya 
toplayarak pilot uygulama teşvik edilmesi gerektiği de belirtilmiştir[69]. 
Buna karşılık ankete katılanların % 74’ü, “soruşturma ve kovuşturma 
aşamasında uzlaşmaya sevk edilen dosyaların terfilerde lehe değerlendi-
rilmesine ilişkin HSYK tarafından ilke kararı alınmasını gerekli buluyor 
musunuz?” sorusuna hayır cevabını vermiştir. Fakat bu sonucun hâkim 
ve Cumhuriyet savcılarının uzlaşma kurumuna ön yargılı bakış açısından 
kaynaklandığını, bu tür bir uygulamanın uzlaşmanın uygulanmasını 
olumlu yönde etkileyeceğinde şüphe yoktur.

[67] Çetintürk, Ceza Adalet. s. 580.
[68] İnceoğlu, s. 660. 
[69] Sözüer, s. 5. 
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Uzlaşmanın gelişmesi açısından önemli engellerden biri, hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının uzlaşmaya olan güvenlerinin azlığıdır. Bu kesi-
min desteği alınmadan uzlaşma uygulamalarının geliştirilmesi mümkün 
değildir. Bu nedenle uygulayıcıların uzlaşmaya karşı gösterdikleri diren-
cin kırılması gerektiği[70] görüşüne katılıyor, uzlaşma ve özellikle onarıcı 
adalet kavramının özellikleri ile faydaları hususunda hâkim ve Cumhu-
riyet savcılarının tamamına yönelik bilgilendirme seminerleri yapılması 
gerekir, görüşündeyim. Ayrıca mevcut uygulamada uzlaşma teklifinin 
büyük çoğunluğuyla adli kolluk tarafından yapılmaktadır. Adli kolluğun 
bilgi eksikliği nedeniyle uzlaşmanın önemi, hukuki sonuçları ve süreci 
hakkında tarafları yeterince bilgilendirememesi nedeniyle uzlaşmanın 
uygulanabilmesinin henüz başlangıç aşamasında sona ermektedir. Bu 
durum dikkate alınarak, adli kolluk görevlilerine uzlaşma konusunda eği-
tim verilmesi gerektiğini, yukarıda belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi, 
eğitim ve toplumu bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasıyla ülkemizdeki 
uzlaşma uygulamalarının hızla artacağını ve ceza adalet sistemimizdeki 
birçok olumsuzlukların giderebileceğine inanıyorum.

[70] Çetintürk, s. 583
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SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN İDARÎ 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI DIŞI 
YÖNTEMLER (TAHKİM, SULH, UZLAŞTIRMA)

Son yıllarda, diğer alanlarda olduğu gibi, idarî uyuşmazlıklar ala-
nında da, uyuşmazlıkların yargı dışı yöntemlerle çözülmesi yönünde bir 
eğilim görülmektedir. Tahkim, sulh, uzlaştırıcı gibi yöntemler bunların 
başında gelmektedir. Uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı yöntemlere 
başvurulmasının, yargının iş yükünü hafifletmek, uyuşmazlıkları daha 
kısa zamanda çözüme kavuşturmak, uyuşmazlıkları o alanda uzman 
olan kişilere çözdürmek gibi birçok nedenleri bulunmaktadır. Aşağıda, 
idarî uyuşmazlıkların çözümünde öngörülen tahkim, sulh ve uzlaştırma 
yöntemleri üzerinde durulacaktır. Burada anlatılan yöntemler, sağlık 
hizmetleri için de geçerli olacaktır.

A. TAHKİM USÛLÜ

İdarî uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yönteminin uygulanması-
nın tarihsel sürecini kısaca aktarmakta fayda mülahaza edilmektedir. Zira 
hukukumuzda bu usulün idarî uyuşmazlıklarda uygulanması, anayasada 
ve diğer yasalarda değişiklik yapılarak mümkün olabilmiştir. Bu duruma 
da yargı yerlerinin (özellikle Danıştay ve Anayasa Mahkemesi) direnç 
göstermesi sebep olmuştur.

1. Yargı Yerlerinin Direnci

Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra, kamu hizmetlerinin özel hukuk 
kişilerine özel hukuk sözleşmesi çerçevesinde gördürülmesi yönünde bir 
eğilim oluşmuştur. Bu bağlamda “yap-işlet-devret”, “devral-işlet-devret”, 
“yap-işlet” gibi isimler verilen yeni modeller ortaya çıkmış ve bu yönde 
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kanunlar yapılmıştır. Ancak yargı yerleri, kamu hizmetlerinin “özel hukuk 
hükümlerine” göre gördürülmesi usulüne karşı çıkmışlardır[1].

(a) 3096 sayılı kanun: 1984 tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, Dağıtımı ve Ticareti 
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, özel hukuk hükümlerine bağlı 
yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretim, iletim ve dağıtım konularında 
görevlendirilmesini öngörmektedir.

Bu kanun çerçevesinde, özel hukuk kişileri ile yapılan ve özel hukuk 
hükümlerine tabi olacağı belirtilen sözleşmeleri Danıştay, içerik bakı-
mından bunların bir imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olduğu; imtiyaz 
sözleşmelerinin de Anayasanın 155. maddesi gereği, Danıştay’ın incele-
mesinden geçmesi gerektiği; bu sözleşmelerin ise Danıştay incelemesinden 
geçmediği gerekçesiyle iptal etmiştir[2].

Yine Danıştay, 1993 tarihli 3096 sayılı kanun çerçevesinde yapılan 
sözleşmeyi iptal ederken şu gerekçelere dayanmıştır: “…3096 sayılı yasa 
çerçevesinde yapılan işletme hakkı devir sözleşmesinin konusunu kamu 
hizmetinin oluşturduğu, sözleşmenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinin 
tüm unsurlarını taşıdığı, imtiyaz sözleşmesi niteliğinde bulunduğu anlaşıl-
maktadır… Anayasanın 155. maddesinin 2. fıkrasıyla…imtiyaz sözleşme 
ve şartlaşmalarını incelemek görevinin Danıştay’a ait olduğu belirlenmiştir. 
… Anayasa hükmüne uyulmadan, Danıştay’ın incelemesinden geçirilmeden 
yürürlüğe konulduğu anlaşılan …sözleşmesinin iptaline…”[3].

(b) 3974 sayılı kanun: Yasama organı, Danıştay’ın yaklaşımına karşı, 
1994 tarih ve 3974 sayılı kanunu yapmıştır. Bu kanunun Ek 5. mad-
desinde, bu kanun ve bu konudaki diğer kanunlar çerçevesinde, Enerji 
Bakanlığı ile özel hukuk kişileri arasında yapılacak elektrik üretim, iletim 
ve dağıtım işlerine ilişkin sözleşmelerin “özel hukuk hükümlerine tabi olup, 
imtiyaz teşkil etmezler” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme ile 3096 
sayılı kanun çerçevesinde yapılan sözleşmeler de özel hukuk sözleşmesi 
niteliğinde olacağı öngörülmektedir.

[1] Bu konu hakkında detaylı bilgi ve mahkeme kararlarının tahlili için bkz. GÖZÜBÜYÜK 
A. Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku, Ankara 1999,., C.I, s.591 vd; GİRİTLİ İsmet/
BİLGEN/ Pertev AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku, İstanbul 2002, s.791 vd.

[2] Danıştay Birinci Dairesi, E.1992/232, K.1992/294, T.24.9.1992, DD.87, s.33 (ÖZAY 
İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2002, s.262).

[3] Danıştay Onuncu Dairesi, E.1991/1, K.1993/1752, T.29.04.1993, DD.88, s.465.
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Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın gerekçelerine benzer gerekçelerle, 
3974 sayılı kanunun söz konusu hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi, kamu hizmeti niteliğinde olan elektrik 
üretim ve iletim konularında yapılacak sözleşmelerin imtiyaz sözleş-
mesi olduğu, bu nedenle de Anayasanın 155. maddesi gereği Danıştay 
incelemesinden geçirilmesinin zorunlu olduğu, bu tür bir sözleşmenin 
özel hukuk hükümlerine tâbi tutulmasının Danıştay incelemesinden 
kurtulmaya matuf bulunduğu gerekçesiyle iptal kararı vermiştir[4].

Mahkemelerin kararlarından sonra Bakanlar Kurulu, Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Karar[5] ve buna 
bağlı tebliğ çıkarmıştır. Yap-işlet-devret diye bilinen usûl, bu karar çerçe-
vesinde devam ettirilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu karar ve tebliğ 
hakkında Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir[6].

(c) 3996 sayılı kanun: 1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hiz-
metlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun yapılarak, köprü, tünel, baraj, yol, su, demir yolu, liman ve benzeri 
hizmetlerin bu kanun çerçevesinde yapılacağı, bu kanun çerçevesinde, 
idare ile özel hukuk kişileri arasında yapılan sözleşmelerin, “özel hukuk 
hükümlerine tâbi” olduğu ve “imtiyaz teşkil etmeyeceği” öngörülmüştür 
(m.5).

Anayasa Mahkemesi, bir hizmetin “kamu hizmeti”, bir sözleşmenin 
de “imtiyaz sözleşmesi” olup olmadığı kanunun düzenlemesine göre 
değil, niteliğine bakılarak belirlenir diyerek söz konusu kanun hükmünü 
iptal etmiştir[7].

(d) 3987 sayılı kanun: 1995 tarih ve 3987 tarihli kanun, özelleştirme 
sözleşmelerin uygulanmasında çıkabilecek ihtilaflar için, tahkime gidilebi-
leceğini öngörmüştü (m.3). Ancak bu düzenleme de Anayasa Mahkemesi 
tarafından, anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir[8].

Yukarıda aktardığımız gelişmelere göre, yürütme ve yasama organı, 
bazı kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi çerçevesinde, özel hukuk 

[4] Anayasa Mahkemesi, E.1994/43, K.1994/42-2, T.09.12.1994, AYMKD-31, Cilt.1, s.302.
[5] RG.08.1996-22660 (GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, s.592).
[6] Danıştay Onuncu Dairesi, E.1996/8792, GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, s.593.
[7] Anayasa Mahkemesi, E.1994/71, K.1995/23, T.28.06.1995, AYMKD-32, Cilt.1, s.159.
[8] Anayasa Mahkemesi, E.1994/49, K.1994/45-2, T.07.07.1994, AYMKD-30, Cilt.1, s.222.
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kişilerine gördürme amacı gütmekte, yargı yerleri ise buna şiddetle karşı 
çıkmakta ve direnmektedir. Yargı yerlerine göre, kamu hizmetleri ancak 
idarî sözleşme çerçevesinde özel hukuk kişilerine gördürülebilir. Bunun 
aksine bir düzenleme anayasaya aykırıdır.

Anayasada kamu hizmetlerinin mutlaka idarî sözleşmeler çerçevesinde 
gördürüleceği yönünde bir düzenleme bulunmadığı halde, yargı yerle-
rinin söz konusu yaklaşımının isabetli olmadığı söylenebilir. Anayasada 
düzenleme bulunmadığına göre, yasama organının, bazı kamu hizmetle-
rinin özel hukuk sözleşmesi çerçevesinde gördürülmesi konusunda takdir 
yetkisinin olduğunun kabulü gerekir.

2. Yasal Düzenlemeler

Yukarıda aktardığımız Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin tutumuna 
karşı, yasama organı anayasada ve muhtelif yasalarda değişiklik yapma 
yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 1999 tarihinde 4446 sayılı kanunla Ana-
yasada ve buna paralel olarak muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmıştır. 
Bu yeni düzenlemelerin yapılması öğretide, idarî yargıdan kaçış olarak 
değerlendirilmektedir[9].

Anayasa ve muhtelif kanunlarda yapılan değişiklikler konusunda şu 
değerlendirmeler yapabilir[10]:

(a) Anayasanın 47. maddesinde yapılan değişiklik ile Devlet, kamu 
iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen 
yatırım ve hizmetlerden (kamu hizmetleri) bazılarının özel hukuk hüküm-
lerine göre gördürülebilmesi imkânı anayasal olarak sağlanmıştır[11]. Bu 
tür yasal düzenlemeleri, Anayasa Mahkemesi iptal edemeyecektir.

[9] YILDIRIM Turan, “İdarî Uyuşmazlıkların Adlî Yargıda Çözümlenmesi”, Özel Hukuk ve 
Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu II, 26 Mart 2004, 35, 44.

[10] ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargıda Kanun Yolları, 2.Baskı, Ankara, s.180 vd.
[11] Burada şu soru sorulmalıdır. Yasal bir düzenleme yapılarak tüm kamu hizmetleri özel 

hukuk sözleşmesi çerçevesinde, özel hukuk kişilerine gördürülebilir mi? Soruyu başka bir 
şekilde sorarsak, özel hukuk kişileri tarafından görülmesi hukuken mümkün olmayan kamu 
hizmetleri bulunmakta mıdır? Anayasanın 47. maddesinde “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin 
özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği 
kanunla belirlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, tüm kamu hizmetleri değil, 
bunlardan bazıları yasayla özel hukuk hükümlerine tabi tutulabilecektir. Bütün kamu 
hizmetlerinin özel hukuka tabi olacağı yönündeki bir yasal düzenleme anayasaya aykırılık 
teşkil edecektir. Hangi kamu hizmetlerinin, özel hukuka tabi olacağına yasama organı karar 
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(b) Anayasanın 155. maddesinde yapılan değişiklikle imtiyaz sözleş-
melerinde Danıştay’ın yetkisi “inceleme” olmaktan çıkarılarak “düşün-
cesini bildirmek” şekline dönüştürülmüştür. Böylece Danıştay, imtiyaz 
sözleşmelerini ve sözleşme içindeki şartları iptal edemeyecektir.

(c) Anayasanın 125. maddesine eklenen “Kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî 
veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası 
tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir” 
hüküm ile kamu hukukunda tahkim (ulusal ya da uluslararası) anayasal 
olarak kabul edilmiştir.

(d) 2576 (m.5) ve 2577 (m.2) sayılı kanunlarda idare mahkemele-
rinin görevleri belirtilirken, “Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç” ifadesi ile tahkim usulü 
öngörülmüş idarî sözleşmelerin, idare mahkemelerinin görev alanı dışında 
olduğu açıkça belirtilmiştir.

Böylece bir imtiyaz sözleşmesinde, bu sözleşmeden doğan uyuş-
mazlıkların çözümünde “tahkim usulü” uygulanacaktır diye bir hüküm 
bulunmuyorsa Danıştay’da, tahkim koşulu konulmuş ise hakem heyetinde 
çözüme kavuşturulacak demektir[12]. Bu ayırım temyiz aşamasında da ken-
dini gösterecektir. Tahkim şartı olmayan sözleşmelerde son sözü Danıştay, 
tahkim şartı bulunan idarî sözleşmelerde ise Yargıtay söyleyecektir[13].

verecektir. Başka bir ifade ile, asgari bir kamu hizmetleri idarî rejimde kalacaktır. Bunların 
hangilerinin olabileceğini anayasa kurallarından çıkarmak pek kolay gözükmemektedir. 
Yine de egemenlikle doğrudan alakalı (ulusal savunma, kamu düzeninin sağlanması gibi) 
kamu hizmetlerinin idarî rejim içinde kalması gerektiği savunulabilir (ULUSOY Ali, “Yeni 
Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri Kavramları”, 
Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara 2001, 
s.12).

[12] GÜNDAY Metin İdare Hukuku, 10.Baskı, Ankara 2011, s.354.
[13] GÜNDAY, böyle ikili bir ayırımı haklı gösterecek hiçbir nedenin bulunmadığını ve idarî 

rejimi benimsemiş ülkemizde, idarî nitelikteki bir sözleşmeden çıkan bir idarî uyuşmazlık 
hakkında son sözü adlî yargının söylemesini ileri sürerek, bu yöndeki düzenlemelerin 
anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ifade etmektedir. Yine yazar, tahkim yönteminin ancak 
sözleşmenin mali hükümlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde veya sözleşmenin 
taraflarca feshinin talep edilmesi durumunda geçerli olabileceğini, idarî sözleşmenin tek 
taraflı olarak idare tarafından feshedilmesi, idarenin tek yanlı ve sözleşmeden ayrılabilir 
nitelikte işlemi olduğunu ve dolayısıyla idarî yargıda iptal davasına konu teşkil edebileceğini 
ileri sürmektedir.(GÜNDAY, age., s.354-355).
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(e) Yukarıda aktardığımız yasal değişiklikler sonucunda, bir kamu 
hizmetinin özel hukuk kişilerince karşılanmasına ilişkin sözleşmelerde 
tahkime gidilebilmesinin iki yolu bulunmaktadır[14]. Bunlardan birincisi; 
Anayasanın 47. maddesinde yapılan değişiklikle, bazı kamu hizmetlerinin 
özel hukuk kişilerine gördürülmesi yasa ile özel hukuk sözleşmesi olarak 
nitelendirilmesini öngörmektedir. Ortada özel hukuk sözleşmesi varsa 
doğal olarak tahkim de mümkün olacak demektir. İkincisi; Anayasanın 
125. maddesi uyarınca, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri yapılırken, 
bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim (millî ya da yabancı) usulü ile 
çözülmesi öngörülebilecektir.

3. Tahkimin Tanımı

Tahkim, hukukî anlaşmazlığa düşmüş tarafların, anlaşarak bu hukukî 
uyuşmazlığın hallini devletin yargı organları yerine, özel kişilere bırak-
malarını ve uyuşmazlığın bu özel kişi ya da kişiler tarafından çözüm-
lenmesini ifade etmektedir[15]. Hakları ihlal edilen kişiler, bu haklarının 
yerine getirilmesini mahkemeler eliyle sağlarlar. Yani kişiler arasındaki 
hukukî ihtilafları yargısal olarak çözme yetkisi mahkemelere aittir. Yargı 
yetkisinin mahkemelerce kullanılacağı, anayasal bir kuraldır (m.9). Tah-
kim müessesesi, bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.

Tahkim usûlü, özel bir irade beyanına (kural olarak tahkim anlaşması 
veya tahkim şartı) bağlıdır. Bu irade beyanı ile devletin yargı organları 
bertaraf edilmiş olur[16]. Taraflar yaptıkları sözleşme ile hakemlerin vereceği 
kararı önceden kabul etmiş olduklarından, taraflardan birisinin sonradan 
bundan vazgeçmesi mümkün değildir[17].

Kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, hakeme gitmek ihtiyaridir. 
Başka bir ifade ile taraflar aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için hakeme 
gitmek zorunda değildirler. Ancak taraflar, mahkemede dava açmak 

[14] GÜLAN Aydın, “Kamu Hizmetinin Dönüştürücü Etkisi Karşısında Tahkimin Geleceği”, 
Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara 2001, 
s.145-146.

[15] ÇELİKEL Aysel, Milletlerarası Özel Hukuk, 4.Bası, İstanbul 1995, s.380; NOMER 
Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 7.Bası, İstanbul 1991995, s.452. Tahkimin tarihçesi 
için bkz. ALANGOYA, Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, 
İstanbul 1973, s.1-19; ŞANLI Cemal, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak 
Hukuk, Ankara 1986, s.13.

[16] NOMER, age., s.453.
[17] ÇELİKEL, age., s.380.
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yerine, uyuşmazlığın çözümünü, seçecekleri hakem heyetine bırakabi-
lirler. Tahkimin hangi hallerde mecburi olduğu, özel kanun hükümleri 
ile düzenlenmektedir[18].

4. Tahkim Usûlüne Başvurmanın Nedenleri

Tahkime neden gerek duyulduğu konusunda muhtelif gerekçeler 
sıralanmaktadır. Bunları özet olarak şu şekilde belirtebiliriz[19]:

(a) Yargılamada çabukluk: Tahkim müessesesinin tercih edilmesinin 
en başta gelen sebebi çabukluk yani hızdır[20]. Usul hükümlerindeki 
süreler, mahkemelerin iş yükünün çokluğu, mahkemeler için uygulanan 
adlî tatil, davaların uzun sürmesine neden olmakta, uyuşmazlığın kısa 
sürede çözüme kavuşturulmasını isteyen kişiler tahkim müessesesine 
yönelmektedirler.

(b) Uzmanlık: Tahkimin tercih edilmesinin önemli sebeplerin-
den birisi de, uyuşmazlığın daha ehil ve uzman kişilere çözdürülme 
imkânının bulunmasıdır[21]. Uyuşmazlığı çözen hakemler, o konunun 
uzmanı olan kişilerden seçildiğinden daha çabuk ve daha adil çözümlere 
ulaşabilmektedirler.

(c) Gizlilik: Tahkimin tercih edilmesinin diğer sebepleri olarak, 
mahkemelerde yargılamanın aleni olması buna karşın tahkimde gizliliğin 
(özellikle ticari sırların korunması) daha iyi sağlanabilmesidir. Tarafların 
güvendiği kişiler hakem seçildiğinden, ticarî sırlar daha iyi korunur.

(d) Taraflara sağlanan imkânlar: Duruşma yer ve zamanının tarafların 
iradesine göre belirlenebilmesi, yargılama sürecine devlet müdahalesinin 

[18] Örneğin 3533 Sayılı Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve 
Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Hususi İdarelere ait Daire ve Müesseseler 
Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanunun 1. maddesine göre, 
bu ihtilaflardan adlîye mahkemelerinin vazifesi dâhilinde bulunanlar bu kanunda yazılı 
tahkim usulüne göre halledilir.

[19] ALANGOYA, Usul Hukuku, s.127; ÜSTÜNDAĞ Saim, Medeni Yargılama Hukuku, 
İstanbul 1997, s.934; ÇAĞLAYAN Ramazan, İdarî Yargıda Kanun Yoları, 2.Baskı, Ankara 
2006, s.167-168.

[20] KARAYALÇIN Yaşar, “Milletlerarası Tahkimde Muhakeme Usulü”, BATIDER, Haziran 
1998, C.XIX, S.3, s.5; ERTEKİN Erol/ KARATAŞ İzzet, Uygulamada İhtiyari Tahkim 
ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması, Ankara 1997, s.36.

[21] KARAYALÇIN, agm., s.5; YILMAZ Ejder, “Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki 
Gelişim”, Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir Barosu Dergisi, 5-6-7-8 Nisan 2000, 
s.270.
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sınırlı olması, taraflarca belirlenen usul ve maddî hukuk hükümlerinin 
uygulanabilmesi, duruşma yapılmadan da karar verilebilmesi de bir 
tercih sebebidir[22].

(e) Yargı yerlerinin tutumu: Yine, her devletin millî yargısının (özellikle 
idarî yargı), idarî sözleşmenin taraflarının haklılıkları doğrultusundan 
ziyade, kamu hizmetlerinin gereklerini dikkate alarak karar verdikleri 
kanaatinin yaygınlaşması da, tahkime gidilmesinin bir gerekçesi olarak 
belirtilmektedir[23]. Hatta millî mahkemelerin, bağlı bulundukları devletin 
sosyal, siyasal ve ekonomik politikalarının etkisinde olduğu, mahkeme-
lerin bu sebeple devletlerinin politikaları ile kendilerini bağlı hissettiği, 
yabancılar açısından bu durumun mahkemelerin tarafsızlığı konusunda 
bazı duraksamalara neden olduğu, dolayısıyla tahkimin tercih edildiği 
de ifade edilmektedir[24].

(f ) Yabancıların mahkemelere güvensizliği: Yabancılık unsuru taşıyan 
ilişkilerde, yabancıların Devlet mahkemelerine duyduğu güvensizlik de 
tahkim yolunun önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır.

4. İdarî Sözleşmelerde Tahkim

İdarî sözleşmelerde tahkim uygulaması bakımından Fransız ve Türk 
hukuku karşılaştırıldığında bazı farkların olduğu görülmektedir.

Fransız hukukunda durum: Fransız idare hukukunda, kural olarak, 
“tahkim şartının geçersizliği ilkesi”[25] geçerlidir[26]. Bu durum “Fransız 
kamu hukukunun genel ilkelerinin bir parçası” olarak kabul edilmek-
tedir[27]. Kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurması yasağının, kamu 
tüzel kişilerinin menfaatlerinin yeterince korunamayacağı endişesinden 
kaynaklandığı ifade edilmektedir[28]. Kamu tüzel kişilerinin tahkime 

[22] ÖZBAY İbrahim, Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara 2004, s.42.
[23] GÜLAN, agm., s.142.
[24] ŞANLI, age., s.237.
[25] CHAPUS René, Driot du Contentieux Administratif, 5.Baskı, Paris 1995, s.199: “le 

principe de la nullité des clauses compromissoires”.
[26] CHAPUS, Contentieux, s.199-200; GOHİN Olivier, Contentieux Administratif, 2.Baskı, 

Paris 1999, s.10.
[27] CHAPUS Contentieux, s.200.
[28] CHAPUS Contentieux, s.200.
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başvurma yasağı ilkesinin çok eski[29] ve müstakar idarî yargı içtihatlarıyla 
kabul edildiği ve idare hukuku öğretisi tarafından da savunulduğu belir-
tilmektedir[30]. Fransız Anayasa Konseyi de 1987 tarihli bir kararında, “tek 
taraflı idarî işlemlerin yargısal denetimini yapma konusunda idarî yargının 
münhasır yetkisi bulunduğu” yönünde içtihatta bulunmuştur[31]. Tahkime 
başvurma yasağının hayli geniş olduğu, ticarî ve sınai kamu kurumları 
da dâhil tüm kamu tüzel kişilerini kapsadığı belirtilmektedir[32]. Fransız 
hukukunda kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurma yasağına, kanunun 
açık bir hükmü[33] ve millî hukuka dâhil edilen uluslararası sözleşme ile 
istisna getirilebileceği kabul edilmektedir[34]. Dolayısıyla Fransız idare 
hukukunda, kanunda ya da uluslararası sözleşmede açık bir düzenleme 
varsa tahkim yoluna gidilebilecek; açık bir düzenleme yoksa tahkim 
yoluna gidilemeyecektir.

Türk hukukunda durum: Türk hukukunda 1999’a kadar idarî söz-
leşmelerden doğan ihtilaflarda tahkim yoluna gidilmesi konusunda açık 
anayasal ya da yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Hatta bazı kanunlarda 
tahkime gidilmesi öngörülmektedir[35]. Yargı yerleri, bu kanunlarda düzen-
lenen tahkimi, konuların özel hukuk alanına girmesi hasebiyle sakınca 
görmemişlerdir[36]. Örneğin hukukumuzda kamu ihale sözleşmeleri, özel 

[29] GOHİN, age., s.10; Conceil d’Etat, 19 février 1823, Héritiers Guérad c/ Trésor, Rec., 
CE 103, GOHİN, age., s.10.

[30] GOHİN, age., s.10.
[31] GOHİN, age., s.10. Conseil Constitıtion, 23 janvier 1987, Conseil de la concırrence, 

décis. No.86-224, GOHİN, age., s.10.
[32] CHAPUS Contentieux, s.200.
[33] Kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurabileceğini düzenleyen kanun örnekleri için bkz. 

GOHİN, age., s.11; CHAPUS Contentieux, s.201.
[34] CHAPUS Contentieux, s.200; GOHİN, age., s.11; RİVERO Jean/WALİNE Jean, Driot 

Administratif, 17.Baskı, Paris 1998, s.123.
[35] Örneğin 1938 tarihli ve 3533 sayılı “Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen 

Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediyeye veya Hususi İdarelere 
Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkında Kanuna 
göre (m.1), bu daireler arasında çıkan anlaşmazlıklardan “adlîye mahkemesinin görevi içinde 
bulunanlar” tahkim yoluyla çözümlenebilecektir. Buna mecburi tahkim de denilmektedir. 
KURU, Hukuk Muhakemeleri, C.VI, s.5876.

[36] Anayasa mahkemesi, E.1972/19, K.1972/47, T.5.10.1972, AYMKD, sy.10, s.23; Danıştay 
Sekizinci Dairesi, E.1990/1834, K.1991/1337, T.18.9.1991, DD.84-85, s.577.
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hukuk sözleşmesi olarak nitelendirildiğinden[37], bu tür sözleşmelerde 
tahkim usulüne gidildiği görülmektedir[38].

Görüldüğü üzere, Türk hukukunda idarenin taraf oldukları özel 
hukuk alanında cereyan eden uyuşmazlıklarda tahkim usulü kabul edil-
mekte, taraflar da fiilen bu usule başvurmaktadırlar. Asıl sorun, kamu tüzel 
kişilerinin kamu hukuku alanında yaptığı tasarruflardan, özellikle idarî 
sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim usulüne gidilmesi 
konusunda ortaya çıkmaktadır.

Öğretide tahkim usulünün, özel hukuka özgü bir uyuşmazlık çözme 
yöntemi olduğu konusunda hemen hemen görüş birliği bulunmak-
tadır[39]. Bu sebeple, kamu hukukunda “tahkim yasağı” bulunduğu, 
idarî yargının görev alanına giren uyuşmazlıklar için, tahkim yoluna 
gidilemeyeceği kabul edilmektedir[40]. Bu yaklaşıma göre tahkim usulü, 
irade serbestîsinin geçerli olduğu özel hukuka özgü bir yöntem olup[41], 
irade serbestîsinin geçerli olmadığı idarî sözleşmelere konulan tahkim 
şartı geçersizdir[42].

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1999 yılında anayasada ve yasalarda 
yapılan değişikliklerle, idare hukukunda imtiyaz sözleşmeleri için tahkim 
usulü kabul edilmiştir. Anayasanın 125. maddesinde, kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde (kısaca imtiyaz sözleşmeleri) 
bunlardan doğan uyuşmazlıkların “millî” veya “milletlerarası” tahkim 
yoluyla çözülmesi öngörüldükten sonra, milletlerarası tahkime ancak 
“yabancılık” unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebileceği hükme 
bağlanmıştır.

[37] GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, s.455; AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/
KAYA Cemil, Türk dare Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2011, s.411; ATAY Ender Ethem, 
İdare Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2009, s.561; GÜNDAY, age., s.181; TAN Turgut, İdare 
Hukuku, Ankara 2011, s.294.

[38] TAN Turgut, “İdare Hukuku ve Tahkim”, AİD, Sayı. 32/2, 1999, s.9.
[39] KURU, Hukuk Muhakemeleri, C.VI, s.6220; ALANGOYA, Esaslar, s.127; ÜSTÜNDAĞ, 

Medeni Yargılama, s.933; NOMER, age., s.452; ÇELİKEL, age., s.380.
[40] ONAR Sıdık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1966, C.III, s.1933; 

DURAN Lûtfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s.434; YENİCE Kazım/ESİN 
Yüksel, İdarî Yargılama Usûlü, Ankara 1983, s.118.

[41] Yargıtay İBGK, E.1993/4, K.1994/1, T.28.1.1994, YKD, C.20, sy.4, s.2: “Hakem sözleşmesi, 
sözleşme serbestliği ilkesinin bir sonucu olarak özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların 
çözümü hakkında yapılabilir…”.

[42] Danıştay Birinci Dairesi, E.1965/933, K.1966/44, T.11.1.1966, DKD, 100-102, s.308.
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Bir imtiyaz sözleşmesinde, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar 
için tahkim usulü öngörülebilir. Böyle bir durumda uyulacak esaslar, 
21.1.2000 tarih ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şart-
laşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna 
Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun”[43] ile 
düzenlenmiştir. 4501 sayılı kanunun 1. maddesine göre, bu kanunda 
ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalarda hüküm 
bulunmayan hallerde, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlera-
rası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun tahkim ile ilgili 
hükümleri uygulanır. Yabancılık unsuru taşımayan tahkimlerde uyulacak 
kurallar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407 ve devamı 
maddelerinde düzenlenmiştir.

Daha önce belirtildiği üzere, idarenin yaptığı imtiyaz sözleşmesinde 
tahkim yolu öngörülmüşse, sözleşmeden doğan davalar idarî yargının 
görev alnından çıkıp, adlî yargının görev alanına girmektedir. İmtiyaz 
sözleşmesi dışındaki idarî sözleşmelerde ise tahkim yasağının devam 
ettiği söylenebilir.

B. SULH USULÜ

1. Genel Olarak Sulh Usulü

Sulh usulü, bir uyuşmazlılığın taraflarının, taleplerinden karşılıklı 
fedakârlık yaparak ortak bir noktada anlaşarak uyuşmazlığı sonlandırma 
yöntemidir. Mesela bir kişi, talep ettiği miktardan biraz indirim yapar, 
karşı taraf da borcu ödememe yaklaşımı yerine ödeme gücüne uygun bir 
miktarı ödeyebileceğini beyan eder, böylece ortak bir noktada anlaşmış 
olurlar.

Özel hukuk kişileri, aralarındaki uyuşmazlığı, yargıya taşımadan her 
zaman sulh yöntemiyle sonlandırabilirler. Dava devam ederken de taraf-
lar sulh usulü ile uyuşmazlığı sonlandırabilirler. Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 313/1. maddesinde yer alan “Sulh, görülmekte olan bir 
davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona 
erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşme-
dir” hükmü bunu ifade etmektedir.

[43] RG. 22 Ocak 2000-23941.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu, davanın henüz başında tarafları 
sulha teşvik edilmesini öngörmektedir. Nitekim kanunun 137. mad-
desinde, hâkimim ön inceleme sırasında tarafları “sulhe teşvik” etmesi 
ifade edilmiş, yine 140. maddede, ön inceleme duruşmasında, tarafların 
sulhe teşvik edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Kanunun 313 ve 
314. maddelerinde de sulh usulü ve sonuçları düzenlenmektedir. Burada 
şunu da ifade etmek gerekir, özel hukukta sulh, ancak tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda 
yapılabilir (HMK, m.313/2).

2. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Usulü

Kamu tüzel kişileri (idare), kamu hizmetlerinin sunumunda, dav-
ranışlarından kaynaklanan zararların tazmininde kamu kaynaklarını 
kullanmaktadır. Bu nedenle, özel hukuk kişileri gibi serbest tasarruf yet-
kisine sahip değildirler. Belki alacağın bir kısmından vazgeçme sonucunu 
doğuran sulh yöntemine başvurabilmesi için kanunda açık düzenleme 
olması gerekir. Kamu tüzel kişilerinin, taraf oldukları uyuşmazlıkları sulh 
yöntemi ile çözebilmelerine ilişkin olarak 2011 tarih ve 659 sayılı Genel 
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 
9, 10, 11 ve 12. maddelerinde hükümler sevkedilmiştir.

a. Adlî Uyuşmazlıklarda Sulh

İdarenin taraf olduğu adlî uyuşmazlıklarda sulh yöntemi 659 sayılı 
KHK’nın 9, 10 ve 11. maddelerinde düzenlenmiştir.

Sulhe davet kuralı: İdarelerin adlî yargıda dava açmadan veya icra 
takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet etmesi esastır. İdare-
ler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını 
öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilirler. Sulhe 
davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilir 
(659 s, KHK, m.9/1).

Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. ve 10. maddesindeki diğer 
kurallardan bazılarını şu şekilde aktarabiliriz:
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-İlgili mevzuatında daha uzun bir süre öngörülmediği takdirde, sulhe 
davette karşı tarafa, ifa, itiraz veya sulh teklifinde bulunmak üzere otuz 
güne kadar süre verilir.

-Gecikmesinde sakınca bulunan veya işin mahiyeti gereği süre 
verilmesinde fayda görülmeyen hallerde doğrudan dava ve icra yoluna 
başvurulabilir.

-Dava konusu edilmiş veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıklarda da 
taraflarca sulh teklifinde bulunulabilir.

-Sulh başvurularının altmış gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. 
Sulh başvurusu altmış gün içinde sonuçlandırılmamışsa istek reddedilmiş 
sayılır.

-Sulh anlaşması, anlaşma tutanağında belirtilen tutar kadar bir hakkın 
tanınması, menfaatin terki, bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılma-
ması konusunda anlaşmalar veya sözleşme değişikliklerini kapsar.

-Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, 
11’inci maddedeki yetkiler çerçevesinde asıl alacak ve fer’ilerinden kısmen 
ya da tamamen vazgeçilebilir.

-Bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılan sulh anlaş-
malarına ilişkin tutanak ilam hükmünde olup ilamların icrasına dair 
genel hükümlere göre infaz olunur.

-Sulh halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava 
açılamaz.

Sulhe yetkili merci: Her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline 
(dava açılması, dava açılmasından vazgeçilmesi, kanun yoluna başvur-
madan vazgeçilmesi, sözleşmelerde değişiklik yapılması) bakanlıklarda 
bakan, diğer idarelerde üst yönetici yetkilidir. Bakan ya da üst yönetici bu 
yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere devredebilir 
(m.11/1). Ancak yetkili merciler bu yetkisini, hukuk birimlerinin uyuş-
mazlığın bu şekilde sonlandırılmasında maddî ve hukukî sebeplerle kamu 
menfaati bulunduğu yönündeki görüşü üzerine kullanabilirler (m.11/1).

Aşağıdaki hususlarda yetkili merciler şu şekilde belirtilmiştir (m.11/2).
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(a) Tutara ilişkin olmayanlar ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar olan-
larda (1.000.000 Türk Lirası dâhil) hukuk biriminin görüşü alınarak, 
ilgili harcama yetkilisinin teklifi üzerine üst yönetici yetkilidir.

(b) 1.000.000 Türk Lirasından fazla olanlardan 10.000.000 Türk 
Lirasına kadar olanlarda (10.000.000 Türk Lirası dâhil), hukuki uyuş-
mazlık değerlendirme komisyonunun görüşü alınarak, üst yöneticinin 
teklifi üzerine ilgili bakan, Milli Savunma Bakanlığında Müsteşarın teklifi 
üzerine Bakan yetkilidir.

(c) 10.000.000 Türk Lirasından fazla olanlarda, ilgili bakanlık hukuki 
uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun ve Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

b. İdarî Uyuşmazlıklarda Sulh

İdarî uyuşmazlıklarda sulh konusu, 659 sayılı KHK’nın 12. madde-
sinde düzenlenmiştir. Burada yer alan kuralları şu şekilde ifade edebiliriz.

(1) Sulh yoluna başvurabilecekler: Bu konuya ilişkin KHK’nın 12/1. 
maddesi hükmü şöyledir:

-“İdari işlemler dolayısıyla haklarının ihlal edildiğini iddia edenler 
idareye başvurarak, uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesini 
dava açma süresi içinde isteyebilirler”.

-“İdari eylemler nedeniyle hakları ihlal edilenlerce, idari dava açmadan 
önce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13’üncü maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca yapılan başvurular da sulh başvurusu olarak kabul 
edilir ve bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde incelenir”.

Yukarıdaki hükümlerden, sulh yoluna idarî işlem veya eylemden hakkı 
ihlal edilenlerin başvurabileceği; idarenin, söz konusu idarî uyuşmazlığın 
sulh yoluyla çözümünü öneremeyeceği anlaşılmaktadır. Yine maddede 
“isteyebilirler” denildiğine göre, sulh talebi zorunlu değil, ihtiyaridir.

Kişinin sulhe başvurusu yapabilmesi için; (a) İdareye isnat edilebilen 
bir idarî işlem ya da eylem olmalıdır. (b) Söz konusu işlem ya da eylem, 
hak ihlaline bağlı somut, gerçekleşmiş, kesin ve parayla ölçülebilir bir 
zarara sebebiyet vermelidir. (c) İdarî işlem ya da eylem ile zarar arasında 
illiyet bağı bulunmalıdır.
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(2) Sulh başvurusunda süre: Sulh yoluna başvuru süresini, işlemler 
ve eylemler açısından değerlendirmek gerekir. İşlemlerden kaynakla-
nan zararlar için sulh başvurusu “dava açma süresi içinde” yapılmalıdır 
(m.12/1). Buradaki dava açma süresini, uyuşmazlığın çıktığı konuya göre 
belirleyerek, vergi uyuşmazlıklarında 30, diğer idarî uyuşmazlıklarda 60 
gün olarak kabul etmek gerekir.

İdarî eylemlerden kaynaklanan zararlar için, dava açmadan önce 
İYUK 13. maddesi gereğince, 1 ve 5 yıllık süre içinde idareye başvurarak 
bir ön karar alınması gerekmektedir. İşte bu başvuru, sulh başvurusu 
olarak değerlendirilecektir.

(3) Sulh başvuru yöntemi: Sulh başvurusu, idarî işlemi ya da eylemi 
yapan idareye yapılmalıdır. KHK’da sulh başvurusunun yazılı olacağına 
ilişkin bir hüküm yoksa da, sulh başvurusunun da yazılı olması gerektiğini 
düşünüyoruz. En azından ispat açısından bu gereklidir. Sulh başvuru-
sunun, belli bir konuyu ve somut bir talebi içermesi zorunludur. Böyle 
somut bir talebi içermeyen sulh başvurusu, idari makam tarafından 
reddedilir (m.12/4).

Bu durumda sulh başvurusunun “belli bir konu ve somut talebi içer-
mesi” ifadesinin içeriği şu anlama gelmektedir: (a) Zarara yol açan işlem 
ya da eylemin hangisi olduğu, ne şekilde meydana geldiği ve ne zaman 
meydana geldiği belirtilmelidir. (b) Uğranıldığı düşünülen zararın miktarı 
belirtilmelidir. (c) Uyuşmazlığın sulh yoluyla çözülmesi talep edilmelidir.

(4) Dava açma süresinin durması: Sulh istemine ilişkin başvuru, 
işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvuru sonuçlan-
madan dava açılamaz (m.12/2). Sulh başvurularının altmış gün içinde 
sonuçlandırılması zorunludur. Sulh başvurusu altmış gün içinde sonuç-
landırılmamışsa istek reddedilmiş sayılır (m.12/3). Bu durumda dava 
açma süresi yeniden işlemeye başlar.

(5) Sulh başvurularının incelenmesi: -Bu Kanun Hükmünde Kararna-
meye uygun olarak yapılan ve idare tarafından reddedilmeyen başvurular, 
hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonuna gönderilir. Hak ihlaline 
neden olan birden fazla idarenin varlığı halinde, ortak hukuki uyuşmazlık 
değerlendirme komisyonu oluşturulabilir (m.12/4).

-Sulh başvurularının incelenmesinde, başvurunun konusu, zarara yol 
açan olay ve nedenleri, zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı 
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ve meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, 
zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir. Hukuki uyuş-
mazlık değerlendirme komisyonu tarafından, bilirkişi incelemesi dâhil 
olmak üzere gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılır, olayla ilgili 
bilgisi bulunan kişiler dinlenebilir (m.12/5).

-Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun inceleme sonunda 
hazırlayacağı rapor 11’inci madde uyarınca karar vermeye yetkili mer-
cilere sunulur. Bu mercilerin sulh başvurusunu kabul etmesi halinde 
başvuru sahibine, hazırlanan sulh tutanağının imzalanması için en az 
onbeş günlük süre verilir. Davet yazısında, belirtilen tarihte gelmesi veya 
yetkili temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulh tutanağını 
kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin 
edilmesini talep etme hakkının bulunduğu belirtilir (m.12/6).

-Tazminat miktarı ve ödeme şekli üzerinde idare ve istemde bulunanın 
sulh olmaları halinde buna ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca 
imzalanır. Bu tutanak ilam hükmündedir. Sulh olunan miktar idare büt-
çesinden ödenir. Vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı 
tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, vadeye bağlanmış alacak-
larda ise vadenin dolmasından önce tutanak icraya konulamaz (m.12/7).

-Sulh tutanağının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması 
hallerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye verilir 
(m.12/8). Sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak dava yoluna 
başvurulamaz (m.12/9).

(6) Sulhen çözülebilecek miktarlar ve yetkililer: Bu madde kapsamın-
daki idari uyuşmazlıkların sulhen halli ile idari davaların açılmasından, 
takibinden, davayı kabul ve feragatten, kanun yollarına başvurulmasından 
vazgeçilmesi, 11’inci maddede belirtilen esaslara ve tutarlara göre belirlenir 
(m.12/10). Sulhe karar verebilecek merciler ve miktarlar bakımından, 
adlî uyuşmazlıklar için 11. maddede belirtilen kurallar geçerlidir.

C. UZLAŞTIRMA USULÜ

Uzlaştırma usulü, yargı dışı uyuşmazlık çözme yöntemlerinden biri 
olup, taraflardan tümüyle bağımsız ve objektif konumda bulunan üçüncü 
kişinin, aralarında uyuşmazlık bulunan taraflara, somut olayın şartlarına 
ve özelliklerine göre çeşitli çözüm önerileri sunarak, onların bu çözüm 
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önerilerini müzakere etmesini ve sunulan somut çözüm önerilerinden 
birisi üzerinde mutabakata varmalarını hedefleyen bir yöntemdir[44].

Uzlaştırma yönteminde uzlaştırıcı, tarafsız şekilde, aynen bir hâkim 
gibi delilleri toplayarak, gerekirse bilirkişiye müracaat ederek, taraflar 
arasında anlaşmazlık çıkaran olayın tespitini, bu uyuşmazlığın giderilmesi 
için çözüm önerileri sunarak tarafları uzlaştırmaya çalışır.

İdarenin taraf olduğu uyuşmazlıklar içinde sağlık hizmetleri alanında 
uzlaştırma usulüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 2011 tarih ve 663 
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nin 24. maddesinde sağlık hizmetlerinden kaynaklanan 
maddî ve manevî zararlar bakımından uzlaştırma yöntemi kabul edilmişti.

Önemli ikaz: 663 sayılı KHK’nın uzlaştırma usulünü düzenleyen 
24. maddesi, 02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı kanun ile (m.2) ilga 
edilmiştir. Aşağıdaki açıklamaları, tarihî bir süreci anlatma bakımından 
önem arzettiğinden aynen korumayı yeğledik.

Söz konusu KHK’nin mülga 24. maddesinde öngörülen uzlaştırma 
yönteminin (uzlaştırma prosedürü) kurallarını şu şekilde ortaya koyabiliriz:

(1) Kapsam: Sağlık mesleklerinin uygulanmasından kaynaklanan 
maddî ve manevi zararlar bakımından uzlaşma yöntemine başvurulabilir. 
“Sağlık mesleklerinin uygulanması” denilerek kapsam hayli geniş tutul-
muştur. Sağlık hizmetine başvurudan başlayıp, teşhis tedavi ve bakım 
aşamalarına kadar her türlü faaliyet bu kapsama girmektedir.

Özel hukuk alanındaki sağlık hizmetleri alanında çıkan uyuşmaz-
lıklarda özel hukuk hükümleri uygulanacağından, bu alanda uzlaşma ya 
da tahkime başvurulması önünde bir engel bulunmamaktadır. KHK’nin 
24. maddesinde sözü edilen “Sağlık mesleklerinin uygulanması”, Sağlık 
Bakanlığının yürüttüğü sağlık hizmetleri olarak anlaşılmalıdır.

(2) Başvuru şartı: KHK’nın 24. maddesi gereğince, ilgililer, dava 
açmadan öce uzlaşma için Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekmek-
tedir. Zira böyle bir başvuru olmazsa, uzlaştırma yöntemine gidilmesi 
de söz konusu olamayacaktır. Yine madde metninde “yapacakları maddî 
ve manevî tazminat başvuruları” denildiğine göre, kişiler için uzlaştırma 

[44] TANRIVER, Süha: “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları”, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 64, Ankara-2006, s.153.
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yöntemine başvuru bir zorunluluk değildir. Başvuru yapılırsa, yöntemi 
uygulamak bakanlık için bir zorunluluktur. Yani uzlaşmaya davet konu-
sunda bakanlığa takdir hakkı tanınmamaktadır. Bakanlık bu konuda 
bağlı yetki içindedir.

(3) Başvuru süresi: Bakanlığa başvurunun “dava açma süresi” içinde 
olmasını öngörmektedir. Buradaki dava açma süresi, İYUK’ta öngörülen 
dava açma süreleridir. İdarî işlemlerden kaynaklanan zararlar için uzlaş-
tırma yoluna başvurmak, bu zararlar için öngörülen tam yargı davası 
süresi içinde yapılacaktır.

Sağlık hizmetlerinde zararlar çoğunlukla “idarî eylemden” kaynak-
lanmaktadır. İdarî eylemden kaynaklanan zararlarda, İYUK 13. madde 
gereğince, dava açmadan önce, zararın öğrenildiği tarihten itibaren 1, 
eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde idareye başvurmak mecburiyeti 
bulunmaktadır. Dava açma süresi, bu başvuruya verilecek cevaptan sonra 
işlemeye başlamaktadır. KHK’nın 24. maddesinde ise, dava çama süresi 
içinde bakanlığa başvurudan söz edilmektedir. Buradaki dava açma 
süresinin ne anlama geldiği açık değildir. İYUK 13. madde kapsamında 
yapılan başvuru sonucunda bakanlık, kişiye uzlaştırma yöntemini de 
teklif etmesi gerektiği şeklinde anlamak gerekir.

İdarî Yargılama Usulü Kanununun 13. maddesinde yer alan, idarî 
eylemlerden kaynaklanan zararlarda, dava açmadan önce idareye başvuru 
zorunluluğu, idare ile zarara uğrayanın anlaşma (sulh, uzlaşma) yolunun 
denenmesine imkân tanıyan bir düzenlemedir. Anlaşma (sulh, uzlaşma) 
sağlanamazsa, dava yoluna gidilecektir. Bu imkân sadece sağlık hizmetleri 
değil, tüm kamu hizmetleri bakımından uygulanacak bir imkânı ifade 
etmektedir. Ancak 1982 tarihinden bu yana İYUK 13. madde hükmü 
bulunmasına rağmen, uygulamada idarenin anlaşma (sulh ya da uzlaşma) 
yoluna yanaştığı pek vaki değildir. Uzlaşma ya da sulhun şartları detaylı 
olarak düzenlenmediği için, kamu görevlileri kamu zararından sorumlu 
tutulma endişesi ile böyle bir yola başvurmada çekingen davrandıkları 
kanaatindeyiz.

(4) Başvuru ile dava süresinin durması: Uzlaşma müracaatı dava açma 
süresini durdurur. Uzlaşma sağlanamaması hâlinde taraflarca tanzim edi-
lecek tutanak veya taraflardan birinin talebi üzerine Bakanlık tarafından 
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taraflara tebliğ edilerek verilecek belge tarihinden itibaren dava açma 
süresi yeniden işlemeye başlar.

(5) Uzlaşma daveti: Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararın tazmin 
edilmesi başvurusunu alan Bakanlık şu kişileri uzlaşmaya davet eder:

(a) Tazminat talebinde bulunan veya bunların birden fazla olması 
hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci.

(b) Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu veya bunların 
birden fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir temsilci.

(c) Varsa ilgili meslek mensuplarının meslekî malî sorumluluk sigor-
tasını yapan sigorta şirketinin temsilcisi veya bunların birden fazla olması 
hâlinde ise aralarından seçecekleri bir temsilci.

(6) Uzlaşacak taraflar: Yukarıdaki hükümlere göre uzlaşma, zarar 
gören ile sağlık hizmeti personeli arasında gerçekleşecektir. Bu durum, 
idare hukukunun genel ilkeleri yanında Anayasa ve kanunlara pek uygun 
düşmemektedir. Anayasa 129 ve 657 sayılı kanunun 13. maddesine 
göre, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken meydana gelen zararlar 
bakımından (hizmet kusuru), sorumluluk ilgili kamu tüzel kişisine aittir. 
İdare, zararı tazmin ettikten sonra, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında 
rücu edecektir. Kamu görevlisi ancak kişisel kusurunun varlığında, doğ-
rudan sorumlu olacaktır. Kişisel kusur da, kasten zarar verici davranışta 
bulunma, ağır ve bariz kusurlu davranışta bulunma, suç niteliğinde davra-
nışta bulunma hallerinde söz konusu olabilmektedir. Hizmet kusurunun 
varlığında, kişisel sorumluluk değil, idarenin sorumluluğu geçerlidir[45].

Oysa 663 sayılı KHK’nin 24. maddesine göre uzlaşma, zarar gören 
ile hizmeti sunan kamu görevlisi arasında olacaktır. Zarar gören ile kamu 
görevlisi arasında uzlaşma, ancak kamu görevlisinin kişisel kurunun 
bulunduğu hallerde söz konusu olabilir. Hizmet kusuru bulunduğu 
hallerde uzlaşmanın, bakanlık ile zarar gören arasında sağlanması gerekir. 
Anayasa ve kanunda, hizmet kusuru olan hallerde, idarenin sorumlu 
olacağı açıkça ifade edildiğine göre, kamu görevlisi neden sorumluluğu 
üstlenerek uzlaştırma yöntemini kabul etsin? Kamu görevlisinin kişisel 
kurunun bulunduğu hallerde çıkan uyuşmazlık, özel hukuk hükümlerine 

[45] Hizmet kusuru, kişisel kusur ve kamu görevlilerinin sorumluluğu idarenin sorumluluğu 
bahsinde detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu konuda bkz. ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari 
Yargılama Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2014, s.537 vd.
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göre çözüleceğinden bu konunun, özel hukuktaki anlaşma, tahkim, sulh, 
arabuluculuk gibi imkânlardan zaten yararlanmak mümkün olacaktır. 
Burada asıl olarak bakanlık ile zarar gören arasında bir uzlaştırma yön-
teminin düzenlenmesi gerekirken, bu konuya hiç değinilmemiştir.

(7) Uzlaşmanın yöntemi: 24. maddeye göre, taraflar uzlaşma yönte-
mine gidilmesi konusunda anlaşamaya varırsalar, şu aşamalar uygulanır:

(aa) Uzlaştırıcı seçimi: Taraflar hukukçu olan bir uzlaştırıcı üzerinde 
anlaşırlar. KHK’de uzlaştırıcının “hukukçu” olması aranmış. Bu bakımdan 
hukuk fakültesi mezunu olan herhangi bir kişi (öğretim üyesi, hâkim, 
avukat ..) uzlaştırıcı olarak seçilebilir. Konunun uzmanı olması adil bir 
çözüm için daha isabetli olur.

(bb) Uzlaşma sürecinin başlaması ve süresi: Taraflarca belirlenen uzlaş-
tırıcı, uzlaşma sürecini başlatır. Uzlaşma en fazla üç ayda sonuçlandırılır. 
Bu süre bilirkişi görüşleri alınamadığı hallerde tarafların kabulü ile altı 
aya kadar uzatılabilir.

Uzlaştırıcı, meslekî kusur bulunup bulunmadığı hususunda Yüksek 
Sağlık Şûrasının belirlediği bilirkişilerin; uğranıldığı iddia edilen zarar 
miktarının hesaplanmasında adlî yargı adalet komisyonları tarafından her 
yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan bilirkişilerin görüşüne başvurabilir.

(cc) Uzlaşma sağlanması: Uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, 
yerini, tarihini, yerine getirilmesi gereken hususları içeren uzlaşma tuta-
nağı tanzim edilir. Bu tutanak İcra ve İflas Kanununun 38’inci maddesi 
anlamında ilâm niteliğindedir.

Uzlaştırma masrafları ve arabulucu ücreti taraflarca karşılanır. Uzlaşma 
neticesinde belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandığında bu bedel 
doğrudan sigortacı, sigortasının bulunmaması durumunda ilgili perso-
nel tarafından ödenir. Bakanlıkça bu madde kapsamında herhangi bir 
ödeme yapılmaz.

Bu düzenlemeye göre, kamu personeli ile zarar gören uzlaşma yön-
temi sonucunda bir anlaşmaya varırsalar, belirlenen bedel varsa sigortacı 
tarafından, yoksa zarar veren kamu görevlisi tarafından ödenecektir.

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz Hocamıza.

Sorulara geçmeden önce Süha Hocam, ilam ile ilam niteliğindeki 
belgenin farkını kısaca arz etmek isterler, sanırım aydınlatıcı olacaktır 
bir-iki sorumuz var.

Bu arada soruları da toplamış olalım.

PROF. DR. SÜHA TANRIVER- Şimdi ilam ile ilam niteliğinde 
belge kavramı bizde çok sık karıştırılır. Bir belgenin ilam niteliğinde 
belge olması onun ilamlarla her bağlamda eşdeğer konumda bulunduğu 
anlamına gelmez. Yasa koyucu, sadece cebri icra yoluyla yerine getirilme 
açısından bazı belgelere ilam niteliğinde belge kimliği vermiştir. Yani 
sağlayacağı yarar, sanki elde bir mahkeme kararı varmış gibi doğrudan 
doğruya ilam ve icra yoluna müracaat etme olanağını vermesidir.

İlam niteliğinde belgelerin ilamlara özgü en önemli nitelik olan, 
maddi anlamda kesin hüküm gücü ve kesin delil gücü yoktur. Bunun 
altını özellikle çizmek lâzım, bu genellikle karıştırılıyor, özellikle vurgu 
yapmakta yarar görüyorum.

Bir de şuna işaret edeyim; elde ilam niteliğinde bir belge varsa, zaten 
dava açmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü, dava açmakta hukuki yarar yoktur, 
hukuki yarar dava şartı; ilam niteliğinde belge olmasına rağmen dava 
açacak olursanız, dava şartı yokluğundan ve dava usûlden reddedilir. 
Bunun altını özellikle çizmek istedim, çok sık yapılan hatalardan birisi.

Bir de ilam sadece hüküm niteliğini taşıyan mahkeme kararları için 
kullanılan bir kavramdır. Usûle ilişkin nihai kavramlar ilan niteliğinin 
dışında kalır, biz bunu Yargıtay ilam ediyoruz, Yargıtay’ın verdiği ilam 
değil, karardır onun adı, onun altını özellikle çizmek lâzım.

Sorulara geçecek olursak.

Önce hukukçu, uzlaştırıcı ile ifade edilen nedir? Ortada bir kavram 
bu, belirsiz.

Arabuluculuk Kanunu biliyorsunuz, arabulucunun sahip olması 
gereken nitelikleri, çünkü her iki süreçten de bahsederken ben size dedim 
ki; tarafsızlık, bağımsızlık, uzmanlık. Uzman hukukçu olmak, o alanda 
uzman anlamına asla gelmez. Buradaki uzmanlıkla kastedilen, mesleki 
alandaki uzmanlıkta değil, arabulucu ya da uzlaştırıcı olabilmek için 
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varlığı gereken eğitimlerdir. O nedenle çok sağlıklı işleyeceği kanaatinde 
değilim. Bence hukukçulara bırakılması da çok doğru değil, daha önce 
söyledim. Gerekirse bununla ilgili bir tartışma açılabilir; çünkü gerçekten 
sıkıntılı bir süreç. Beden dili, öfke kontrolü, müzakere tekniği, empati 
kurabilme becerisi, sabırla karşısındakini dinleyebilme, tahammül ede-
bilme, bunlarda kişilik özellikleriyle ilgili. Mesela, benim gibi öfkeli 
birisi hemen taşabilir, “yırtarım enginlere sığma taşarım” moduna geçip 
olabilecek ilişkiyi de çıkmaza sokabilir. Yani, biraz daha halim salim birisi, 
“Kurtlar Vadisi”nde bir tipleme var “Ömer Baba” gibi bir ruh haletine 
sahip olmak lâzım ki, süreç başarıyla tamamlanabilsin.

Bir insanın sinirlerinin alınmış olması lâzım, karşı tarafı dinleyebilme 
becerisine, empati kurabilme başarısına sahip olsun. Bizdeki en büyük 
problem empati kurabilme konusundaki zafiyettir. O nedenle de zaten 
tarafların seçeceği herhangi bir hukukçu tabiri çok doğru bir tabir değil. 
Hukukçuysa da Arabuluculuk Kanunundan esinlenebilirdi, meslekteki 
kıdemi en az 5 yıl olan bir hukukçu denilebilirdi. Yine eğitim almış olmak, 
mutlaka sınava bağlamakta gerekir. gerçi Ceza Muhakemesi Kanundaki 
hocamız vakit olmadığı için giremedi, oradaki uzlaştırıcının niteliklerine 
baktığınızda bunların da pek çoğu havada kalıyor. Böyle bir sıkıntı var.

… olmadan uzlaştırıcı atanması mümkün mü?

Bunlar hep aynı kalıbın içinde değerlendirilmesi gereken sorunlar. 
Temel problem şu: Biz bunu işletmek istiyorsak çok uzun soluklu bir 
eğitim şart, bu kanunların yapılmasının temel gerekçesi bir başlangıç 
noktası oluşturabilmek. Bu konuda en ileri ülke Hollanda, Hollanda’nın 
kanunu yoktur. Ama ben gittiğimde görmüştüm; “5 yaşındaki iki çocuk 
kavga etmiş ve aralarında sıkıntı doğmuş, sınıfta güvendikleri kişi, bu 
genellikle sınıf başkanı olan kişidir güvene lâyık olan, burada her iki tarafı 
dinledikten sonra bunları bir noktada buluşturabiliyordu. Bizde “gam-
mazcıdır” sınıf başkanı ayrı bir özelliği vardır, “muhbirlik” fonksiyonu 
daha baskındır, hocaya daha şirin görünebilme gayreti içerisindedir. Bizde 
ne oluyor? Öğretmene giderseniz, öğretmen ikisinin de kulaklarını çeker, 
kafalarını birbirine tokuşturur, ondan sonra kendi aranızda çözün. Böyle 
bir mantalite ile zihniyetle yetişen durumdan bir sonuç gelmez. Kanun 
değişikliğiyle filan bu olmaz, uzun soluklu bir projedir bu. Söylüyorum 
Hollanda’da 1000/5’ini bu şekilde çözüyor ki Hollanda’da bu bağlamdaki 
gelişmişlik son derece fazladır, enteresan bir yaklaşım. O nedenle bunları 
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sihirli değnek gibi algılamakta doğru değil, bunlar işlemez demekte 
çözüm değil. Bu bir başlangıçtır, bu bir zamanla oluşturulacaktır. Şunu 
söylemekte yarar var: Yargının içinde yer alan unsurları, hâkimleri ve 
avukatları yanınıza almadan bu müesseselerin yaşatılması mümkün değil.

Enteresan bir şey olacak, arada kısa birkaç cümleyle söyleyeyim. 
Almanya’da görmüştüm, Alman Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmış bir 
bayan hâkim sonradan arabuluculuk eğitimi almış ve arabulucu olmuş. 
Tabii hâkimlik mesleğini de iyi bildiği için, içeriden biliyor hâkimlerin 
yaklaşımını şu şekilde anlatıyor: Bir, uyuşmazlığı arabulucuya ya da 
uzlaştırıcıya havale etmesi halinde uyuşmazlık çözümü konusundaki 
tekelin sağladığı itibardan yoksun kalacakları endişesi var. Biliyorsunuz 
bizim en temel problemimiz, kimse kendi alanının daraltılmasını istemez, 
saygınlıklarının zarar göreceği endişesi vardır. İki; kanun bana zaten sulh 
yetkisi vermiş, arabulucunun uygulayacağı teklifleri huzura teşvik ödevi 
kapsamında ben zaten yerine getirdim. Bizde zaten bu olmuyor, bizde 
ne oluyor? Yüksek sesle, “sulh olmak istiyor musun?”, ses şeklinde bile 
anormallik var, öbürü de “ben olmak istemiyorum” filan şeklinde cevap 
veriyor. Aile Mahkemeleri Kanuna koyduk, ne kadar işletebildik, 7’nci 
madde de özel hükümde öngörülmüş durumda. Hâkimin motive olması 
gerekiyor. Üçüncüsü; hâkimlerin, hatta birazda İronik bir yaklaşım, ara-
buluculuğun adı “medicion”, bir de “mediasyon” var biliyorsunuz. Bu 
ikisi arasında ilişki kurup diyorlar ki; “Tarafların terapiye değil, karara 
ihtiyaçları var. Terapiye ihtiyaç duysalardı giderlerdi psikiyatra, aile tera-
pistine” şeklinde bir yaklaşım.

Avusturya Kanunundan biraz önce Erdal Hoca söz etti, Avusturyalılar 
Kanununda; psikiyatrlar, pedagoglar, mali müşavirler, pek çok kişi görev-
lidir. Hatta bir hukukçu, bir aile terapistiyle mesela birlikte çalışması, bir 
iktisatçı ve bir hukukçunun birlikte çalışması gibi değişik yöntemler var.

Almanya’da bir araştırma yapılmış, en başarılı olan grup din adamları, 
ikinci sırada da psikiyatr ve psikologlar, hukukçular daha geri planda. 
Şunu öğretmek lâzım, hepimiz buradayız, hocayız, uygulayıcıyız, uygu-
lamanın bir şekilde içindeyiz. Bizim bilinçaltımız uyuşmazlık çıktıktan 
sonra bu sorunun yargıda nasıl çözülürle odaklı olarak veriliyor. Hepi-
miz böyle yetiştik. Şimdi bu mahkeme dışı çözüm yolları, yeni yeni 
ders kitaplarına girmiştir. O nedenle bu zaman alacak, ama bir yerden 
başlamak gerekiyor. Bunun kamuoyunda tanıtımının yapılması lâzım, 
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televizyonlarda konuşulması lâzım, gazetelerde haberler yapılması lâzım. 
Bu zaman alacak bir süreçtir, birdenbire her şeyi çözecek sihirli bir değ-
nek değildir.

Şunu söyleyeyim, bu alternatif uyuşmazlık çözümlerine meraklı 
olan arkadaşlarımız var, ben yan faaliyet olarak ilgilendim işin esasını 
anlamak bakımından. Hep Anglosakson örneği verilir, Amerika örneği 
verilir, denilir ki; “Uyuşmazlıkların yüzde 95’i bu yolla çözülüyor, sebebi; 
yargıya gitmek çok pahalı, sistem tarafları sorunu yargıya taşımadan 
uzlaşmaya mecbur bırakıyor, bir noktada anlaşmaya” deniliyor. Bir tabir 
vardır, “teşbihte hata olmaz” diye, “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” 
diye, Anglosakson sisteminde yoksa bunlar iletişim beceresi gelişmiş, 
sulh kültürü toplumun tamamına yayılmış, ileri, çağdaş, batı toplumu 
şeklinde bir niteleme, bunlar tamamen yanılgıdır. Bunlar zaman alacaktır, 
Kıta Avrupası’nda benimsenen model bu, en azından böyle bir bilinç 
oldu. Bir süre sonra herkes belgesini olacak, iş yapanlar yine sınırlı sayıda 
kalacak, o belge alanlarda bu kurum aleyhine konuşmaya başlayacaklar-
dır. Bu durum İtalya’da yaşanmış, biz telekonferans sistemiyle pek çok 
ülkeyi de dinlemiştik, bir İtalyan bilim adamı, “biz mafyanın varlığına 
rağmen başardıysak, sizde pekâlâ başarabilirsiniz” dedi ve biliyorsunuz 
İtalya deyince akla “Marlon Brando” ve “GotFader” filmi aklımıza geliyor. 
Bunlar birer adım tabii ki, iyi düzenlemek gerekiyor, çalakalem olmaz, 
ehil ellerle düzenlenmesi lâzım, bir maddeye sıkıştırılacak bir şeyde değil.

Ben size bir şey söyleyeyim, özel hukuk uyuşmazlığı ise zaten Ara-
buluculuk Kanunu çerçevesinde bunu halletmek mümkün. Hukuk 
uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çok daha güvenli, nitelikler 
bakımından da daha fazla. Hatta dava açılmasından sonra bu yola başvur-
mak mümkün ve dava açıldıktan sonra bu yola başvurulmuşsa yargılama 
3 ay dahi ertelenebiliyor yeter ki siz anlaşın.

Bunların ötesinde kanunlarda hâkimin sulha teşvik ödevi diye bir 
ödevde var, bizde bir türlü işletilememiştir. Çünkü, yıllarca adalet müfet-
tişleri, hâkimin tarafları sulh için teşvik etmesini ihsas-ı rey olarak algı-
layıp hâkim hakkında tutanak tutup soruşturma açtırdıkları için hâkim 
tamamen teklifi karşı tarafa iletip “sulh olmak istiyor musun”, öbürü 
de “olmak istemiyorum” şeklinde ifadelerle sulh olmaz. Taraflara zaman 
ayıracaksın, dinleyeceksin, sorunu tanımlayacaksın, uyuşmazlık nokta-
larını bileceksin, ortak paydaları bileceksin.
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Mesela, pek çok boşanma davasında gayret sarf ederseniz olumlu 
sonuç alabilirsiniz. Neden? Çünkü, gurur sorunları yüzünden orada 
mutabakat sağlanmıyor. “O beni istemiyorsa bende onu istemiyorum” 
diyorlar, bakıyorsunuz ikisi de birbirine sırılsıklam aşık “Love Store” 
modunda geziyorlar, fakat bir türlü uzlaşmaya yanaşmıyorlar. Bir yapış-
tırıcıya, onları bir araya getiren, iletişimi kuran, birbirlerini anlamalarını 
sağlayan bir arabulucuya ihtiyaçları var.

Biz öyle bir milletiz ki, karımızla, çocuğumuzla nasıl konuşuruz, 
evdeki kedi üzerinden, “annene söyle akşam ben gelmeyeceğim yemek 
yapmasın” kadın da arkada dinliyor. Bu tür mod üzerinden konuşma 
yöntemimiz var. Bu da nedir; iletişim kopukluğu ve iletişim kurmadaki 
zafiyetin belki de göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

İcra edilebilirlik şerhi verilmeden önce taraflar bir anlaşmadan vaz-
geçebilir mi? Hayır, bir sözleşmedir bu Borçlar Hukuku anlamında bir 
sözleşmedir. Fonksiyonu nedir? Mahkeme dışı sulhtur, yargı organı 
önünde yapılmadığı için mahkeme dışı sulhtur. Sözleşmeden vazgeçme 
nasıl olur? İki taraflı bir işlemle mümkün hale gelir.

Aile içi şiddet varken arabulucu taraflarca karar almasını sağlayabilir 
mi? Mağdur kadın şimdilik dava açılmasını istemiyor şeklinde bir soru var.

Arabuluculuk Kanununda zaten özel hüküm var, 1’nci maddesinde 
diyor ki; Aile içi şiddet kökenli uyuşmazlıklarda arabuluculuğa müracaat 
edilemez” diyor. Ne arabuluculuk olur, ne uzlaştırma olur. Hatta fiziki 
şiddet nedeniyle, cana kast nedeniyle, kötü muamele nedeniyle, onur kırıcı 
davranış nedeniyle boşanma davası açılmışsa, hâkim bu davalarda sulhe 
teşvik ödevini de yerine getiremez. Çünkü, arabuluculuk, uzlaştırıcılık, 
sulhe teşvik ödevinin bir parçasıdır. Tarafları mutabakata yönlendirme 
konusunda teşvik ödevinin bir parçasıdır. Bu müesseseler işlemez, ama 
bizde öyle olmuyor biliyorsunuz. Karakola gidiyorsunuz, “kol kırılır yen 
içinde kalır, olur böyle şeyler” deniliyor ve sonra kadın ölüm noktasına 
gelmiş durumda. Onu önlemek için birinci madde özel olarak bunu 
yazma ihtiyacı duydular.

Burada şunu da belirtmekte fayda var: Kavga varsa bu fiziki şiddete 
veyahut manevi cebire dönüşmüşse, bence bu meselelere işlerlik kazan-
dırmakta yarar vardır. Çünkü, taraflar arasında bir uzlaşma, anlaşma 
zemini varsa gayret sarf etmek lâzım. Hatta Arabuluculuk Kanunu 
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diyor ki, “Arabulucuyu görevlendiren kimse, tarafların her ikisini ayrı 
ayrı dinleyip, uzlaşacakları hiçbir nokta tespit edememişse arabulucu-
luk sürecini sonlandırmalıdır, bunu bir tutanakla taraflara danışarak 
bu süreçten beklenen yararın sağlanmayacağı şeklinde bir yargıya varıp 
süreci sonlandırmalıdır” diyor.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Buyurun.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Doktor Aslı Gürün, hem bana, 
hem de Erdal Hocama bir soru sormuş.

663’de bahsedilen uzlaştırma masrafları ve arabuluculuk ücreti taraf-
larca ödenir, hükmündeki ücret nedir diye sormuş.

Herhalde bir-iki kişiyi uzlaştıracak kişi hayır için bu işi yapmayacak. 
Bunun dışında belki tebligat masrafları, posta masrafları vesaire olabile-
cektir veya tarafların buluşacağı, müzakere edeceği bir mekân kiralanabilir 
vesaire. O masraflar burada kastedilen masraflar, uzlaştırıcı da verdiği 
emek karşılığında bir ücret alacaktır, o masraflar taraflarca ödenir deni-
liyor. Sağlık Bakanlığı hiçbirisine katılmıyor, açıkça da hüküm koymuş 
masraflara karışmayacağına dair.

Milyonlar bazında konuşulan tazminat varken, hukukçu müvekkilini 
uzlaştırma prosedürüne yönlendirir mi?

Anladığım şu galiba, dava açıp tazminat alıp kendisi de ücret ala-
cakken, avukat olarak başvurduğu hukukçu “dava açmadan önce bir 
uzlaştırma yöntemi var oraya başvuralım” der mi, bu sorudan ben bunu 
anlıyorum. Bilemiyorum, avukatlık yapmadığım için avukatlar nasıl 
düşünür bilmiyorum.

Yani, alabileceği parayı uzlaştırma yönteminden de alacaksa söyleye-
bilir. Vekalet ücreti olarak kendisine gelen müvekkilden dava yöntemiyle 
ne kadar alacaksak, uzlaştırma yönteminden de ona yakın bir para ala-
bilecekse başvurur diye düşünüyorum.

Eğer kamu hizmetlerinde, kamuda çalışan hekimlerin sunduğu ya 
da sağlık personelinin sunduğu ve kamu hizmetinden kaynaklanan, hiz-
met kusurundan kaynaklanan zararlarsa söz konusu olan, burada zaten 
uzlaştırma yönteminin uygulanması mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı 
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kendisini taraf olarak kabul etmiyor, 24’ncü maddeye göre. Zarar veren 
hekim ya da sağlık personeline “anlaşın aranızda” diyor, böyle bir şey 
olamaz.

Hizmet idarenin hizmetidir, hizmet kusuru varsa uzlaşacak olan Sağlık 
Bakanlığı ile veya Tıp Fakültesiyse rektörlükle, zarar gören arasındadır. 
Kamu görevlisiyle uzlaşma olmaz, üç hal saydım sadece orada olabilir; 
ağır ihmal, suç niteliğindeki kusur ve kasten işlenen zarar verici davranış. 
Ancak bu halde kamu görevlisiyle bir uzlaştırma yönteminden bahse-
debiliriz. Bu düzenlemenin uzlaştırma yönteminin kamudaki sunulan 
sağlık hizmetleri için uygulama kabiliyetinin olmadığını düşünüyorum. 
Anayasada buna engel, Devlet Memurları Kanunu da buna engel, bun-
ların değişmesi lâzım, bunların yapılabilmesi için.

BİR KATILIMCI- Bir şeye engel midir, yani kanun hükmünde 
kararnamenin bulunması bir şeyimizi engelliyor mu?

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Yok hayır engellemiyor, ama 
idari yargı için tabii ki sulh yöntemi dediğimiz 13’ncü maddeye baş-
vurmak zorundasınız, oradan dava açılamaz. Kamu hizmetlerinde ise, 
Sağlık Bakanlığına başvuracağız, arkadaşımızın dediği o anlamda doğru. 
Kanunda çünkü zorunlu, eylemden kaynaklı işlemde zarar olmaz. Sağlık 
hizmetlerinde bakanlık oturacak, “Ahmet’in kulağının kesilmesine karar 
alacak” böyle bir şey olamaz, her zaman için eylemdir.

BİR KATILIMCI (Devamla)- Bu 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameden bahsettik, 24’ncü maddesinden. Bir de 24’ncü mad-
desinin daha sağlıklı uygulanması açısından 2012 tarihinde çıkartılan 
yönetmelik var, ona da bakmak lâzım. Yönetmelikte taraflar detaylı ola-
rak anlatılmış, yani şu anda yönetmelik yanımda, üç maddesi var onları 
okuyayım müsaadenizle.

“a) Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını 
iddia eden kişi veya bunlardan birden fazla olması halinde aralarında 
seçecekleri bir temsilci,

b) Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu veya bunlardan 
birden fazlası olması halinde aralarında seçecekleri temsilci,

c) Varsa ilgili meslek mensuplarından sigortacı temsilcisi.”
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Dolayısıyla taraflar aslında burada belli, belirsiz olan bir şey yok. Yani, 
birinci fıkrada sayılan; her üç tarafında uzlaşma yolunu kabul etmesi 
halinde uzlaşma süreci başlar, diyor.

Burada Bakanlık işin içine girmiyor, ama bakanlıkta çalışan kamu 
personeli devreye giriyor.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Ama hizmet kusurundan kay-
naklanan bir zarar için böyle bir şey olamaz. Tazminatı ödeyecek olan 
makam bakanlık, davanın açılacağı makam bakanlıktır. Kamu görevlisi 
böyle bir uzlaşmaya gidemez. Kamu görevlisi durduk yerde bakanlığın 
sorumluluğunu neden üstlensin? Ancak kişisel kusurun varlığı halinde 
böyle bir uzlaşmaya gider kamu görevlisi. Kasten işlenen bir kusur, 
mesela; çok ağır alkollü olarak ameliyata girmiş, yanlış bir yeri kesmişse 
ağır kusurdur.

Bir Katılımcı (Devamla)- Peki, şöyle bir şey olabilir mi Hocam: Bir 
hastane yöneticisiyse ve aynı zamanda da bir hekimse, hastane yöneti-
ciliği sıfatından dolayı sorumluluğu olduğu bir vaka varsa o durumda 
o zaman idare…

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Zarar veren anlamında değildir 
orada, idareyi temsilen bulunabilir, zarar veren değildir orada. Zarar 
veren hekimin kendisidir.

Bir Katılımcı (Devamla)- Hekimin aynı zamanda idari yönetici 
sıfatı da var.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Hekim sıfatıyla bulunamaz orada.

Bir Katılımcı (Devamla)- Ama yönetici sıfatıyla bulunabilir.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Ancak bakanlık adına uzlaşma 
yapması lâzım ve sonuçta eğer bir uzlaşmaya varılırsa onu ödeyecek 
makam Bakanlıktır, rektörlüktür.

Bir Katılımcı (Devamla)- Ödeyecek odur, ama uzlaşmaya katılanda 
idari anlamda o hekim olabilir.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- İdari anlamda bir uzlaşma yapı-
lacaksa mutlaka bir kamu görevlisi olacaktır.

Bir Katılımcı (Devamla)- O da, o hekim olabilir onu demek isti-
yorum. Hekimleri kapsamaz diye bir şey denilemez bence.
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Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- İdarenin göndereceği kamu görev-
lisinin kim olacağı önemli değil. Sağlık hizmetleriyse bir hekim olacak-
tır, o ayrı mesele. Ama bu kamu hizmetlerinden uzlaşmanın mümkün 
olmadığını düşünüyorum ben bu haliyle.

Bir Katılımcı- Özel hastanelerde de uygulanmıyor hocam, arabu-
luculuk sistemi devreye girdi.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Hocam aradaki farkı söyledi, ara-
buluculukla uzlaştırma aynı anda uygulanabilir. Yani, taraflar bunlardan 
birisini tercih edebilirler, onda bir engel olmadığını düşünüyorum ben.

Tahkime başvurabilirler, arabuluculuğa başvurabilirler, uzlaştırmaya 
da başvurabilirler. Hiçbirine gitmeden kendi aralarında sulhta olabi-
lirler, özel hukukta bunların hepsi alternatif olarak uygulanabilir diye 
düşünüyorum.

Bir Katılımcı- O zaman Sağlık Bakanlığı’na niye müracaat ediliyor?

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Anlamsız, onu hocamda söyledi, 
bende söyledim. Yani, zarar veren ve zarar gören kendi arasında sulh 
olabilirler, Bakanlığı devreye sokmanın da bir anlamı yok özel hukuk 
açısından. Bakanlığın devreye gireceği alan kamu hizmetleri bakımın-
dandır, orada da bakanlık kendisini dışarıda tutuyor “ben ilgilenmem 
aranızda anlaşın” diyor. Kamu görevlisi de niye bakanlığın sorumluluğunu 
durduk yerde üstlensin. Mesela, hijyenin sağlanmadığı sebebiyle bir zarar 
geldiyse sağlık kurumunda, kişisel bir kusuru yok sağlık görevlisinin, ama 
hastanedeki hijyen şartlarının olumsuzluğu sebebiyle bir zarar meydana 
gelmiş. Ameliyatı yapan ya da teşhis tedaviyi yapan hekim bu sorumlu-
luğu niye üstlensin, durduk yerde “uzlaşalım ben sana şu kadar tazminat 
ödeyim” niye desin. Sağlık Bakanlığı’nın, rektörlüğün, tıp fakültesinin 
sorumluluğudur oranın hijyenik şartlarının sağlanması.

Avukat Yıldıray SAYAR- Bir katkıda bulunabilir miyim?

Avukat Yıldıray Sayar.

Yargıtay 4’ncü Hukuk Dairesinin son içtihatlarının benim takip 
ettiğim davalarda, bizim hekimler hakkında açtığımız davalarda Yargıtay, 
“kişisel kusur, ağır kusur ayrımı söz konusu değildir, bunlar sağlık hiz-
metlerini yapanlar, sağlık hizmetleri de devletin temel hizmetlerindendir 
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ve dolayısıyla adil yargı yerinde hekimler ve sağlık meslek mensupları 
hakkında dava açılamaz.”

Yargıtay’ın bu 4’ncü Hukuk Dairesinin kesin içtihatları söz konusu 
olduğundan dolayı, bir hekimin kalkıp gidip uzlaşma prosedürüne gir-
mesine bana göre gerek yok.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Yeni bir içtihat mı?

Avukat Yıldıray SAYAR- Yeni içtihat ve hepsi benim takip ettiğim 
davalardan.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Gönderirseniz çok memnun 
olurum. Yargıtay’da ben idari hukukçusu olduğum için çok takip ede-
miyorum, bence de çok doğru karar vermiş.

Avukat Yıldıray SAYAR- Ayrıca bir de önemli bir konu var, vakıf 
üniversiteleri de idari yargıya dâhildir. Yani, vakıf üniversiteleri de bir 
ticari işletme gibi görünse bile kanunla kurulduğundan dolayı, avukat-
lar arasında bir karıştırma söz konusu. Bunlardan kaynaklı işlerde idari 
yargıya dair, bunu da pekiştirmek için söylüyorum.

Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Bir başka arkadaşımız, isim 
yazmamış.

Bu uzlaştırma yöntemindeki zarar gören, zarar veren sağlık mensubu 
veya temsilcisi veya sigorta temsilcisi, bunlar oturup kendileri uzlaşmı-
yorlar. Uzlaşma yöntemine başvurulup başvurulamayacağına ve kabul 
edip etmediklerine karar verecekler. Doğal olarak sigorta temsilcisi zarar 
veren tarafında yer alacağı için, zarar gören yalnız kalmış olmaz mı?

Düşünülebilir tabii ki, doğrudur. En azından eşitlik olması için zarar 
göreninde yanında birisinin daha olması düşünülebilir. Ama nihayetinde 
bunlar üçü bir araya gelip uzlaşmaya gidelim mi, gitmeyelim mi, buna 
karar verecekler. Zarar gören, “hayır gitmeyelim” derse yapacak bir şey yok.

Oturum Başkanı- Oyçokluğu yok zaten, uzlaşma sağlanacaksa 
hepsinin birden kabul etmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN- Arkadaşımın dediği şu: Bir taraf 
iki kişi, bir taraf bir kişi, ona baskı uygulanabilir.
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Bir de tabii burada bu üç kişi uzlaştırıcı hakkında da uzlaştıracaklar, 
orada da kimi uzlaştırıcı seçelim, baskı uygulayabilir, zarar görene, bu 
bakımdan bile ölü doğmuş bir hükümdür bu. Zarar gören mutlaka, “ben 
yargıya gideyim, sizin ne yapacağınız belli olmaz” diye vazgeçecektir.

Avukat Nafize Topaz, uzunca bir şey göndermiş buna cevap verdik 
aslında, yani 24’ncü madde ve buna yönelik yönetmelikle Arabuluculuk 
Kanunu arasında çelişkiler var, diyor.

Doğru çelişkilerde var, ama bence uzlaştırma yöntemiyle arabulucu-
luğu farklı düşünmek lâzım. Bilmiyorum Hocamda katılır mı bana, belki 
bu alternatif çözüm yolları dediğimiz tahkim, arabulucu, uzlaştırıcı veya 
diğer yöntemlerin hepsini tek kanunda ayrı ayrı düzenleyip taraflarda 
bunlardan birisine gidebileceği yönünde hukuki düzenleme olmasının 
daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Adı Arabuluculuk Kanunu değil, belki hepsini de kapsayacak şekilde 
bir kanun yapıp, arabulucuya gidersen şu yöntem uygulanacak, uzlaştı-
rıcı olursa şu yöntem, sulh olursa şu yöntem şeklinde. Hepsinin tek bir 
kanunda düzenlenmesinin daha isabetli olduğunu düşünüyorum.

663 Sayılı Kanunun 24’ncü maddesi zaten tek başına hiçbir sistemle 
bağlantılı olmadan bir düzenleme yapılmış. Arabuluculuk Kanunu ile 
uzaktan veya yakından alakası yok.

Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN- Sorulara geçmeden önce, bu aile 
içi şiddetle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Aile içi şiddet mevzubahisse eğer, birinci madde de arabuluculuk 
yoluna gidilemeyeceğini; çünkü 6284 Sayılı Kadın ve Ailenin Korunma-
sıyla ilgili kanunda çok spesifik, özel, hatta bazen hukukun ilkelerinden 
ispat hususunu bile ters çeviren hükümler var, koruma adına. Bunu 
hatırlatmak istedim sadece.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN-Kusura bakmayın lafınızı kestim.

Aile içi şiddet deyince kısa bir hatırlatma yapayım.

Biz birçok konuda eskilerin deyimiyle ifrat ile tefrit arasında bir 
orta yolu bulamıyoruz. Tanıdığım, şahit olduğumuz iki öğretmen eş 
kavga etmişler evde, eş sinirlenip hızlıca kapıyı çarpıp çıkarken, hanımı 
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da arkasından yakalamak ya da vurmak için koştururken kapı kafasına 
çarpmış, eş sırtı dönük giderken. O sinirle gitmiş, şikâyette bulunmuş, 
boşanma davası açmış, bu arada yeniden uzlaşmışlar, boşanmaktan vaz-
geçiyorlar. Mahkemeye gidiyor, yemin billah ediyor, ama ilkinde eşim 
vurdu diye bildiriyor, hem polisteki ifadesinde, hem de mahkemede. 
Daha sonradan da “ben iftira attım, eşim bana elini kaldırmadı, öyle 
bir şey yok, ben yanlışlıkla kafamı çarptım, iftira attım eşim bana elini 
kaldırmadı, ben yanlışlıkla kafamı çarptım ifademi geri almak istiyorum, 
boşanmak istemiyoruz, eşim bana herhangi bir şiddet uygulamadı” diyor. 
Uzaklaştırmada verilmiş, boşanmaya doğru gidiyorlar, “biz boşanmak 
istemiyoruz, birbirimizi seviyoruz” diyorlar. Hâkim ve oradaki yetkililer, 
“Yok, madem ki böyle sen eşinden korkundan dolayı ifadeni geri alıyorsun, 
seni dinlemiyoruz, boşanmanıza karar veriyoruz” diyorlar.

Bu da kabul edilebilecek bir şey değil.

Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN- Kanun koyucunun mantığı oydu 
çünkü, 86’ncı maddenin 3’ncü fıkrasında eşe karşı şiddet uygulanmasını 
şikayete tabii suçların dışına çıkartırken bu mantaliteyle çıkartıldı.

Eşe karşı deniliyor, kadına karşı değil. Şunu söyleyeyim: 6284’ü 
uygulamadan sorumlu olarak çalıştım 1 yıl kadar, hocamın söylediği gibi 
vakalarda artık uzlaştık deniliyordu. 6284’ü kişiyi tebliğe çıkartıyorsunuz. 
Yani, şiddet uygulayan eşe bu tebliğ ediliyor ve eve 100 metreden yakın 
bulunmaması tebliğ ediliyor, eğer aksi davranışta bulunursa tutuklanacak. 
Bunu tebliğe gittiğinde genelde eşler aynı evde bulunuyorlar. Bende şöyle 
bir yöntem geliştirdim: Tamam, aynı evde bulunuyorlarsa hemen tuta-
nağı göndermeyin, aynı evde bulunduklarını tutanak altına alın, rızayla 
olduğunu, diğer eşin rızasının bulunduğunu ve hatta ek beyan alın, hâkim 
ne yaparsa yapsın. Ama benim şuna gönlüm razı olmuyordu: Bu şekilde 
olmuş vakada hâlâ uzaklaştırma tedbirine uymadığı için tutuklanması 
çok vicdana uymadığı için böyle bir yöntem geliştirmiştim, hâkimde 
bu tedbirleri kaldırıyordu. Şikâyete tabii olmaması da uzun tartışmalar 
götürecek bir konu.

Sorulara geçersem, bir arkadaşımız ismini yazmamış diyor ki; uzlaş-
tırma sürecindeki gizlilik var, ama taraflardan birisi uzlaşmıyorum dedi ve 
o zamana kadar da bir itiraf geldi. Bunu da ukdesini alarak dava yoluna 
gider ve davada bunu ileri sürerse hâkimin bunu delil olarak kullanmaması 
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gerekiyor. Ceza Muhakemesi Kanununda hukuka uygun deliller hususu; 
çünkü hâkim duruşmada hukuka uygun delilleri değerlendirir, diyor. eğer 
uzlaştırmayla ilgili kanun maddesinde gizlidir deniliyorsa, bu artık hiçbir 
şekilde kanuna, doğal olarak da hukuka aykırı bir delil haline geliyor.

Fakat anti-parantez belirtmeden geçemeyeceğim, bu hâkimde psiko-
lojik bir etki yaratır mı? Onu size bırakıyorum, siz daha iyi biliyorsunuz 
o hususu, onun tartışmasına girmiyorum.

Psikolojik olarak etkilememesi gerekiyor.

Bunun hâkimi etkilemesi şu şekilde olabilir: Tarafsız şekilde karar 
verebileceği hususunda bir şey getiriyorsa, Ceza Muhakemesi Kanunun 
ret ile ilgili hususunu size yönlendirmek durumunda kalacağım. Ama 
bunun da ispatı veya ileri sürülmesi gerekiyor.

Bir arkadaşımız, zaman aşımıyla ilgili sormuş, ama zaman aşımından 
çok suçun ne zaman işlendiğiyle ilgili. Çünkü, TCK’nın 66/6’ncı maddesi 
suçun işlendiği zaman işlemeye başlar suç tarihinde diyor.

Arkadaşımızın örneğinde; karnında gazlı bez unutuluyor ve 10 yıl 
sonra gazlı bezin olduğu başka bir ameliyatta fark ediliyor.

Şimdi kasten yaralama açısından düşündüğümüzde sonuçlu bir suç, 
sadece fiilin yapılmasıyla değil zararında meydana gelmesiyle. TCK’nın 
86/1 maddesinde; zarar derken acı verme ve sağlığını bozmadan bahse-
diyor. Arkadaşımız burada, hiçbir zarar vermemiş diyor. O zaman Ceza 
Hukuku anlamında sonuç meydana gelmediği için böyle bir değerlen-
dirmeye girmemek gerekir diye söylüyorum. Manevi açıdan duyduğu 
şeyi tazminat hukukunun alanına itmiş oluyorum.

Doktor Aslı Gürün bir soru sormuş; ceza davası devam ederken 
tazminat açısından uzlaştırma olabilir mi, olursa sonuç ceza davasında 
etkili olur mu?

Tarafların anlaşması ve zararın giderilmesiyle ilgili etkin pişmanlık 
hükümlerinden bahsettim. Bu etkin pişmanlık hükümleri her ceza davası 
ve her suç için geçerli değil. Eğer kanunda etkin pişmanlık hükümleri 
varsa ve burada taksirle yaralamadan ve kasten yaralamadan bahsedi-
yorsak, yok onu söyleyeyim, böyle bir etkin pişmanlık yok. O zaman 
ne olacak? Heba mı olacak, hayır heba olmayacak. Hâkimimiz 61’nci 
maddedeki cezayı belirlerken, 62’nci madde de takdiri indirim nedenlerini 
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uygularken, 50’nci maddede seçenek yaptırımlara çevirirken, 51’nci 
madde de erteleme uygularken ve 231’nci madde de hükmün açıklan-
masını geri bırakırken bunu dikkate alması gerekir diyorum.

Saygılar sunuyorum tekrar.

Oturum Başkanı- Süha Tanrıver Hocamın çok kısa ilavesi var, ondan 
sonra teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.

Prof. Dr. Süha TANRIVER- 6284 Sayılı Kanun hakikaten enteresan 
bir kanun, incelenmeye değer. Mülki amirlere ve kolluk güçlerine koruma 
önlemi alma yetkisini bahşeden çok enteresan bir kanun.

Biraz önce aile içi şiddetten söz edildi, her ne kadar biz aile içi şiddeti 
içeren uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilemez, diye kanuna da yazdıysak 
Medeni Kanundaki iki hükmü size hatırlatıyorum.

Cana kast, pek fena muamele, onur kırıcı davranış bir boşanma sebe-
bidir. Bu nedir? Fiziki şiddetin tipik örneği, zina bence manevi şiddettir 
bir anlamda, manevi cebirdir. Medeni Kanun, zina ve cana kast, kötü 
muamele, pek fena muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma 
davası açılmış olsa dahi bile, bu muameleye maruz kalan affederse dava 
düşer diyor. Biz öbür taraftan arabuluculuğa izin vermiyoruz, bir taraftan 
da affederse dava düşer diye kanuna yazmışız. 2002 tarihinde yapıldı bu 
kanun, enteresan bir kanun.

İkinci olarak, alternatif uyuşmazlık çözümleri niteliği gereği bir potada 
toplanacak düzenlemeler değil. Sulh bir kere alternatif uyuşmazlıkta 
çözüm tekniği değil, işin esasıdır. Hâkimden sulha teşvik ödevi hemen 
hemen her yasal düzenlemede var. Aslında bunlar düzenlenmiş vaziyette.

Sorun bunların yasal düzenlenmesinden değil, uygulanma biçiminden 
kaynaklanıyor. Bunun altını çizmekte yarar var.

Yine beyefendinin sorduğu soru ki arabuluculukta da aynı şey geçerli. 
Bu sürecin hem uzlaştırma, hem arabuluculuk sürecinin başarılı olabilmesi 
için gizlilik içinde yürütülmesi lâzım ve taraflar kimi arabulucu seçerler; 
güven duydukları bir kişiyi arabulucu olarak seçerler. Hatta Arabuluculuk 
Kanunu diyor ki, hem taraflara, hem arabulucuya gizliliğe riayet konu-
sunda katı kurallar getirmiş, bunu bir sonuç olarak öngörmüş. Arabulucu 
daha sonra dava ya da hakem yargılamasına başvurursa orada tanıklıkta 
çekilmek zorundadır. Hukukta espri şudur: Sizin gerçek anlamda bir 
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tartışma müzakeresi, samimi, ciddi, anlaşmayı hedefleyen bir tartışma 
zemini yaratmak istiyorsanız ne yapmanız lâzım, taraflara eteğindeki 
taşı dökmelerine izin veren bir ortamı yaratmanız lâzım. Sürekli yargıya 
gidildiğinde, “bu benim aleyhime orada zikredeceğim beyanlar benim 
aleyhime kullanılır” şeklinde bir kaygı içerisinde bırakırsanız, o süreç-
ten herhangi bir sonuç alınamaz. O nedenle Arabuluculuk Kanunu bu 
konuya çok önem veriyor, diyor ki; arabulucu süreci içinde kullanılan 
beyan ve belgeler, daha sonra anlaşma sağlanamaması nedeniyle sorun 
yargıya taşınmışsa orada delil olarak kullanılamaz, diyor. Orada ikrar 
hukuk yargısında çekişmeli vakayı, çekişmesiz olmaktan çıkarır, ispatına 
dahi ihtiyaç kalmaz. Bu esnada eğer bir ikrar sağlanmışsa, evet kabul edi-
yorum şeklinde, bundan ileride dava açılması sürecinde bu fonksiyonu 
yerine getiremezler. Hatta mevcut Usul Kanunumuzda yazar. Der ki; sulh 
görüşmeleri sırasında vaki olan ikrar, ikrar sayılmaz denilir. Aksi takdirde 
sulhu sağlamanız mümkün olmaz. Sürekli tarafların otokontrollü bir 
şekilde hareket edeceği bir ortam içerisinde bırakırsanız bu meselenin 
zaten yaşaması imkân dâhilinde olmaz.

Ücret konusuna gelince, tabii en önemli motivasyonlardan birisi bu. 
Bir kere masraf ve ücret konusunda Arabuluculuk Kanununda çok ente-
resan hükümler var, zaten avukatların karşı çıkmasının iki temel gerekçesi 
vardı. Birinci gerekçe; yeni bir meslek mi doğuyor, bize alternatif bir 
meslek mi oluşturuluyor düşüncesi. Hukukçular …. edilince bu kavga 
bitti. İkinci olarak da, ücret kaygısıdır. Yani, davanın sulhle sonuçlanması 
bağlamında avukatın arabulucu ya da uzlaştırıcıya katkı sağlaması hedef-
leniyorsa, yargıya intikali halinde elde edebileceği ücrete yakın bir ücreti 
sağlamanız lâzım. Çünkü bizim insanımızın şeyi şu: Siz karar düzeltme 
filan yargısal tüm süreçleri tamamlayıp bir lehe ilam etmişseniz ücreti 
vekâlet bağlamında müvekkil neredeyse size kazandığının yarısını verir. 
Ama görüşmeler yapmışsınız, 3 saatte sulh anlaşması yapılmış, müvekkile 
gittiğinizde “ne yaptın ki bu kadar istiyorsun, gittin konuştun konuştun 
3 saatte de bitti” şeklinde bir kaygının giderilmesi gerekiyor.

Bu bağlamda arabuluculuk ücret tarifesi güzel bir tarife, bakın orada 
uyuşmazlığın miktar ve değerine göre aynen avukatlarda olduğu gibi, 
asgari ücret tarifesinde, yüzde 2 diyor, yüzde 6, yüzde 8, hatta sonraki 
görüşmelerde rakamların tutarına göre bir tarifelendirmeye gitmiş. O 
tariflendirme belli ölçüde bunları motive edebilir.
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Ücret ve masrafı kim ödeyecek konusu, asıl burada temel espri, 
tarafların bunlara yarı yarıya katlanmasıdır. Kanunda öyle diyor; yarı 
yarıya ödenir deniliyor. Şahıs varlığı hakkıysa maktu, malvarlığı hakkıysa 
belirli yüzde üzerinden uzlaştırma bağlamında bu hükümler işleyecekse 
Ceza Mahkemesi dâhil bir asgari ücret tarifesi çıkarmak şart ki ne öde-
yeceğini bilsin.

Hatta pek çok ülkede bunu özendirmek için iki ya da üç saate kadar 
olan ücreti devlet ödüyor. Mesela, Avusturya’da aile hukuku uyuşmazlık-
larında boşanmak için müracaat etmiş eşlere orada hukukçular dışında 
başka kimselerde adeta terapist gibi konuşma süreciyle ikna ederek onlara 
bu iradeleri bir kez daha sorgulamaları bağlamında ikna edebiliyor. 3 
saate kadar olursa devlet ödüyor ve 2-3 saate kadar olursa devlet ödüyor 
ve uyuşmazlıkların yüzde 90’ı bu yolla bitiyormuş. Nasıl olsa gidip bir 
deneyelim, para da çıkmayacak, çünkü Avrupalı için parasını alacağına 
canını al daha iyidir, devlet buna teşvik etmeden, arkasında durmadan 
destek vermeden bunlar yaşamaz. Bunun altını özellikle çizmek lâzım, 
teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Biz de teşekkür ediyoruz.
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CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINDAN 
KAYNAKLANAN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU

Prof. Dr. Dr. hc. Yener ÜNVER

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN GEBELİĞİN 
SONLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN 

CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU

GİRİŞ

Konuyla ilgili hukuksal düzenlemelerden önemlileri, Avrupa Kon-
seyi Biyotıp Sözleşmesi, TC Anayasa m. 17, TCK m. 99 ve 100, Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanun, Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmet-
lerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük, Nüfus Planlaması 
Hizmetlerinin Yürütme Yönetmeliği, Nüfus Planlaması Hizmetlerini 
Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki Sorumlulukları Hakkında 
Yönetmelik, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetme-
liği ile Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği hükümleridir.

Aşağıda, yalnızca doğrudan doğruya çocuk düşürtme ve düşürme 
eylemlerine ilişkin hukuksal duruma değinilecek olup; dolayısıyla bu 
alanla ilgili diğer konulara, tebliğ konusuyla bağlılık gerektiğinden, 
ayrıca değinilmeyecektir.

Ayrıca birçok unsur ve sorun ortak olduğu için, TCK m. 99 ve 100’daki 
tüm suçlar, özellik taşıyan yönleri itibariyle ve birlikte değerlendirilecektir.

Çocuk düşürtme suçu, TCK m. 99’da düzenlenmiş olup, kural 
olarak bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürtmek biçiminde 
düzenlenmiştir. Mevcut düzenlemeye göre, tıbbi zorunluluk bulunma-
yan hallerde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan 
bir kadının çocuğunu düşürtmek eylemi de bu alandaki diğer bir suçu 
oluşturmaktadır.

Sadece bu halde, çocuğun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hak-
kında özel bir düzenleme yapılmış olup, hem ceza miktarı hafifletilmiştir 



360

Prof. Dr. Dr. hc. Yener ÜNVER

(TCK m. 99/1), hem de hamile kadının faili olduğu ve TCK m. 100’de 
düzenlenen diğer suça nazaran daha özel bir hükme yer verilmiştir (TCK 
m. 99/2). Kanun koyucu bu bir ve ikinci fıkralardaki fiiller dolayısıyla 
kadının beden ve ruh sağlığı bakımından bir zararın ortaya çıkması hali 
ile kadının ölümüne neden olunmasını cezayı artırım nedenleri olarak 
düzenlemiştir (TCK m. 99/3 ve 4). Ayrıca, TCK’nın 99. maddesinin 
1-4. fıkralarındaki tanımlanan diğer fiillerin yetkili olmayan bir kişi 
tarafından gerçekleştirilmesi hali cezanın yarı oranda artırılması sebebi 
olarak düzenlenmiştir.

Kanun koyucu, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan kadının 
çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde, 
eylem rızaya dayalı olsa bile, suç olarak düzenlemiştir (TCK m. 99/5, 
son cümle).

Kanun koyucu, TCK m. 100’de, gebelik süresi 10 haftadan fazla 
olan bir kadının çocuğunu (rahmindeki cenini) düşürmesi halini m. 
99’da düzenlenen suça nazaran oldukça hafif bir cezayla ve özel bir suç 
tipi olarak ayrıca düzenlemiştir.

TCK m. 99/6’da yer alan düzenlemeye göre, kadının mağduru olduğu 
bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak 
ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilemez. 
Ancak bu cezasızlık hali için gebeliğin uzman hekimler tarafından bir 
hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

Burada, terminolojik açıdan bir hususun eleştirilmesi gerekmektedir. 
İnceleme konusu eylemler, tüm yabancı ülkelerde hamileliğin sonlandırıl-
ması veya yarıda kesilmesi olarak adlandırılırken, TCK “çocuk” düşürtme 
veya düşürmeden söz etmektedir. Bu ifade biçimi doğru değildir[1]. Bu 
sadece madde başlığında değil, aynı şekilde madde metninde de çocuk 
terimi kullanılarak düzenleme yapılmıştır. Oysa söz konusu olan, henüz 
hukuksal anlamda yaşama kabiliyeti olacak biçimde tümüyle dış dünyaya 
doğmuş bir kişi olmayıp, oluşmakta olan veya gelecekte doğacak bir 
ceninden (fetüs, embriyo) söz etmekteyiz. TCK’daki söz konusu termi-
nolojik hata, mülga TCK açısından da (m. 468- 470) söz konusu idi.

[1] Ayrıca bkz. YAŞAR, Osman-GÖKCAN, Hasan Tahsin-ARTUÇ, Mustafa. Yorumlu-
Uygulamalı Türk Ceza Kanunu., Cilt: III, Ankara 2010, sh: 3200.
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Diğer taraftan, söz konusu düzenlemelerin münhasıran TCK m. 99 
ve 100 ile sınırlı olması ve fakat özellikle Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’nin 
2003 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmasından sonra bu sözleşmeyle 
getirilen yükümlülükler dikkate alındığında, Türk mevzuatında Emb-
riyonun Korunması, Kök Hücre, Gen Teknolojisi ve Klonlama ile ilgili 
hiçbir düzenlemenin bulunmaması önemli kanuni boşlukların olduğu bu 
alanın sadece üremeye yardımcı tedavi merkezleri yönetmeliğinin yeter-
siz hükmüne terk edilmesi, öncelikle eleştirilmesi gereken bir husustur.

Mülga TCK ile mer’i TCK hükümlerinin bu konudaki düzenlemeleri 
karşılaştırıldığında, mer’i TCK’nın ceza miktarlarını çok fazla oranda 
hafiflettiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, mülga kanuna 
nazaran TCK’ndaki ceza yaptırımları oldukça ağırlaştırılırken, bu suçlarda 
aksine bir tutum takınılmış ve cezalar hafifletilmiştir.

Yöntem olarak TCK. m. 99 ve 100’deki her suç ayrı ayrı unsurları 
itibariyle irdelenmeyecek, bu sunumun niteliğine uygun olarak, önemli, 
güncel ve sorunlu noktalara ortak biçimde değinilecektir. Bu nedenle, 
ilgili yerlerde kullanılan ‘suç’ teriminin, açıklamanın ilişkin olduğu suçla 
ilişkili olduğu anlaşılmalıdır.

KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Bu suçlarla korunan hukuksal değerin ne olduğu konusunda öğretide 
tartışma mevcuttur:

Bir görüşe göre, korunan hukuksal değerler, dört grupta toplanmış-
tır: Ceninin hayatı, annenin sağlığı ve hayatı, genel ahlak kuralları ve 
devletin nüfus politikası.[2] Konuyu Türk hukuku açısından değerlendi-
ren bazı yazarlar, 1960’lı yıllarda korunan hukuksal değer bakımından 
ırkın tümlüğü ve sağlığını, annenin sağlığını, ulusun çoğalma gücünü, 
ceninin sağlığı ve gelecek nesillerin sağlığını önplana çıkarırken, 1983 
tarihli Nüfus Planlaması Kanunu sonrası, kadının cinsel özgürlüğünün 
önplana çıktığını ve artık bu durumda ulusun çoğalma gücünün korunan 

[2] YURTCAN, Erdener. Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması–Yasal Kürtaj ve Sterilizasyon- 
Çocuk Düşürme ve Düşürtme Suçları., 2. Bası, İstanbul 1990, sh: 43- 44. BAKICI, Sedat. 
5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümler, Cilt: 4, Ankara 2010, sh: 
10-17.
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hukuksal değer olmadığını ve ülkemizdeki düzenlemenin birçok hukuksal 
değeri koruduğunu savunmaktadır[3].

Bazı yazarlar, çocuk düşürtme ve düşürme suçlarının ceninin yaşama, 
hamile kadının anne olma ve annenin sağlığının korunduğunu belirtmek-
tedirler ve fakat bunlardan hangisinin diğer hukuksal değerlere nazaran 
öncelikli korunduğunu veya kanun koyucu bakımından daha önemli 
kabul edildiği belirtilmediği gibi, örneğin çocuk düşürme bakımından 
aynı yazarlar bir kadının anne olma hakkının hukuksal değer olarak korun-
duğunun (çocuk düşürtme suçundan farklı olarak) belirtmemektedirler[4].

Öğretide Hakeri’ye göre, bu suçla birden fazla hukuksal değer korun-
maktadır. Bu değerlerin başında insan yaşamı gelmektedir. Hakeri burada 
bir taraftan annenin, diğer taraftan ceninin yaşamını kastetmekte ve bu 
suç tipiyle hem annenin, hem de ceninin korunduğunu kabul etmek-
tedir. Bununla birlikte Hakeri’ye göre, anne ve ceninin yaşamı dışında, 
hamile annenin karar verme özgürlüğü, anne olma hakkı, ulusun, ırkın 
ya da toplumun varlığını sürdürme hakkı, aileye ait bir varlığın var olma 
hakkı, ceninin gelecekte yaşamı, genel ahlak ve devletin nüfus politikası 
da korunmaktadır[5].

Bazı yazarlar ise, bu suçla korunan hukuksal değeri ceninin hami-
lelik süresi içindeki doğal gelişim hakkı, ceninin yaşam hakkı, annenin 
sağlığı, ulusun, ırkın ya da toplumun varlığını sürdürme hakkı, aileye 
ait bir varlığın var olma hakkı, ceninin gelecekteki yaşamı, genel ahlak 
ve devletin nüfus politikası olduğu belirtilmektedir[6].

Fakat yukarıdaki açıklamalara özellikle konunun topluma mal edi-
lerek toplumun çoğalma hakkında veya devletin nüfus politikasının bir 
hukuksal değer olduğundan ya da bu suçlarla korunan hukuki değer 
olarak genel ahlak kurallarından söz edilmesi yerinde değildir. Aslında 
söz konusu hükümlere dikkat edildiğinde, özellikle korunan hukuksal 
değer olarak karşımıza annenin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü ve üreme 
hakkı ön plana çıkarken, oluşmakta olan bir yaşam ya da ileride doğacak 

[3] YURTCAN, Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması, sh: 44- 45.
[4] BAKICI, Ceza Hukuku Özel Hükümler, sh: 1018- 1031.
[5] HAKERİ, Hakan. Tıp Hukuku., 5. Bası, Ankara 2012, sh: 717.
[6] KANBUR, Nihat. Rahim Tahliyesine Yönelik Fiiller Bakımından Hekimin ve Diğer 

Sağlık Personelinin Çocuk Düşürtme Suçu Çerçevesinde Cezai Sorumluluğu., in: Tıp 
Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Ankara 2008, sh: 1231- 1232.
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bir cenin bakımından özellikle 10 haftadan sonraki hamilelikler açısından 
gelecekteki bir yaşamın veya vücut bütünlüğünün değer olarak korun-
duğu görülmektedir. Konunun doğrudan olmamakla birlikte, dolayısıyla 
ve belirli hastalıklarla ilintili haller için ikincil derecede kamu sağlığını 
ilgilendirdiği söylenebilir.

Nitekim bu nedenledir ki, Yargıtay’ın bir kararına konu olan bir 
olayda olduğu gibi[7], doktorun annenin hamileliği esnasında yaptığı 
tıbbi müdahaleler (muayene, tetkikler v.s.) nedeniyle cenine zarar verilir, 
engelli doğmasına (örneğin beyninin hasar görmesi gibi) neden olunursa, 
bu gibi hallerde çocuğun sağlığı veya bedeninin bu eylem nedeniyle zarar 
doğduktan sonra öğrenilse dahi, eylem cenin henüz anne rahminde iken 
yapıldığı için, eylemin tıbbi standarda aykırı müdahalenin niteliğine göre, 
çocuğa karşı değil, anneye karşı kasten veya taksirle yaralama suçunun 
oluştuğunun kabulü gerekir. Aynı sonuca, doktorun normal doğum 
zamanı geldiği halde anneyi doğuma zamanında almayarak ceninin 
anne rahminde ölmesine yol açan doktor hakkında[8] da ulaşmak gerekir.

ÖNŞART

Kanımızca kadının hamile olması, her iki suç açısından bir önşartı 
oluşturmaktadır[9]. Hamile olmayan bir kadının hamile sanılması ve 
bunun sonucunda doğan neticenin yanılma kuralları uyarınca değer-
lendirilerek kasten yaralama suçu olarak kabul edilmesi gerekir; Çünkü, 
yanılma olmasaydı bu önşartın bulunmadığı bir kimseye karşı gerçek-
leştirilen yaralama suçu söz konusu olacaktı.

Bununla birlikte, öğretide, kadının hamile olmasının önşart olmayıp 
suçun bir unsuru olduğu ve fiilin tipikliğine ilişkin bir özellik olduğu 
da belirtilmektedir[10].

SUÇUN FAİLİ

Çocuk düşürtme suçu bakımından fail, anne dışındaki bir kimse 
olabilir, anne bu suça sadece rıza göstererek yardım eden sıfatıyla ve 

[7] 4. CD. 12. 07. 2006., E. 10373, K. 13795.
[8] Karş. 4. CD. 08. 06. 2004., E. 9165, K. 7226.
[9] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ. Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3198.
[10] ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 

sh: 292-293.
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fakat iştirak kuralları uygulanmaksızın kanun koyucunun 99. maddede 
özel olarak düzenlemesi nedeniyle ve orada gösterilen cezayla cezalandı-
rılabilecek şekilde iştirak edebilir. Diğer kişilerin bu suça iştirak etmesi 
mümkündür. Annenin ayrıca azmettiren olması durumunda, azmettiren 
sıfatıyla cezalandırılıp cezalandırılamayacağı büyük bir sorun olarak kar-
şımıza çıkmakla birlikte, kanımca anneyle ilgili özel bir suç düzenleme-
sine yer verildiği için, kanun koyucu iştirak hükümlerinin uygulanması 
anne bakımından engellemiş, ceza sorumluluğunu ve miktarını özel 
olarak düzenlediği için annenin buradaki azmettirme eylemi m. 99’daki 
suça rıza göstermesi olarak değerlendirilecek ve ayrıca iştirak kuralları 
uygulanarak anneye azmettirme ve/veya yardım eden sıfatıyla bir ceza 
verilmeyecektir. Annenin ceza hukuku sorumluluğu, m. 99’da özel ve 
ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, TCK m. 100’deki suçun faili, yalnızca hamile anne 
olabilir; çünkü bu suç özgü bir suçtur. Diğer kişiler bu suça azmettiren 
ya da yardım eden sıfatıyla katılabilirler.

Birlikte fail olarak başka kişilerin anne yanında ayrıca cezalandırılıp 
cezalandırılamayacağı, TCK m. 37/1’deki “fiili birlikte gerçekleştiren 
kişilerin her birinin fail olarak sorumlu olacağı” düzenlemesinin mülga 
TCK m. 64/1’deki doğrudan doğruya beraber işleme şeriklik statüsüyle 
özdeş olup olmadığına göre farklı cevaplandırılacaktır.

MAĞDUR

Bazı yazarlar, TCK m. 99’daki suçlarda mağduru annenin ve cenin 
yaşam hakkı, annenin sağlığı, bir ulusun veya ırkın ya da toplumun 
varlığını sürdürme hakkı, aileye ait bir varlığın var olma hakkı, ceninin 
gelecekteki yaşamı, genel ahlak ve devletin nüfus politikası olduğu, TCK 
m. 100’deki suç açısından ise ceninin yaşam hakkı ve annenin sağlığı 
olduğunu belirtmektedirler[11].

Bu suçların mağdurunun kim olduğu konusunda sağlıklı bir değer-
lendirme yapabilmek için korunan hukuksal değerlerin veya birden 
fazla olduğunun kabulü söz konusu ise, ön planda korunan hukuksal 
değer sahibinin kim olduğu tespit edilmelidir. TCK düzenlemesine 

[11] ÖZBEK, Veli Özer-KANBUR, Mehmet Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar-
TEPE, İlker. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler., Ankara 2013, sh: 290, 306 ve 307.
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bakıldığında, mağdur olarak kadın karşımıza çıkmaktadır. Sadece TCK 
m. 100 açısından bunu söylemek, bir suçun faili ve mağdurunun aynı 
kişide birleşemeyeceği prensibi ve aynı zamanda 10 haftadan fazla gebe-
liklerde ceninin ayrıca gelecekteki hak sahibi olarak korunduğu dikkate 
alındığında, 100. madde açısından mağdurun kadın olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Dolayısıyla yapılacak sağlıklı tespit, kanun koyucunun 
10 haftayı aşmayan hamileliklerde cenini adeta annenin vücudunun bir 
parçası gibi değerlendirerek koruma sağladığı, 10 haftadan fazla hami-
leliklerde ise, annenin iradesine tek başına bir etki tanımadığı ve sadece 
genel zorda kalış ya da 99. maddede düzenlenen ve kapsamı tüzükte 
belirtilen anlamda tıbbi zorunluluğun bulunduğu hallerde, anne ve 
cenine ait değerler çatışmasında önceden doğmuş, kişilik kazanmış ve 
halen yaşamakta olan annenin sahip olduğu hukuksal değerlere kanun 
koyucunun üstünlük tanıdığı ve değerler çatışmasını bu şekilde çözdüğü 
görülmektedir.

Bununla birlikte, öğretinin bizimle aynı görüşte olmadığını, TCK 
m. 99 açısından mağdurun kadın, TCK m. 100 açısından ise mağdu-
run, henüz doğmayan anne rahminde yaşayan ve düşürülme eylemine 
muhatap cenin olduğu savunulmaktadır[12]. Bu görüşteki yazarlar, henüz 
doğup kişilik kazanmasa dahi, hamile annenin bir suçun hem faili hem 
mağduru olamayacağı için, 100. maddedeki suçun mağdurunun cenin 
olduğu düşüncesindedirler[13].

TİPE UYGUN EYLEM

Annenin hamile olması bu suç bakımından bir önşart olduğu için, 
eylem anında gebeliğin varlığının tıbben belirlenmiş ve kanıtlanmış 
olması[14], failin ise bunu bilerek ve isteyerek çocuğu düşürtme eylemini 
gerçekleştirmesi gerekir.

Öğretide her ne kadar bu suç icraî nitelikte sayılmakta ve failin bu 
suçu işlemesi için icraî bir hareket yapması gerektiği belirtilmekte ise 

[12] Bkz. BAKICI, Ceza Hukuku Özel Hükümler, sh: 1019 ve 1031. 
[13] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3198 ve 

3218.
[14] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 

607.
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de[15], bu görüşe katılmıyoruz. Bu suç serbest hareketli bir suç olup, kanun 
koyucu m. 99 ve 100’deki koşullara aykırı olarak çocuğun düşürtülmesi 
veya düşürülmesi neticesini düzenleyip cezalandırdığından, bu suçun 
ihmali bir hareketle gerçekleştirilmesi de pekâlâ mümkündür. Dolayı-
sıyla herhangi bir icraî harekette bulunma yükümlülüğünün bulunduğu 
durumlarda, bunun yapılmaması suretiyle çocuğun düşürtülmesi yol 
açmak, suçu oluşturacaktır.

Diğer yandan, her iki maddedeki suçlar, kanun koyucu tarafından 
serbest hareketli suçlar olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, tipik eylemin 
“çocuğun alınması” olarak belirtilmesi hem yerinde değildir, hem de 
bu açıklamayı yapan yazarların bizzat belirttiği “serbest hareketli suç” 
tanımlamasıyla da çelişmektedir.[16]

Her iki maddede tipik eylem, çocuk düşürtme veya düşürme olarak 
düzenlenmiştir. Suçun tipe uygun eylem unsuru veya sübjektif (manevi) 
unsurunda başka bir özellik aranmamakla birlikte, kasten gerçekleştirilen 
bu eylemlerin çocuk düşürmeye veya düşürtmeye yönelik olması gerektiği 
konusunda bir kuşku bulunmamaktadır.

Ayrıca her ne kadar çocuk düşürtme ve düşürme tipik neticelerinden 
söz edilmekte ise de, söz konusu hükümlerin düzenleniş amacı (ratio legis), 
tarihsel ve sistematik yorumu, çocuğun canlı olarak ve tam bir biçimde 
doğumundan önce öldürülmesinin kastedildiğini düşünmekteyiz. Bu 
nedenle, cenin doğduktan (tam olarak dış dünyaya getirildikten) sonra 
artık bir insan var olacağı için, bunun öldürülmesine yönelik eylemler 
kasten insan öldürme suçunu oluşturacaktır ve TCK m. 99 ya da 100 
kapsamında değerlendirilmemelidir.

Ayrıca tipik neticenin doğmasını kabul edebilmek için, ceninin 
mutlaka anne rahminden ayrılması gerekli olmayıp, anne rahminde 
öldürülmesi halinde de tipik netice doğmuş olacaktır. Cezalandırılan 
tipik netice, ceninin anne rahminden dışarı çıkarılması değil, anne rah-
minden yaşayabilir surette tümüyle doğmadan önce öldürülmesidir[17]. 
Yanlış terminolojiyle kanun koyucunun cezalandırmayı amaçladığı tipik 

[15] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 
608.

[16] Karş. BAKICI, Ceza Hukuku Özel Hükümler, sh: 1019.
[17] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3200 ve 

3206.
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netice, aslında hukuka aykırı olarak hamileliğin yarıda kesilmesi ya da 
sonlandırılmasıdır. Dolayısıyla cenin öldürüldükten sonra herhangi bir 
yöntemle annenin vücudundan çıkarıldığında da öldürülerek çıkarılma 
halinde de bu suç işlenmiş olabilecektir.

Bununla birlikte, kasten yaralama suçu (TCK m. 87/2- e) ve taksirle 
yaralama suçunda (TCK m. 89/3- e) düzenlenen ve bu suçlar bakımından 
cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren “çocuğun düşmesine neden olmak” 
eylemleri ile TCK m. 99 ve 100’deki suçları birbirine karıştırmamak 
gerekir.

Keza, bu nedenlerle, cenini taksirle düşürten kimse, taksirle yaralama 
suçunu işlemiş olur[18].

Alman hukukuna göre, ceninin çocuk statüsünde yaşamı, doğum 
sancılarıyla başlamaktadır. Türk hukukundan farklı olarak, doğum san-
cıları başlayan bir annenin doktor tarafından gerekli muayene ve tedaviye 
tabi tutulmayıp, çocuğun ölü doğmasına yol açılması halinde, Alman 
hukuku uyarınca doktor, çocuğu taksirle öldürmekten dolayı sorumlu 
tutulabilecektir[19].

TCK m. 87 ve 89’da işlenen kasten veya taksirle yaralama suçunun 
ağırlaşmış bir neticesiyle karşı karşıyayız ve burada da kullanılan “çocuğun 
düşmesi” kavramının hamile kadının rahmindeki ceninin yaşamına son 
verilmesi olarak anlaşılması gerekir. Bu iki suçta yer alan (m. 87/1- e ve 
89/2- f ) “çocuğun vaktinden önce doğması” kavramı, çocuk düşürme ve 
düşürtme anlamına gelmemekte, bu tipik netice ölüm anlamını içerme-
mekte, sadece ceninin normal süresinden (kasten veya taksirle yaralama 
nedeniyle) erken doğmasının kanun koyucu tarafından bu suçlar bakı-
mından bir ağırlatıcı neden olarak düzenlendiği anlamına gelmektedir.

Burada önemli olan, ceninin anne rahminde bir canlı olması gerek-
liliğidir. Annenin gerçek biyolojik anne olması veya kiralık anne olması 
suçun oluşumu bakımından etkili değildir[20]. Bununla birlikte, dikkat 
edilmelidir ki, kiralık anne vakalarında ceninin gerçek biyolojik annesi 

[18] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 
613.

[19] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 719.
[20] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 720.



368

Prof. Dr. Dr. hc. Yener ÜNVER

değil, cenini rahminde taşıyan annenin ve/veya karnındaki ceninin suçun 
mağduru olarak kabul edilmesi gerekir.

Hakeri’nin zikrettiği[21] bir örnek de TCK’nın 99. maddesi düzenleme-
sinin ilke olarak cenini annenin vücudunun bir parçası olarak öngördüğü 
görüşünü desteklemektedir. Bu örneğe konu kurguda, hamile bir annenin 
öldürülmesi veya yaralanması halinde, ayrıca çocuk düşürtme suçundan 
ceza verilmediği ve sadece işlenen yaralama veya adam öldürme suçla-
rında ceninin de öldürülmesinin bir ağırlatıcı neden olarak düzenlendiği 
görülmektedir. Asıl suçun anneye karrşı işlendiği kabul edildiğine göre, 
cenin burada bağımsız olarak korunur görünmemektedir.

Burada başka bir örneğin de dikkate alınması gerekmektedir. Hamile 
bir annenin beyin ölümü gerçekleşmekle birlikte, suni vasıtalarla yaşatıl-
maya devam edilmesi halinde, ceninin düşürtülmesi eylemi gerçekleşti-
rildiğinde, konuya nasıl yaklaşılacaktır? Öğretide bu kez annenin beyin 
ölümünün gerçekleşmiş olduğu, yani birinci planda korunan yaşam 
hukuksal değerinin sahibi annenin ölmüş olmasına rağmen, rahmindeki 
ceninin halen yaşıyor olmasından hareketle çocuk düşürtme suçunun 
işleniş olduğu kabul edilmektedir.[22]

Kanımızca burada, bu suçla korunan hukuksal değerin bu suçun 
gerektirdiği korumayı sağlayabilmesi için, anne rahminde ve canlı olması 
aranmakla birlikte, annenin beyin ölümü veya diğer bir ölüm türü dahi-
linde ölmemesi gibi bir koşul aranmamaktadır.

Mevcut TCK m. 99 düzenlemesi dikkate alındığında, solunum 
cihazına (suni vasıtalara, örneğin Erlangen Baby olayı) bağlı ceninin bir 
süre yaşama kabiliyetini taşır bir biçimde doğurulması için bekletilirken 
ceninin yaşamına son vermek amaçlı yapılan müdahale de tıpkı beyin 
ölümü gerçekleşmemiş bir annenin rahmindeki ceninin öldürülmesiyle 
aynı oranda korunacak ve aynı suçu oluşturacaktır. Aslında bu örnek dahi 
bize, öğretide bazı yazarların bu suçun mağduru olarak sadece anneyi 
kabul edip, henüz doğmamış oluşmakta olan yaşama, yani cenini mağ-
durluk statüsü tanımaması görüşünü oldukça zayıflatmaktadır[23]. Çünkü, 
eğer bu son zikredilen görüş izlenir ve TCK m. 99 kapsamında ceninin 

[21] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 722.
[22] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 723.
[23] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk., 

Ankara 2013, sh: 607.
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yaşamı hiçbir şekilde korunmadığı, ceninin mağdur olmadığı ve yaşam 
hakkının bu suç tipi açısından dikkate alınmadığı görüşü kabul edilirse, 
beyin ölümü gerçeklemiş ve hukuken kişiliği sona ermiş bir anne örneği 
karşısında, suni cihazlarla suni biçimde solunum yaptırılarak, vücut ısısı 
belli bir seviyede tutulup bir süre sonra ceninin yaşama kabiliyetini taşır 
bir biçimde doğurulabilmesi için beklenen sürede annenin beyin ölü-
müyle birlikte ceninin de hukuk nazarında varlığının ortadan kalktığını 
kabul etmek ve dolayısıyla bu cenini düşürmeye yönelik müdahalelerin 
hiçbir şekilde cezalandırmamak gerekir ki, bu maddenin hem konuluş 
amacına, hem de maddenin düzenlenişi, unsurları ve kapsamına aykırılık 
teşkil edecek bir görüş olur.

SUÇUN MADDİ KONUSU

Suçun maddi konusunu, annenin vücut bütünlüğü ve cenin oluştur-
maktadır[24]. Burada, özellikle 10 haftadan fazla hamileliklerde ceninin 
anneye rağmen korunduğu dikkate alındığında, bu süreden önce ise 
ceninin TCK tarafından annenin vücudunun bir parçası olarak kabul 
edilmesi nedeniyle, 10 haftadan fazla hamileliklerde suçun konusu hem 
annenin vücudu hem cenin, on hafta ve daha az hamileliklerde ise suçun 
konusunun annenin vücudu olduğunu kabul etmek çok daha tutarlı 
olacaktır.

Ceninin eylem sırasında gelişiminin ne türde olduğu ya da hastalıklı 
olması önemsiz olup, yaşıyor olması ve anne rahminde bulunması gerekli 
ve yeterlidir. Dolayısıyla henüz ölmemekle birlikte, ölü ya da hastalıklı 
doğması ihtimali bile bulunsa, TCK m. 99 ya da 100’de belirtilen eylemler, 
bu maddelerdeki suça vücut vereceklerdir.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Yargıtay, verdiği kararlarda çocuk düşürtme suçunun olası kastla 
da işlenebileceğini kabul etmiştir. Somut bir olayda, hamile bir kadın 
olduğunu bilen bir failin kavga ettiği kadını yere yatırarak karnına otur-
ması ve mağdurenin çocuğunun düşmesine yönelik davranış olduğunu 
öngördüğü gerekçesiyle bu tür bir eylemi taksirle yaralama suçu olarak 

[24] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3199.
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nitelendirmenin yanlış olduğunu, olası kastla çocuk düşürme suçunun 
işlendiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir[25].

Öğretide ise, suçun olası kastla işlenip işlenemeyeceği konusunda bir 
tespitte bulunulmadan, failin kastı hamile kadının rahmindeki cenini 
düşürmeyi isteme olarak açıklanmakta ve failin kastının çocuk düşürtmeye 
yönelik olmayıp yaralama suçunu işlemeye yönelik olması durumunda 
(çocuk düşmüşse) bu suçun değil kasten yaralama suçunun nitelikli 
halinin oluşacağı belirtilmektedir[26].

Bazı yazarlar ise, TCK m. 99’daki suçların olası kastla işlenmesinin 
mümkün görünmekle birlikte, pratikte olası kastla gerçekleştirilen eylem 
sonucundaki neticenin nitelikli yaralama suçu (TCK m. 87/2-e) kapsa-
mında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler[27].

Aynı tartışmanın TCK m. 100 açısından da yapılması gerekir. Çünkü 
bu maddedeki suç ta ancak kasten işlenebilir ve taksirle işlenemez bir 
suç olarak düzenlenmiştir. Fakat, bu suçun anne tarafından olası kastla 
işlenemeyeceği söylenemez; ne kanuni düzenleme ne suçun manevi 
unsurunun özel şekilde düzenlenmesi veya başka bir engel bulunmadığı 
için, bu suç ta olası kastla işlenebilir[28].

TCK m. 99/6’da DÜZENLENEN ÖZEL HAL

Öncelikle belirtelim ki, bu kurum, karşılaştırmalı hukukta çeşitli 
ülkelerce farklı koşul ve kapsamda düzenlenmiştir[29].

TCK m. 99/6’da düzenlenen hal, öğretide birçok açıdan eleştirilmek-
tedir. Öncelikle, böyle bir hükümden çocuğu düşürten üçüncü şahsın 
yararlandırılacağı açıkça düzenlenmişken, bu durumdaki bir kadının 
cenini bizzat düşürmesi halinde, bu hükmün uygulanacağının açıkça 
düzenlenmeyişi eleştirilmelidir. Anayasa m. 38, TCK m. 2/3 ve m. 61/
son fıkraları karşısında, annenin aynı nitelikteki bu eyleminin cezalan-
dırılacak oluşunu düzenlemek, suç politikası açısından da söz konusu 

[25] 3. CD. 29. 11. 2006., E. 2128, K. 9059.
[26] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3206.
[27] Bkz. ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, sh: 301.
[28] Farklı görüş için bkz. ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza 

Hukuku Özel Hükümler, sh: 308-309.
[29] GÜLŞEN, Recep. Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi, sh: 1211- 124.
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hükmün konuluş amacı bakımından da hatalıdır. Bu nedenle, öğretide[30] 
TCK m. 99/6’nın TCK m. 100’deki suç açısından da uygulanabileceğini 
iddia eden görüşlerin, suçta ve cezada kanunilik ve genişletici yorum 
yasağı nedeniyle, hukuka ve TCK’na aykırı olduğu düşüncesindeyim.

Öğretide belirtilenin[31] aksine, TCK m. 99/6’daki suçtan kasıt sadece 
TCK m. 102, 103 ve 104’teki suçlar değildir. Buradaki suç kavramı, 
yabancı ülkelerden farklı olarak ne bir liste halinde suçlar sergilenerek, 
ne de belirli suç grupları belirtilerek sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla 
şu andaki mevzuat gereği anneye karşı kasten yaralama suçu olarak 
adlandırılabilecek suni döllenme yöntemleri, soykırım suçu kapsamında 
nitelikli cinsel saldırı veya enjektör vb. herhangi bir araçla annenin zorla 
hamile bırakılması halinde de bir suç mağduru ve suç nedeniyle hamile 
kalan anne örneği ile karşı karşıyayız ve bu anne de TCK m. 99/6’dan 
yararlanabilir. Belirtelim ki, bu çalışmanın en sonunda karşılaştırmalı 
hukukla ilgili verilen bilgilere bakıldığında, bazı ülkelerin buradaki suç 
kapsamının sadece belirli suçları kapsayacak bir şekilde düzenlendiği 
görülmektedir.

Burada herhangi bir suç ayırımı yapılmış olmayıp, kadının herhangi 
bir suçtan dolayı hamile kalması yeterli sayılmakla birlikte, bunun nasıl 
saptanacağı belirlenmiş değildir. Konu suiistimale açık olup, kız-erkek 
çocuk ayırımı yapılması veya cenin ve plasentanın sağlık sanayinde kul-
lanılması için sadece kadının rızasıyla bu müdahalenin yapılacak oluşu ve 
hamileliğin 20 haftaya kadar (20 haftayı aşmamış olması lazım) uzun bir 
süre olarak düzenlenmesi, hukuka aykırı sonuçlara yol açabilecektir[32].

[30] ARSLAN, Çetin-AZİZAĞAOĞLU, Bahattin. Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 
2004, sh:: 452.

[31] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk sh: 
615.

[32] Diğer eleştiriler için bkz.: ÜNVER, Yener. Hekimin Cezai Sorumluluğu., in: Roche 
Sağlık Günleri- 7 Bölge 7 Nokta, Cilt: 1 Tebliğler, İstanbul 2007, sh: 132 ve ÜNVER, 
Yener. Sağlık Mensubunun Müdahalesinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu Açısından 
Endikasyona Etkisi., in: İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı Sempozyumu, MÜHF- Roche, 
İstanbul 2007, sh: 69- 70; ÜNVER, Yener. Embriyo Üzerindeki Tıbbi Araştırmalar, Tüp 
Bebek Uygulaması ve Hukuk (www.sagliginsesi.com). Bu madde hükmünün kesinlikle 
mülga TCK m. 453 ve 472. maddelerde düzenlenen kişinin kendi veya akrabasının 
şeref veya namusunu kurtarmak için adam öldürme veya çocuk düşürtme ve düşürtme 
eylemlerini işlemesine ilişkin hükümle karıştırılmaması gerekir. Maddenin düzenleniş 
amacı, içeriği, koşulları ve özellikle bu maddelerde aranan failin özel kastı farklı olup, 
nitekim aşağıda yabancı ülke mevzuatıyla ilgili olarak yapılacak açıklamalarda da diğer 
ülkelerin hala bu hükmü muhafaza ettiği görülmektedir. 
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Her ne kadar öğretide kamu davasının açılmasına yetecek kadar şüp-
henin (CMK. m. 170) bulunması kaydıyla, kadının isteğiyle 20 haftayı 
geçmeyen hamileliğin sonlandırılmasının cezalandırılmaması gerektiği 
ileri sürülmüşse[33] de, bu hem kanunda düzenlenmemiştir hem doktorun 
bu tespiti yapabilmesi mümkün değildir hem de bu gibi bir tıbbi müda-
hale için ceza soruşturması açılmasını aramak hatalı olacaktır. Bu nedenle, 
burada suiistimalleri giderici bir mekanizmanın kurulması, ya İsviçre 
bazı ülkelerdeki gibi bir heyetin eldeki delilleri değerlendirmesi ve suç 
sonucu hamile kalınıp kalınmadığını saptaması, veya aşağıda hızlı hareket 
etmek koşuluyla savcılığı da devreye sokacak bir kanuni mekanizmanın 
kurulması gerekir. Uygulamada sıklıkla Aileden sorumlu Bakanlık görev-
lileri veya bakanın veya başka bir bürokratın ya da bir savcının devreye 
girmesiyle bu süre dolmadan, hamilelik sonlandırılmaktadır. Oysa, bu 
kişi veya makamların beyan veya izinlerinin bu tür bir cezasızlık Öğretide 
hamile annenin beyanına güvenilerek tıbbi müdahale yapılmaması ve 
olayın ilgili makamlara şikâyet veya ihbar edilmesi gerektiği ancak bu 
şekilde bir güvence sağlanarak hekime yetki kazanabileceği belirtilmekte 
ve uygulamada bu tür müdahaleyi yaptırarak, kişilerin savcılıklardan 
alınan bir yazıyla hekimlere kürtaj uygulaması yaptırdıkları belirtilerek 
bu uygulama doğru bulunmaktadır[34].

Ancak, bu uygulama ve öneri, kanun metniyle bağdaşmadığı gibi, 
belirtilen güvenceyi de sağlayabilmesi mümkün olmamakta, aksine adli 
makamların ilgili kişileri oyalayarak kanundaki (m. 99/6) 20 haftalık 
sürenin annenin kusuru olmaksızın geçirilmesine ve çocuk düşürtme 
eyleminin gerçekleştirilmesine engel teşkil edebilecektir. Kaldı ki, bazı 
vakalarda suçun takibi şikâyete bağlı olmadığı ya da eşinin tecavüzüne 
uğrayan annenin kocasını şikâyet etmemesi nedeniyle şikâyetten söz 
edilemeyecektir. Bir an için doktorun bu olayı savcılığa ihbar ettiği esas 
alınsa dahi, ne bu ihbar, ne de bu ihbara dayalı olarak başlatılan soruş-
turma söz konusu müdahaleyi hukuka uygun hale getirebilecek bir neden 
olmayacağı gibi, bir suçun işlendiğine ilişkin ne bir delil, ne de emare 
teşkil edemez. Açılmış bir soruşturma ya da kovuşturma bu anneye karşı 

[33] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3209.
[34] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 741. Ayrıca bkz.: GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden 

Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 615., GÜLŞEN, Recep. Suç Sonucu Oluşan 
Gebeliğin Sona Erdirilmesi., in: Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Ankara 2008, 
sh: 1217- 1218.
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suç işlenmiş olduğunu hiçbir şekilde ispatlayamadığı gibi, karine dahi 
oluşturulamaz. Kaldı ki, böyle bir vakada gerçekten suç mağduru bir 
annenin veya doktorunun beyanlarını savcı dikkate almaz veya yeterli 
delil bulamadığı için, kısa sürede takipsizlik kararı verirse, çok daha 
aleyhe bir durum ortaya çıkabilecektir. Savcılara veya bakanlara veya 
adli diğer merci ve kişilere ortada herhangi bir delil, emare veya tespit 
olmaksızın bir suç işlendiği ve annenin bu suçun mağduru olduğunu 
hukuken genel geçerli bir tespit yapabileceği şekilde etki tanımanın hiçbir 
hukuksal dayanağı yoktur, kanunda olmayan ve annenin lehine getiril-
miş bu düzenlemeyi olabildiğince kısıtlayabilecek bu uygulamanın terk 
edilmesi ve önerdiğimiz şekilde diğer filtre ve güvence fonksiyonlarını 
taşıyan bir düzenlemeye madde metninde gidilmelidir.

etkisi sağlayacak niteliği ve hukuksal dayanağı bulunmamaktadır.

Nitekim, uygulamada da bu hükmün suiistimal edilebileceğine ve 
istenmeyen hamileliklere son vermek için hayali bir olay uydurularak 
ceninin aldırılabileceği ve bu nedenle hassas davranılarak bu konuda bir 
soruşturma ya da kovuşturmanın bulunup bulunmadığı, hamilelik süresi 
ile anlatılan olayın uyumlu olup olmadığı, hamile kadının tutuklu bulun-
ması gibi bir haklı sebebinin olup olmadığı ve hamile olan mağdurenin suç 
teşkil etmeyen ilk 10 hafta içinde doktora başvurmaması için sağlığının 
müsait olmaması gibi koşulların aranması gerektiği belirtilmektedir[35].

Bununla birlikte, uygulama tarafından yapılan bu önerilerin kanun 
hükmüyle çeliştiğini, TCK m. 99/6’nın uygulanması için kanun koyu-
cunun bu gibi koşulları aramadığını ve bu öneriden hareketle önerilen 
koşulların bulunmaması halinde, madde 99/6’nın uygulanamayacağı gibi 
sonuçların çıkarılmaması gerekmektedir. Doğru olan, akla gelen suiis-
timalleri önlemek için bu önerilen ve benzeri diğer hususların kanunda 
birer koşul olarak ve sağlıklı işleyecek bir mekanizmayla düzenlenmesi 
gerekliliğidir.

İLGİLİNİN RIZASI

Her ne kadar Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 6. maddesi 
uyarınca evli kadının bu tür bir müdahaleye rıza göstermesi halinde 

[35] BAKICI, Ceza Hukuku Özel Hükümler, sh: 1025.
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eşinin de rızasının alınacağı düzenlenmiş ise de[36], Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanun’un hükümlerinin özel hukuk ve idare hukuku açısından 
önemli olduğu ve fakat TCK m. 99 açısından herhangi bir fonksiyonun 
olmadığı ve diğer yasal koşulların bulunması kaydıyla eylemin hukuka 
uygun sayılabilmesi için evli kadının kocasının izninin alınması bir şart 
olarak ortaya çıkmayacaktır.

Ancak uygulamada, özellikle eşinin nitelikli cinsel saldırısına uğrayan 
ve/veya eşinin ailesinin baskısı altında uğradığı nitelikli cinsel saldırı 
nedeniyle hamile kalan anne eşin, tek başına bir tıp polikliniğine giderek 
cenini (fötusu) aldırdığı vakalar olmakta ve bu gibi hallerde evli bu kadı-
nın ayrıca (aynı zamanda fail olan) eşinin rızasının alınmadığı gerek-
çesiyle tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren kimseler hakkında ceza takibatı 
yapılmamaktadır ki[37], mülga TCK zamanındaki mevzuat paralelindeki 
bu yargı uygulaması halen mer’i mevzuat karşısında sürdürülürse hukuka 
aykırı olacaktır. Çünkü, TCK m. 99/6 açısından, cezasızlık nedeninin 
varlığını kabul için, erkek eşin de rızasının alınması, suç tipi açısından, 
kanuni bir zorunluluk değildir.

Her ne kadar öğretide, bu gibi bir durumda eşin rızası alınmadan 
çocuğun düşürtülmesi halinde TCK. m. 99’daki suçun değil, Nüfus 
Planlaması Kanunu’nun 6/2. maddesindeki suçun oluşacağını belirt-
mekte[38] iseler de, bu yerinde bir değerlendirme değildir: Çünkü, her 
ne kadar Nüfus Planlaması Kanunu’nun 6/2. maddesindeki eyleme 
ilgili Kanun’un 8. maddesi bir yaptırım bağlamakta ve bu mülga TCK 
açısından ikincil bir norm niteliğinde yürürlükte idi ise de, bugün için, 
sonraki kanun (2005 tarihli) TCK’nun bu düzenlemesi bu kapsamıyla 
zımnen yürürlükten kaldırılmıştır. Eşin rızasının alınmaması, iki kanun 
arasındaki çelişkinin giderilmesi zorunluluğuna karşın, halihazır durumda 
sadece kamu görevlisi bir doktor açısından bir disiplin suçuna vücut 
verebilir ve koşulları varsa izni alınmayan eş tarafından açılan tazminat 
davasındaki dayanaklardan birisini oluşturabilir.

Hamile kadının yaşının küçük veya kendisinin vesayet altında bulun-
ması da mümkün olduğundan, bu rızanın Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun’un 6. maddesinde öngörülen şekilde alınması gerekir. Bu hükme 

[36] BAKICI, Ceza Hukuku Özel Hükümler, sh: 1025.
[37] 5. CD. 24. 06. 2005., E. 2005/11901, K. 2005/14084.
[38] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3207.
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göre, kadının, küçüklerde küçük ve velisinin, vesayet altında bulunup da 
reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin 
rızasıyla birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak, akıl 
hastalığı nedeniyle şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında 
rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Veli veya sulh mahkemesinden 
izin alınması, belirli bir zamanın ihtiyaç olur ve derhal müdahale edil-
mediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisini tehdit eden acil 
hallerin varlığı durumunda rıza alınması şart değildir.

Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi’nin 8. maddesi de, acil bir durum 
nedeniyle uygun muvafakatin alınamaması halinde, ilgili bireyin sağlığı 
için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal yapıla-
bileceğini düzenlemektedir. Bununla birlikte, varsayılan rıza kurumunu 
pozitif metin olarak düzenleyen bu 8. madde hükmünü tek başına uygu-
lamamak gerekir. Burada mutlaka 9. maddedeki “Müdahale sırasında 
isteğini açıklayabilecek bir durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî 
müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekler gözönüne 
alınacaktır” hükmünün dikkate alınması ve hastanın önceden açıkladığı 
isteklere aykırı davranılmaması gerekir.

 HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ AÇISINDAN ZORDA KALIŞ 
– TIBBİ ZORUNLULUK VE RIZA İLİŞKİSİ

Burada önemli bir husus tıbbi zorunluluk kavramıdır. Öncelikle 
belirtelim ki, tıbbi zorunluluğun bulunması halinde, normal hamileliğin 
sonlandırılması süresi olan 10 haftalık süre şartı aranmayacaktır. Ancak 
kanun koyucunun tıbbi zorunluluk kavramını TCK m. 99’da düzenle-
mekle birlikte, TCK m. 100’de buna yer vermeyişi, hatalı olmuştur. Gerek 
TCK m. 99/1, gerek m. 100 açısından her zaman TCK m.25/2’deki zorda 
kalış haline ilişkin hükümler uygulanamayacağından bu durum önemli 
bir eksik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanun koyucunun 99/2’de yer 
verdiği bu durumu, TCK m. 99/1 ve m. 100 açısından da düzenlemesi 
gerekirdi.

Diğer önemli bir husus, tıbbi zorunluluğun burada tek başına bir 
hukuka uygunluk etkisi gösteremeyeceği, ancak diğer kanuni koşullar ve 
özellikle hamile kadının rızası olmak kaydıyla bir fonksiyon icra edebi-
leceğidir. Dolayısıyla burada Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetle-
rinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’ün 5. maddesindeki 
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düzenlenmiş olan içeriğini ve özellikle tüzüğe ekli iki sayılı listede yer 
alan hastalıkların bulunması başka herhangi bir koşula ihtiyaç olmadan 
yalnızca tıbbi zorunluluk bulunduğu gerekçesiyle 10 haftadan fazla 
hamileliklerin sonlandırılması bakımından bir hukuka uygunluk sebebi 
teşkil edemez. Burada tıbbi zorunluluk kavramı içinde düzenlenen ve 
Nüfus Planlaması Kanun’un 5. maddesiyle belirtilen tüzüğün 5. maddesi 
ve tüzüğe ekli iki sayılı listedeki hastalıklar listesi, sadece 10 haftadan 
fazla hamileliklerde kadının hamileliği sonlandırma iradesine hukuki 
etki ve destek sağlayan bir husustur. Kadının rızası olmadan bu kavram 
kapsamındaki hastalıkların herhangi bir önemi bulunmamaktadır ve 
yapılan eylemi hukuka uygun hale getirmez.

Öğretide her ne kadar hamileliğin sonlandırılmaması durumunda 
annenin yaşamının tehdit altına girmesi veya doğacak çocuk ile gelecek 
nesillerin için ağır maluliyetin ortaya çıkması tehlikesinin varlığı halinde, 
hamile kadın rızası aranmaksızın tıbbi müdahaleyle hamileliğin sonlan-
dırılacağını ve bunun hukuka uygun olacağı belirtilmişse[39] de, bu görüş 
hukuka aykırıdır. Burada kanunen düzenlenmiş zorunlu bir üçüncü şahıs 
lehine zorda kalış hali olmadığı gibi bulaşıcı hastalıklar v.s. gibi bir nedenle 
toplumun korunması için hamile kadının rızası aranmaksızın zorunlu 
yapılması gerekli bir tıbbi müdahale bulunmamaktadır[40]. Buradaki hal, 

[39] Bkz. ŞEN, Ersan. Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: I, İstanbul 2006, sh: 369-370; 
YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3208. Benzer 
bir görüş: ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, sh: 299.

[40] Karş.: “Hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisi bulunması ve tıbbi müdahaleye hastanın  
rıza göstermesi ya da ıstırar hali asla durumu etkilemeyecektir. Çünkü, rızanın ya da ıstırar 
halin varlığı halinde 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. Tebabette 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 menfaatını tehlikeye ya da zarara 
sokarken, daha büyük değerdeki bir hukuki yararı ancak bu şekilde kurtarabiliyorsa hukuka 
aykırı davranışta bulunmamış olacaktır. Söz gelimi; anneyi kurtarmak amaciyle çocuğun 
düşürülmesi, sıhhatın korunması ve düzeltilmesine yönelmiş tedavi ve müdahaleler böylece 
hukuka uygun hale gelmektedir…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 müşahade edildiğinden rıza konusu üzerinde kısaca durulmasında yarar 
görülmüştür…)”. (4. HD. 07. 03. 1977., E. 1976/6297, K. 1977/2541).
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hukuksal anlamda bir zorunluluk hali olmayı, tıbbi anlamda bir zorun-
luluk (endikasyon = gereklilik) halidir. Bu nedenle, ancak hamile kadının 
rızasının varlığı kaydı ile bu tıbbi zorunluluk bir hukuka uygunluk etkisi 
gösterebilir. Burada zorda kalış hukuka uygunluk nedeni değil, ilgili 
kimsenin rızası hukuka uygunluk nedeni vardır. Ancak kanunkoyucu 
(on haftadan fazla hamilelikte) rızayı tek başına hukuken geçerli ve etkili 
kabul etmemekte, ilave bir kanuni şart arayarak, ayrıca bu tıbbi endi-
kasyon hallerinden birinin varlığını aramaktadır. Bunun nedeni, rızanın 
etki ve kapsamının yalnızca annenin vücudunu ilgilendirmemesi, ayrıca 
ceninin yaşamı hukuksal değerini de ilgilendirmesidir. Toplumu salgın/
bulaşıcı hastalıklardan korumak için özel kanunlarda düzenlenen haller 
hariç, ister bu tıbbi zorunluluk hali kapsamında durumlar (Tüzük’ün Ek 
2 sayılı listesindeki haller) ister başka bir hastalık bulunsun veya hiçbir 
hastalık bulunmasın, ilgilinin rızası olmaksızın onun vücuduna yönelik 
müdahale hukuka uygun olamaz, suç teşkil eder. Bu nedenlerle, belirtilen 
görüşün yerinde olmadığı kanısındayım. Bu görüşün geçerli olabilmesi, 
ancak TCK’na, tıpkı Avusturya CK’nın 98. maddesinde olduğu gibi bir 
hükmün konulması halinde mümkündür.

Öğretide, zorunluluk hali niteliğinde bir hukuka uygunluk nedeninin 
bulunduğuna ilişkin olarak, yayladaki bir annenin karnında öldüğünü 
anladığı cenini düşürmek için ot çiğneyerek veya başka bir yoldan çocu-
ğunu düşürmesi örneği verilmektedir[41]. Öncelikle, ot çiğneyerek anne 
rahmindeki ceninin düşürülüp düşürülemeyeceği konusunda oldukça 
ciddi kuşkularım var! Diğer yandan, cenin ölmüşse ve bu vücuttan atıl-
mak isteniyorsa, bunun nasıl bir zorunluluk hali oluşturacağı anlamak 
olanaksızdır. Yine, başka yolla dahi olsa, ölmüş, yaşamı sona ermiş bir 
ceninin düşürülmesine kalkışmak da ölen ceninin cesedinin vücuttan çıka-
rılması da TCK m. 100’deki suç tipe vücut vermez. Bu suçun oluşabilmesi 
ceninin eylem esnasında yaşıyor olması gerekir. Nihayet, cezalandırılan 
netice ceninin (ölü veya canlı) vücuttan çıkarılması değil, anne rahminde 
iken yaşamına son verilmesidir. Cenin ölmüşse zaten bu suçun konusu 
kalmamıştır ve işlenemez. Failin eylemiyle cenin öldürülmüyor ve zaten 
ölmüş bir ceninin cansız bedeni (doktora gidecek durumda olmadığı için) 
anne tarafından ot çiğnenerek veya başka yoldan atılmaya çalışılıyorsa, 
ne çocuk düşürme ne de diğer bir herhangi bir suçun işlendiğinden 

[41] YAŞAR-GÖKCAN-ARTUÇ, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, sh: 3219.
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söz edilemeyeceği için, ortada bir hukuka uygunluk nedeni de mevcut 
olmayacaktır.

Öğretide tıbbi zorunluluğun bulunduğu hallerde, çocuğun düşür-
tülebilmesi için annenin rızasını ilke olarak aramakla birlikte, Nüfus 
Planlaması Kanunu’nun 6/son maddesi uyarınca, derhal müdahale edil-
mezse, hayatını veya hayati organlarından birini kaybetme tehlikesi 
yaşayan annenin varlığı halinde rızanın şart olmadığının ileri sürülmesi[42] 
yerinde değildir.

Tıbbi zorunluluk halinin hukuka uygunluk etkisi gösterebilmesi için, 
ön koşul olarak annenin rızası gereklidir. Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun’unun 6/son maddesini tek başına değerlendirmek yerinde değil-
dir. 6. madde bir bütün teşkil etmekte olup, son fıkra “veli veya sulh 
mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale 
edilmediği takdirde hayati veya hayati organlarından birisini tehdit eden 
acil hallerde izin şart değildir” hükmü, bu hallerde kanun koyucunun 
rızayı hiçbir şekilde aramadığı sonucu çıkamaz. Çünkü veli veya sulh 
mahkemesinden izin almayla ilgili gereklilik maddenin 1. fıkrasında ve 
5. maddeyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Burada dikkat edilirse, 5 
ve 6. maddelerde temel kural rıza olup, küçükler açısından velinin izni, 
velayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişinin veya 
vasisinin rızasıyla birlikte, sulh hâkiminin izni aranmaktadır. Dolayısıyla 
6. maddenin son fırkasındaki bu istisnayı 1. fıkradaki sınırlı bir halle 
dikkate aldığımızda, bir taraftan hukuken geçerli bir rıza veremeyecek 
küçük, ve diğer taraftan yaşamsal tehdit içeren acil bir durum söz konu-
sudur. Kanun koyucu bu gibi hallerde sağlıklı bir rızaya zaman kısıtlılığı 
dolayısıyla ulaşamayacağı haller için varsayılan rızayı normlaştırmış ve bu 
koşullarda rıza varmış gibi hareket edilmesini istemiştir. Fakat bu küçük 
ve vesayet altındaki kişi dışındaki haller bakımından m. 6/son fıkrayı 
işletmek mümkün değildir.

Bu nokta Yargıtay kararlarında da gözetilen bir husustur. Örneğin: 
“Dosya içerisindeki Gemlik Nüfus Başmemurluğu’ndan verilen doğum 
kayıt örneğine göre 26. 04. 1966 doğumlu bulunan N.Y.’nin rahim tah-
liyesi sırasında reşit bulunmadığı anlaşılmasına ve bu durumda kendisi ile 

[42] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 
613.
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birlikte velisinin izninin de alınması gerekmesine göre, bu koşul yerine 
getirilmeden ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 6. 
ve 8. maddeleri hükümleri gözetilmeden hüküm kurulması, bozmayı 
gerektirmiştir”[43].

Bu nedenlerle öğretide tüzüğün 7. maddesi nazarında annenin yaşamı 
bakımıdnan acil müdahalenin gerekli olduğu hallerde, ne yukarıda 
belirtilen görüşe mensup yazarların ifade ettiği[44] gibi NPK m. 6/son 
fıkrasını, ne de TCK’nın 25/2. maddesine dayanarak, annenin iradesine 
rağmen anneye ve cenine karşı bir eylemi hukuka uygun bir biçimde 
gerçekleştirebilmek olanaksızdır.

2005 tarihli TCK’nın 99/6. maddesindeki düzenlemenin sonraki 
kanun olması sıfatıyla 1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması 
Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasının bu kanunun 5. maddesine 
atıfla düzenlediği suçun bu kapsamda sınırlı olarak zımnen yürürlükten 
kaldırıldığının kabul edilmesi gerekir[45].

Bu konuyla ilgili olarak değinilmesi gerekli bir husus da, bu suç 
açısından kadının rızası hukuk uygunluk nedenine değil, hakkın icrası 
hukuka uygunluk nedenine dayandırılması gerektiği belirtilmektedir[46]. 
Oysa, kadının rızası bu suçların hukuka uygunluğu için en temel hukuka 
uygunluk için gerekli koşulların adeta ön şartı niteliğinde bir kurumdur. 
Burada doktorların tıp mesleğini icra hakkından söz edilemez. Anne rıza 
göstermedikçe, eylem her halükarda hukuka aykırıdır. Hatta, kadının 
bizatihi kendisinin veya ceninin yaşamı tehlikeye girse dahi, kadının rızası 
bulunmaksızın yapılan müdahale hukuka aykırı olacaktır. Doğal olarak 
burada varsayılan rıza ve varsayımsal rıza kurumlarını ve bunlara ilişkin 
başka Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi olmak üzere ilgili hükümleri 
dikkate almak gerekir. Doktor hakkın icrası kurumuna dayanarak, kadının 
rızası olmaksızın kadına rağmen onun bedeni üzerinde bir müdahale ger-
çekleştiremez. Tıbbi zorunluluk (endikasyon) olmak üzere diğer koşulların 
hukuksal etkisi, sadece bunların kadının rızasıyla birleşmesi suretiyle, 
ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni kapsamında etkili olabilir.

[43] 8. CD. 26. 11. 1985., E. 1985/5039, K. 1985/5473.
[44] GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 

614.
[45] Karşı görüş GÜLŞEN, Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi, sh: 1225.
[46] Bkz. ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, sh: 300, dipnot: 46.
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Bazen tıbbi müdahalenin o somut olayın özellikleri gereği, tıbbi 
zorunluluk bulunan bir halde hamileliğin ileriki dönemlerinde örneğin 
22. haftasında cenin düşürtülmesi yerine, anneye normal doğum yaptı-
rılmakta ve daha sonra cenin ölüme terk edilmekte veya öldürülmektedir. 
Burada eğer tıbbi zorunluluk bulunmuyorsa, annenin rızası yalnızca 10. 
haftanın doldurulmasına kadar hukuka uygunluk etkisi doğurabilir ve 
eğer suç nedeniyle hamilelik varsa bu durumda da TCK. m. 99/6’deki 
koşuların varlığı kaydıyla, 20. haftanın tamamlanmasına kadar annenin 
rızasının bir önemi olacaktır. Tıbbi zorunluluk yoksa, zaten hamileliğin 
10. haftası sonrası bu tür bir müdahalenin yapılması hukuka aykırı ve 
suç teşkil edecektir. Tıbbi zorunluluk var ve hekimin cenini normal ve 
yaşar biçimde doğurmamak gibi bir olanağı varsa, bu yolu seçmesi gere-
kir. Bu olanak tıbben yoksa ve zorunlu olarak ya da hekimin müdahale 
yöntemini seçme özgürlüğünün elverdiği ölçüde tıbbi standarda uygun 
olarak bu yöntem uygulanmışsa, doğan cenin ne tür bir hastalığa veya 
engelliliğe duçar olursa olsun, bir insandan farksızdır ve buna yönelik 
yapılan icrai veya ihmali hareketler yaşayan bir insana karşı işlenen suç-
lara (aynı şekilde) vücut verecektir. Burada doktor veya anne açısından 
cezasızlığa kaynaklık teşkil edecek bir hukuk kuralı bulunmamaktadır; 
ortada doğmuş ve yaşayan bir insan vardır ve bununla ilgili herkesin 
hukuksal yükümlülükleri tıpkı sağlıklı bir çocuk doğmuş gibidir. Bu gibi 
durumlarda anne ve/veya doktora ceza verilmemesi isteniyorsa, özel bir 
kanuni hükmün CK’nda düzenlenmesi gerekmektedir. Mer’i mevzuat 
bu şekilde doğan ve yaşayan bir ceninin öldürülebilmesi olanağını ne 
ebeveynlere veya anneye ya da sağlık mensuplarına vermemektedir.

YETKİLİ DOKTOR KAVRAMI

Rahim tahliyesinin kimin tarafından yapılabileceği TCK açısından 
“yetkili kişi” olarak belirtilmiş ve başka bir tanım yapılmamıştır. Buna 
karşılık, rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve 
denetlenmesine ilişkin tüzük 3. maddesiyle kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanlarının yetkili kişi kavramı içinde kabul edileceğini ve ayrıca sağlık 
bakanlığı tarafından açılan eğitim kurslarını tamamlayan ve yeterlilik 
belgesi almış bulunan pratisyen hekimlerin de kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanlarının denetim ve gözetiminde olmak koşuluyla bu işte 
yetkili olabileceğini belirtmektedir.
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SUÇA TEŞEBBÜS

Her iki maddedeki suça da teşebbüs mümkündür. İcra hareketlerine 
başlanmakla birlikte, neticenin failin elinde olmayan bir sebeple gerçekleş-
memesi durumunda, suçun teşebbüs derecesinde kaldığı kabul edilecektir.

Yargıtay da verdiği kararlarda, bu suçun teşebbüse müsait oldu-
ğunu kabul etmektedir. Ancak, bir vakada çocuk düşürtme eylemi 
gerçekleştirilmek istenirken rahmin delinmesi nedeniyle hastanın has-
taneye kaldırılması ve ceninin ölü olarak alınması olayında, ceninin bu 
alınma girişiminden dolayı mı öldüğü yoksa esasen önceden mi ölmüş 
olduğunu araştırmaksızın, kanımızca hatalı olarak, doktorun eylemini 
çocuk düşürtmeye (mülga TCK dâhilinde) tam teşebbüs olarak değer-
lendirmiştir[47]. Oysa eğer, cenin bu müdahale nedeniyle ölmüşse, anneye 
karşı bir yaralama suçunun işlenip işlenmediği ayrıca değerlendirilmek 
koşuluyla, çocuk düşürtme eyleminin tamamlandığı kabul edilmelidir. 
Suçun tamamlanması için, ceninin anne rahminden dışarı çıkarılması 
gerekli değildir.

Yargıtay çocuk düşürme suçunu işlenmiş veya suçun teşebbüs derece-
sinde kalmış olduğunun kabulü için, kullanılan aracın da çocuk düşürme 
neticesine elverişliliğini aramaktadır. Örneğin, doktor raporuyla insan 
bedenine zarar verebilecek ve fakat çocuk düşürmeye hiçbir şekilde etkisi 
bulunmayan bir tarım ilacını içen kadının eyleminin, bu nedenle, suç 
oluşturmadığına karar verilmiştir[48]. Yargıtay burada, aracın mutlak 
elverişsizliği nedeniyle, işlenemez suça teşebbüsün cezalandırılamayacağı 
kuramını uygulamıştır.

SUÇA İŞTİRAK

Yargıtay’a göre de, çocuk düşürtme suçu gibi çocuk düşürme suçuna 
da iştirak mümkündür. Örneğin, çocuğunu düşüren anneye yardım eden 
kimse, yardım eden suç ortaklığı nedeniyle cezalandırılacaktır[49].

[47] 8. CD. 18. 02. 1998., E. 837, K. 1919 (MERAN, Necati. Gerekçeli – Karşılaştırmalı 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu., Ankara 2004, sh: 468).

[48] 8. CD. 29. 04. 2004., E. 2003/217, K. 2004/4057 (MERAN, Gerekçeli – Karşılaştırmalı 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, sh: 468).

[49] 8. CD. 26. 02. 1985., E. 292, K. 949 (MERAN, Gerekçeli – Karşılaştırmalı 5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanunu, sh: 468).
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Madde gerekçesinde TCK m. 100’e, teşvik veya tahrik suretiyle 
iştirak edilebileceği belirtilmekle birlikte, azmettirenin durumunun ne 
olacağı açıklanmamıştır. Aksine bir düzenleme olmadığı ve suç tipinden 
kaynaklanan bir engel de bulunmadığı için, bu suça azmettirmek suretiyle 
de katılmak olanaklıdır.

SUÇLARIN BİRLEŞMESİ

İkizler, üçüzlerde azaltıcı çocuk düşürtme eylemleri, her ne kadar 
uygulamada dikkate alınmıyor ve görmezden geliniyorsa da, koşulları 
bulunmak kaydı ile bu eylemlerin de TCK m. 99 kapsamında değer-
lendirilip cezalandırılması gerekmektedir. Çoğul gebeliklerde sadece 
annenin rızasının hukuka uygunluk etkisi gösteriyormuş gibi muamele 
edilmesi ve başka koşul aranmaksızın sırf sayıyı azaltmak için diğer 
fötusların düşürtülmesi TCK m. 99/1-5 anlamında suç teşkil etmektedir. 
Bu nedenle, öğretide, bu durumun kanunda düzenlenmediği ve kanuni 
düzenleme yapılması gerektiği yönündeki görüşe katılmak olanaksızdır; 
bu konuda bir kanuni boşluk bulunmamaktadır[50]. Burada korunan 
hukuksal değer olarak oluşmakta olan ceninin yaşam hakkı da korunan 
hukuksal değer olduğundan, her fötusa karşı yapılan eylemi ayrı suç 
olarak kabul etmek gerekir. Farklı zamanlarda yapıldığında TCK m. 43/1 
kapsamında zincirleme suç, aynı eylemle birkaç fötusun düşürtülmesi 
halinde ise TCK m. 43/2 anlamında zincirleme suçun oluştuğu kabul 
edilmelidir. Bir suç sonucu çoğul gebeliklerde, kanuni bir engel bulun-
madığı için, bunlardan birisini muhafaza edip diğerlerinin düşürtüldüğü 
durumda, koşulları varsa, TCK m. 99/6 hükmü her düşürtülen cenin 
açısından uygulanabilecektir.

Hakeri de çoğul gebeliklerde suçun düşürtülen her cenin açısından 
ayrı bir suç oluşturduğu ve her cenin düşürtülmesi eyleminin ayrıca 
cezalandırılması gerektiği kanısındadır[51].

[50] ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
sh: 291. Bu konuda uygulamada ortaya çıkan sorunlar için ayrıca bkz. ÜNVER, Hekimin 
Cezai Sorumluluğu, sh: 291.

[51] HAKERİ, Tıp Hukuku, sh: 736. Karşı görüşte GÖKCAN, Hasan Tahsin. Tıbbi 
Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, sh: 616.
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Başka bir yazar ise, korunan hukuksal değerler ve sahiplerini farklı 
kişi ve çok sayıda belirtmesine[52] karşılık, suçların içtimaı konusunda 
sadece anneyi mağdur olarak görmekte, cenin sayısını sadece suçun 
maddi konusunun çokluğu olarak değerlendirerek birden fazla ceninin 
yaşamının sonlandırılmasını tek bir suç olarak kabul edip bu gibi hallerde 
anneye karşı tek suçun işlendiğini ve fakat birden fazla ceninin düşür-
tülmesi nedeniyle fail hakkında ceza tespit ve tayin edilirken, TCK m. 
61’in (meydana gelen zararın ve tehlikenin dikkate alınarak temel cezanın 
belirlenmesi biçiminde) uygulanması gerektiğini belirtmektedir[53].

Bununla birlikte, çocuk düşürtmek suçunda cenin mağdur sayılmaz 
ve sadece annenin mağdur olduğu ve yalnızca onun hukuksal değer(ler)
ine karşı suç işlendiği kabul edilirse, bu kez çoğul gebeliklerde birden 
fazla ceninin düşürtülmesi halinde dahi, tek suçun ve maddi konunun 
çokluğunun bulunduğu kabul edilecektir[54].

Diğer taraftan aynı yazarlar, TCK m. 100’deki suçun zincirleme 
biçimde işlenemeyeceği kanısındadırlar[55]. Oysa, bu suç açısından zin-
cirleme suç kurallarının uygulanmasını engelleyen bir husus bulunma-
maktadır. Bir genelevde çalışan ve her hamileliğini önceden planlayarak 
farklı zamanlarda suç teşkil eder tarzda sonlandıran veya dördüz gebe olan 
bir kadın, farklı nedenlerle, aynı suç işleme kararı ile farklı zamanlarda 
her defasında bir cenini düşürtmek suretiyle nihayetinde üç veya dört 
çocuğunu düşürterek zincirleme olarak bu suçu işleyebilir.

Son olarak belirtmeliyim ki, Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi’nin 
21. maddesi, insan vücudu ve onun parçaları, bu nitelikleri dolayısıyla, 
ticarî kazanç sağlanmasına konu olmayacağını ve 22. maddesi ise, bir 
müdahale sırasında insan vücudunun herhangi bir parçası alındığında, 

[52] KANBUR, sh: 1231- 1232.
[53] KANBUR, sh: 1254.
[54] Öğretide bazı yazarlar (ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku 

Özel Hükümler, sh: 290 ve 292), bir taraftan bu suçla ceninin de hukuksal değerlerinin 
korunduğunu kabul ederken, mağdurun sadece hamile kadın olduğunu belirtmektedirler. 
Oysa, bu görüş izlendiğinde ceninin de mağdur sayılması ve çoğul gebeliklerde her cenine 
karşı çocuk düşürtme eyleminin bağımsız bir suç oluşturduğu kabul edilmeliydi. Aynı 
yazarların, TCK m. 100’deki suçta bir taraftan ceninin gelecekteki yaşamının korunan 
hukuksal değer olduğunu kabul edip, diğer yandan cenini bu suçta mağdur değil suçun 
hukuksal konusu sayması ve mağdur olarak toplum, devlet ve anne olarak açıklamaları 
da, kanımızca eleştirilmelidir (Karş. age, sh: 307).

[55] ÖZBEK-KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
sh: 311.
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çıkarılan parça, yalnızca uygun bilgi verme ve muvafakat alma usullerine 
uyulduğu takdirde, çıkarılma amacından başka bir amaç için saklanabilip 
ve kullanılabileceğini düzenlemektedir. Aynı Sözleşme’nin 23. mad-
desi uyarınca, (Türkiye dahil) taraf devletler, bu Sözleşme’de öngörülen 
hakların ve ilkelerin hukuka aykırı bir şekilde ihlalinin en kısa sürede 
önlenmesi veya durdurulması için uygun yargısal korumayı sağlamak ve 
yine 25. maddesi dolayısıyla ise, tüm taraf devletler, bu Sözleşme’de yer 
alan hükümlerin ihlal edilmesi halinde uygulanacak uygun yaptırımları 
sağlamak zorundadırlar. Sözleşme’nin ‘ticarî kazanç yasağı’na ilişkin 21. 
maddesi ile ‘insan vücudundan alınmış parçalar üzerinde tasarruf ’a 
ilişkin 22. maddesinin gereklerine aykırı fiillerin Türk mevzuatı açısından 
da yaptırım altına alınması gerekmektedir.

CEZA MUHAKEMESİ

Şüphesiz çocuk düşürme veya düşürtme suçunun işlendiği yönündeki 
bir iddianın re’sen araştırılması ve sonucuna göre işlem yapılması gerekir. 
Sadece bayan eşin düşük yaptığını ve çocuğu bu şekilde kaybettiğine 
yönelik iddialarına itibar edilerek, takipsizlik kararı verilmemelidir. Özel-
likle, bir Yargıtay kararına konu olan olayda olduğu gibi, 28 haftalık bir 
hamileliğin bunduğu bir durumda, hastanın eşi ile anlaşmazlığa düşüp 
evi terk ettiği ve ardından sağlık kontrollerine gitmemesi karşısında, 
kendisini arayan Aile Sağlık Merkezi görevlilerine evde düşük yaptığını 
iddia eden bir kişinin beyanlarını doğruluğu, bu bilgiler karşısında 
araştırılmalı ve eğer gizlice çocuk düşürme veya düşürtme eşleminin 
gerçekleştirildiğini gösterir deliller elde edildiğinde kamu davası 
açılmalı, yalnızca düşük iddiasının gerçek olduğunu gösterir delillere 
ulaşılması durumunda ise, takipsizlik kararı verilmelidir[56]. 16 yaşın-
daki 6,5 aylık hamile bir kimsenin rızası olmaksızın doktor tarafından 
düşürüldüğü yönündeki benzeri bir iddiaya ilişkin kararda, Yargıtay, 
uzman bilirkişiden rapor alınarak, olayda tıbbi bir zorunluluğun bulunup 
bulunmadığının ve tıbbi müdahale icra edilirken tıbbi standarta uygun 
davranılıp davranılmadığının tespiti gerektiğine karar vermiştir[57].

[56] 8. CD. 05. 04. 2011., E. 2010/14557, K. 2011/2772. 
[57] 8. CD. 14. 05. 2001., E. 6480, K. 10451 (MERAN, Necati. Gerekçeli – Karşılaştırmalı 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu., Ankara 2004, sh: 468).
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Başka bir olayda, Yargıtay’ın dava dosyasında mağdurenin doktora 
iftira atmak için makul bir nedeni bulunduğuna ilişkin delilin yokluğu 
karşısında, kendisinin rızasıyla doktorun 5 aylık hamileliğe son vererek 
çocuğu düşürtme suçunu işlediğinin kabulü gerektiğine karar vermiştir[58].

Yargıtay, benzeri bir iddia üzerine başlatılan soruşturma sonunda, 
Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadan iddianame düzenlenmesini 
hukuka aykırı bulmamaktadır. Yargıtay’a göre, bu gibi durumlarda 
iddianame inceleyen mahkemece bilirkişi raporu alınmadığı gerekçesiyle 
iade edilmemelidir. Çünkü, bu bir iddianamenin iadesi nedeni olarak 
CKT’nda düzenlenmemiştir ve eğer gerekli görülürse ileride Mahkeme 
tarafından da bu tür bir rapor Adli Tıp Kurumu’ndan aldırılabilecektir[59].

Failin eylemi çocuğu düşürtmeye yönelik olmayıp, kasten veya tak-
sirle yaralama niteliğinde ise, bu durumda çocuk düşürtme suçu değil, 
nitelikli kasten veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olacaktır. Bu tür bir 
olayda hamile anne ölmüşse, suç şüphesiz kasten veya taksirle nitelikli 
insan öldürme suçunu oluşturacaktır[60].

Şüphesiz bu gibi hallerde, anne ve ceninin ölmesinin asıl nedeni 
veya buna annenin bir katkısının bulunup bulunmadığının uzman 
kişilerden alınacak bilirkişi raporlarıyla aydınlığa kavuşturulması gerekir. 
Ölüm nedeni tam olarak araştırılıp aydınlatılmadan, doktorun müda-
halesi hukuk kuralları karşısında tüm koşullar açısından irdelenmeden, 
çelişkili verilere dayalı olarak ya da sadece soyut beyanlara dayanılarak 
doktor hakkında kurulacak hüküm hukuka aykırı olacaktır[61]. Nitekim 

[58] 8. CD. 26. 02. 1985., E. 292, K. 949 (MERAN, Necati. Gerekçeli – Karşılaştırmalı 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu., Ankara 2004, sh: 468).

[59] 8. CD. 01. 10. 2007., E. 2007/8868, K. 2007/6472.
[60] Örneğin bkz: “Doğumevinde kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı olarak çalışan doktor 

sanığın 9 aylık gebelik müddeti boyunca takip ettiği kan kaybeden hastasının ve canlı doğan 
bebeğinin yaşaması için gerekli özen ve dikkati göstermediği, bu suretle her ikisinin ölümüne 
sebebiyet verdiği iddiasıyla açılan kamu davasında, olayla ilgili dosyadaki raporlar arasında 
çelişki bulunduğu ve olayın oluşumunu net şekilde ortaya koyan biçimde düzenlenmediği, doğum 
sonrası ölen anne ve bebeğinin ölümünde sanığın kusurlu davranışlarının etki derecesinin ve 
her ikisinin ölüm nedenlerinin açıklanamadığı ve aydınlatıcı nitelikte bulunmadıkları hususu 
gözetilerek; Yüksek Sağlık Şurası ve Adli Tıp Kurumu raporları arasındaki mübayenetin Adli 
Tıp Kurumu Büyük Genel Kurulu’na dosyanın gönderilmesi ile aldırılacak nihai rapordan 
sonra, sonucuna göre belirlenmesi gerekirken, doktor sanık hakkında beraat kararı verilmesi 
hukuka aykırıdır”. (12. CD. 05. 07. 2012., E. 2012/21402, K. 2012/16968).

[61] 12. CD. 05. 07. 2012., E. 2012/21402, K. 2012/16968.
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Yargıtay, özel hukuka ilişkin bir vakayla ilgili bir kararda da aynı tespit-
lerde bulunmuştur[62].

Yetkili bir tıp doktorunun, TCK. m. 99’da belirtilen belirli koşulların 
varlığı koşuluyla gerçekleştireceği çocuk düşürtme eylemi suç oluştur-
mayacaktır; bu koşullara aykırılık halinde bu suçun işlendiği söylenebi-
lecektir. Bununla birlikte, tıp mensubundan danışmanlık hizmeti alan 
bir hamile kadın, doktorun hatalı değerlendirmeleri veya müdahalesi 
nedeniyle özürlü (sakat) bir çocuk dünyaya getirirse, doktorun eyleminin 
duruma göre kasten veya taksirle yaralama suçunu oluşturması dışında, 
tazminat sorumluluğu da doğacaktır. Ancak bunun için, eylemin tıbbi 
müdahalelerin hukuka uygunluk koşulları nazarında değerlendirilmesi, 
gerekirse uzman bilirkişilerden görüş alınması ve tüm deliler değerlen-
dirilerek bir sonuca ulaşılması gerekir[63].

Uygulamada hamileliğin kaçıncı hafta veya günde olduğu ya da tıbbi 
endikasyonun bulunup bulunmadığı veyahut kadının bir suç sonucu 
hamile kalıp kalmadığı konularında yanılma ve şüphe-belirsizlik bulundu-
ğunda olursa, yanılmaya ilişkin genel kurallar ve ceza muhakemesindeki 
ispata ilişkin ilkeler geçerli olacaktır.

YABANCI ÜLKE MEVZUATLARINDA BULUNMAKLA 
BİRLİKTE TCK’NDA HİÇ DÜZENLENMEYEN VEYA 
FARKLI YA DA EKSİK DÜZENLENEN HUSUSLAR

Bu bölümde, çocuk düşürtme ve düşürme suçlarıyla ilgili olarak, diğer 
ülkelerin ceza kanunlarında var olan ve fakat TCK’nda hiç yer verilmeyen 
veya farklı ya da eksik düzenlenen bazı önemli hususlara değinilecektir.

ALMANYA

Almanya CK çocuk düşürtme ve düşürme suçlarını 218 vd. paragrafla-
rında düzenlemekle birlikte, henüz anne rahmine konulmamış embriyoyu 
etkileyen eylemlerin bu hükümlere tabi olmadığını düzenlemiştir (Bkz. 

[62] 13. HD. 23.3.2010., E. 2009/13214, K. 2010/3694.
[63] 13. HD. 18. 01. 2010., E. 2009/6365, K. 2010/59.
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Al. CK. prg. 218/1, cümle: 2)[64]. Bunun nedeni, Alman mevzuatında 
ayrıca Embriyonun Korunması Kanunu, Kök Hücre Kanunu, Gen Teşhisi 
Kanunu ve sun’i döllenme ile ilgili mevzuatın olmasıdır.

Hamileliğin sonlandırılmasının hamile kadının rızası dışında olması, 
tıpkı ölüm veya ağır sağlık zararlarına yol açılması gibi, Al. CK açısından 
bir suçun ağırlatıcı nedendir (Al. CK. prg. 218/2).

Çocuk düşürtme ve düşürme suçuna teşebbüs cezalandırılmakla 
birlikte, hamile kişinin suça teşebbüs nedeniyle cezalandırılamayacağı 
hüküm altına alınmıştır (Al. CK. prg. 218/4).

Ancak Alman CK açısından hamileliğin 12 haftayı geçmemesi, 
müdahaleyi doktorun yapması, hamilenin isteği üzerine yetkili doktorun 
vereceği uygunluk onayından en az üç gün sonra müdahalenin yapılmış 
olması halinde, hamileliğin sonlandırılmasını düzenleyen prg. 218’deki 
suçun işlenmiş olmadığı kabul edilmektedir (Al. CK. prg. 218a/1. Ayrıca 
bkz. Al. CK. prg. 219/2).

Hamile kimsenin bedensel veya ruhsal açıdan yaşamsal veya bedensel 
olarak zarar göreceği ve bunun hamileliğin sonlandırılmasından başka 
türlü önlenememesi hali de, eylemi hukuka uygun hale getirmektedir 
(Al. CK. prg. 218a/2)

Bu belirtilen koşulların varlığı kaydıyla, Al. CK. prg. 176’dan 179’a 
kadar olan paragraflardaki (belirli cinsel) suçlardan birisine maruz kaldığı, 
hamileliğin bu hukuka aykırı fiile dayandığı konusunda yeterli tutamak 
noktalarının bulunması ve yine hamileliğin 12 haftayı geçmemesi koşu-
luyla, haile kimsenin rızasıyla hamileliğin önlenmesi fiilleri suç teşkil 
etmeyecektir (Al. CK. prg. 218a/3). Hamileliğin bir suçtan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını tıbbi veriler ve tecrübelerle doktor belirlemekle bir-
likte, somut tutamak noktalarının bulunması gerektiği kabul edilmekte-
dir. Şüphe halinde doktorun durumu savcılığa bildirmesi ve mevcut ise 
soruştura evrakları hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. Mutlak bir 
kesinlik aranmamakla birlikte, eldeki verilerin güçlü bir olasılık olarak 
bu iddiayı haklı göstermesi gerekir[65]. Burada ayrıca dikkat edilirse, 

[64] Alman CK düzenlemelerinin açıklanmasına ilişkin olarak örnek olarak bkz. LACKNER, 
Karl-KÜHL, Kristian. Strafgesetzbuch mit Erläuterungen., 24. Auflage, München 2001, 
sh: 799-831.

[65] Bkz. LACKNER-KÜHL, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, sh: 821.
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bu hükme göre, sadece belirli suçlar sonucundaki hamile kalınması bu 
kapsamda olup, her suç bu kapsamda olmadığı gibi, TCK’nda olduğu 
gibi herhangi bir suçtan da söz edilmemektedir.

Bunların dışındaki bir düzenleme ise, doktorun danışmanlığı son-
rasında 22 haftayı geçmemesi kaydıyla, rızayla bir doktorun hamileliğe 
son vermesi prg. 218’e göre cezalandırılmaz ve hâkim ceza vermekte 
kaçınabilir. Bu cezadan kaçınabilme hükmünün uygulanabilmesi için, 
tıbbi müdahale anında hamilenin ağır baskı altında olması gerekir (Al. 
CK. prg. 218a/4).

Yukarıda belirtilen prg. 218a/2 ve 3’deki tıbbi müdahaleler için 
yazılı doktor raporunun bulunmaması veya bunun gerçeğe aykırı olması 
ayrıca cezalandırılan eylemler olarak düzenlenmiştir (Bkz. Al. CK. prg. 
218b/1-2).

Doktorun bu müdahale öncesinde hastayı yeterince aydınlatmaması, 
açıklamalarıyla sağlıklı tercihte bulunmasın sağlanmaması, hamileli-
ğin sonlandırılması talebi sonrasında nedeni hakkında yeterli bilgilerin 
sunulması, doktorun danışmanlığının hamileliğin izlenmesi sürecindeki 
tetkiklere dayanmaması halleri ayrıca cezalandırılmaktadır. Bu koşullarla 
gerçekleştirilen hamileliğin sonlandırılması durumlarında, hamile kişi 
cezalandırılmamaktadır (Al. CK. prg. 218c).

Bu alana özgü ayrıca bir Hamilelik Çatışkı Kanunu’nda düzenle-
meler bulunduğu gibi, Al. CK. prg. 219’da hamile kişiye acil durum ve 
çatışkı hallerine ilişkin olarak, fötus’un korunması için, hamile kişinin 
bilgilendirilmesine ilişkin çok ayrıntılı bir hükme yer verilmiştir. Burada 
bilgilendirmenin ayrıntıları düzenlendiği gibi, hamileliğin sonlandırılması 
için prg. 218 vd.’nda aranan doktor raporunun da nasıl olması gerektiği 
ayrıca düzenlenmiştir.

TCK’nda düzenlenmeyen bir husus ise, Al. CK’nın hamileliğin son-
landırılması yönündeki reklam yapmayı, tahrik ve teşvikte bulunmayı 
ve bu yönde yazılı olarak bilgi sunmayı ayrıca cezalandırmasıdır (Al. 
CK. prg. 219a).
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Al. CK’ndaki diğer önemli ve ilginç bir hüküm ise, hamileliği son-
landırmaya uygun araçları piyasaya süren kişilerin bu eylemlerini ayrı bir 
suç olarak düzenleyen hükümdür (Bkz. Al. CK. prg. 219b)[66].

İSVİÇRE

İsviçre CK’nın 116. maddesine göre, bir anne doğum esnasında veya 
doğum sürecinin etkisi altında iken çocuğunu öldürürse, 3 günden 3 yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır (Ayrıca bkz. İs. CK. m. 36)[67].

Hamile kadının rızasıyla hamileliğin sonlandırılmasındaki süre, ilke 
olarak 12 hafta doluncaya kadardır (İs. CK. m. 119/2).

Hamile kadının rıza ehliyeti ile ilgili ayrıntılı hükümlere yer veril-
miştir (İs. CK. m. 119/3).

Tıbbi zorunluluk halleri, tek tek hastalıkların sayılması suretiyle belir-
tilmesi yerine genel ifadelerle doktor kararıyla saptanacak ağır bedensel 
zarar veya ağır akli zorda kalış hali tehlikesi biçiminde belirtilmiş ve bu 
tehlikenin hamileliğin ilerlemesi durumunda daha büyük olması gerektiği 
şartı getirilmiştir (İs. CK. m. 119/1).

Gerek 16 yaşından küçük gerek daha büyük hamilelere danışmanlık 
yapmak, aydınlatmada bulunmak ve alınacak rızanın biçimi açısından 
ayrıntılı düzenleme getirilmiştir (İs. CK. m. 120).

[66] Belirtelim ki, aynı nitelikte olmasa dahi, Türkiye benzeri bir hüküm Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanunu’nun “İlaç Ve Araçların İmal, Reklam Ve Propagandasıyla İlgili Hükümlere 
Aykırı Eylemler” başlıklı, çocuk düşürtme suçu ile ilgili değil, hamileliği önlemeyle ilgili ve 
öngördüğü ceza yaptırımı da Al. CK’nın ilgili hükmüne oranla çok hafif 7. maddesinde 
şöyle düzenlenmiştir:

 “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve araçları yurt içinde imal edenler veya her ne suretle 
olursa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulunduranlar 
yedi aydan iki yıla kadar hapis ve otuz bin liradan yüzellibin liraya kadar ağır para cezasına 
çarptırılırlar, imalathaneler kapatılır, ilaç ve araçlar müsadere olunur.

 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 21 Mayıs 1928 tarih 
ve 1262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre yapılır. Buna aykırı hareket edenler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve yedibinbeşyüz liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezasına 
çarptırılırlar”.

[67] İsviçre’deki düzenlemeler açısından bkz. StGB – SCHWEIZERISCHES 
STRAFGESETZBUCH (Hrsg. Christian Schwarzeneger)., 2. Auflage, Zürich 2003, sh: 
55-57. Bu tür bir hüküm, mülga TCK’nın 453. maddesinde farklı içerik ve koşullarla 
düzenlenmekle birlikte, yürürlükteki TCK’nda düzenlenmemiştir.
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İstatistiki amaçlarla hamilelik bilgileri kaydedilmekte ise de, ilgili 
kişinin kişisel verileri korunmakta ve ilgili doktor açısından bu verilerin 
bir meslek sırrı koruması altında bulunduğu açıkça düzenlenmektedir 
(İs. CK. m. 119/5 ve m. 120/2).

Zamanaşımı süreleri TCK’na oranla çok da kısa sürelidir (Bkz. İs. 
CK. m. 118/4).

AVUSTURYA

Avusturya CK’na göre, ilgilinin rızasıyla (cezalandırılmayan) çocuk 
düşürtme ve çocuk düşürme eylemleri için süre, hamileliğin başlama-
sından itibaren 3 aylık süre doluncaya kadar mümkündür (Av. CK. prg. 
97/1).

Hamile kimsenin yaşamı veya bedensel ya da ruhsal sağlığı açısından 
ağır bir tehlikenin başka türlü savuşturulamaması veya hamile annenin 
yaşamsal tehlikesi başka türlü savuşturulamıyorsa ya da ceninin akli veya 
bedensel olarak ciddi özürlü doğacağı konusunda ciddi bir tehlikenin 
oluşması halinde, ilgilinin rızasının varlığı koşuluyla, faile ceza verilme-
yecektir (Av. CK. prg. 97/1).

Avusturya CK’na göre, fail çocuk düşürtme suçunu mesleğini icra 
esnasında işlerse ceza artırılmakta ve ayrıca dolaylı failin doktor olmaması 
hali cezayı ağırlaştıran ayrı bir nedendir (Av. CK. prg. 96/1-2).

Avusturya CK’ndaki ilginç bir düzenleme, hiçbir doktorun çocuk 
düşürtme eylemini yapmak açısından bir yükümlülüğünün bulunmama-
sının açıkça düzenlenmesidir. Bu kuralın tek istisnası, hamile kimsenin 
yaşamı açısından doğrudan doğruya ortaya çıkan ve başka türlü bertaraf 
edilemeyen tehlikenin bulunduğu haldir; bu durumda bu yönde bir 
yükümlülük ortaya çıkmaktadır (Av. CK. prg. 97/2).

Hamile kimsenin yaşamı açısından doğrudan doğruya ciddi bir teh-
like doğar ve bu tehlike başka türlü savuşturulamıyorsa, hamile kimsenin 
rızası alınmaksızın çocuk düşürtülebilir. Bu eylemin bu koşullarda suç 
teşkil etmemesi için, belirtilen koşullara ilave olarak, anneden zamanında 
muvafakatini almak olanağının bulunmaması gereklidir (Av. CK. prg. 
98). Öğretide, böyle bir durumda ilgilinin varsayılan rızasından hareket 
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edilebiliyorsa, failin eyleminin hukuka uygun olacağı görüşü kabul 
edilmektedir[68].

İSPANYA

İspanya CK’nda, özel sektör olsun kamu sektörü olsun, hamile kişilere 
yönelik tıbbi yardım taleplerine olumsuz cevap veren iyileştirme mesleği 
icra edenlerle jinekoloji kurumları, klinikler veya danışma yerlerindeki 
görevlilere verilen cezalar artırılmaktadır (İsp. CK. m. 144/1).

İlgili kimsenin rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye de ilgili 
kimsenin rızasını şiddet, tehdit veya hileyle aldıktan sonra aynı eylemi 
gerçekleştiren kimseye de aynı ceza verilmektedir (İsp. CK. m. 144/2).

Hamile kişinin yaşamı veya fiziki ya da psikolojik sağlığının ciddi 
tehlike içinde bulunduğu ve bunun savuşturulması için çocuğun düşür-
tülmesi veya düşürülmesi gerektiğini bir bilirkişi raporuyla tespiti hali, 
cezasızlık nedenidir[69].

Bir suç nedeniyle hamile kalınması durumunda, suçun ihbar edilmiş 
olması ve hamileliğin 12 haftayı geçmemiş olması koşuluyla, çocuğun 
düşürtülmesi veya düşürülmesi hali, cezasızlık nedenidir.

Yine bir bilirkişi raporuyla, fötus’un ağır bir fiziki veya psikolojik 
bir özürle doğması ihtimalinin bulunması ve hamileliğin 12 haftayı 
geçmediğinin bir bilirkişi raporuyla saptanmış olması halinde, iki uzman 
doktor tarafından bu işler için izin almış bir kurumda hamileliğin son-
landırılması, cezalandırılmaz.

İlginç bir hüküm olarak, taksirli bir hareketle hamileliğin sonlandı-
rılmasına yol açmak, özel bir suç tipiyle cezalandırılmaktadır. Bu kişinin 
taksili eylemini mesleğini icra ederken gerçekleştirmesi hali bir cezayı 
ağırlatıcı nedendir. Ancak, hamile kadın bu suç tipi uyarınca cezalandı-
rılmamaktadır (İsp. m. 146).

[68] Avusturya CK’ndaki düzenlemeler için bkz. KODEX DES ÖSTERREİCHSCHEN 
RECHTS – Strafgesetzbuch (Hrsg. Werner Doralt), (Mit Erlauterungen von Helmut Fuchs 
und Susanne Reindl-Krauskopf )., 9. Auflage, Budapest 2013, sh: 79-80.

[69] İspanyol CK’ndaki düzenlemeler için bkz. DAS SPANISCHE STRAFGESETZBUCH 
– Código Penal (Üb. Markus Hofmann) (Einführung von Enrique Bacigalupo)., Freiburg 
i. Br. 2002, sh: 97-99.



392

Prof. Dr. Dr. hc. Yener ÜNVER

İspanyol CK’nda, bu alana özel belirtilen suç tipleri dışında, cenin’i 
yaralamak, ona hastalık bulaştırmak veya özürlü doğmasın yol açmak 
ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Hatta bu suç tipine göre, bu eylemleri 
sadece kasten gerçekleştirmek değil, taksirle yol açmak da cezalandırıl-
makta, Failin eylemini mesleğinin icrası sırasında yapması bir cezayı 
ağırlatıcı nedeni oluşturmaktadır (Bkz. İsp. CK. m. 157-158).

Diğer yandan, İspanyol CK, gen manipülasyonunu, ağır taksirli 
hareketle gen değişikliğine yol açmayı, biyolojik silah olarak kullanmak 
amacıyla gen tekniklerin kullanılmasını, insan benzeri canlı yaratmak için 
klonlamayı ve rıza dışında bir kadın üzerinde sun’i döllenme tekniklerinin 
kullanılmasını ayrı suçlar olarak düzenlemektedir (İsp. CK. m. 159-162).

FİNLANDİYA

Finlandiya CK, bir hamile annenin çocuğunu düşürtmesi ile yeni 
doğan çocuğunu kasten öldürmesini aynı suç tipi içinde ve aynı ceza 
yaptırımıyla cezalandırılacak biçimde düzenlemiştir. Fin. CK’na göre, 
hafifletici nedenlerin bulunması durumunda, hâkim ceza vermekten 
kaçınabilir. Bu her iki eylemi yapan kimse daha ağır ceza ile cezalandı-
rılırken, bunun için maddi karşılık alması durumunda cezası daha da 
artırılacaktır (Bölüm: 22, prg. 5).

Bu fiilleri kadının rızası hilafına gerçekleştiren kimsenin cezası, 
ilgilinin rızayla işlenilen diğer suçların faillerden daha çok miktarda 
artırılacaktır (Bölüm: 22, prg. 6)[70].

RUSYA

Rusya CK, yeni doğmuş çocuğun annesi tarafından doğum sıra-
sında veya doğumun hemen akabinde psikosomatik durum veya kusur 
yeteneğini ortadan kaldırmayan bir psikolojik durumun etkisi altında 
öldürülmesini, kasten insan öldürme suçundan ayrı ve cezası oldukça 
hafif bir suç olarak düzenlemiştir (Rus. CK. prg. 106)[71].

[70] Bkz. DAS FINNISCHE STRAFGESETZ – Rikoslaki  Strafflag (Übersetzung und 
Einführung von Karin Cornils, Dan Frände und Jussi Matikkala)., Berlin 2006, sh: 228-229.

[71] Rus CK için bkz. STRAFGESETZBUCH DER RUSSISCHEN FÖDERATION 
(Übersetzung und Einführung von Friedrich-Christian Schroeder)., Freiburg i. Br. 199, sh: 
100 ve 109-110.
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Kanuna aykırı surette çocuk düşürtme eylemini yapan kimsenin 
uzman olmaması veya bu eylemi karşılığında çıkar elde etmesi ayrı 
birer suç olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde, aynı kişi benzeri bir eylem 
nedeniyle daha önce de mahkûm olmuşsa, bu durum cezayı ağırlatıcı 
nedendir (Rus. CK. prg. 123/1-2):

Bu eylemler taksirle gerçekleştirilir ve sonucunda bir yaralamaya, 
ölüme veya ağır sağlık zararlarına yol açılırsa fiilin cezası daha çok artı-
rıldığı gibi, kamu görevlilerine meslekten men cezası da verilmektedir 
(Rus. CK. prg. 123/3).

FRANSA

Hamileliğini sonlandırılması (çocuk düşürtmek ve düşürmek) eylem-
leri Fransız CK’nın 223-10 ila 223-12. maddelerinde düzenlenmiştir[72].

Çocuk düşürtme suçunu işlemeyi alışkanlık haline getirmek, cezayı 
ağırlatıcı nedendir (Fr. CK. m. 223-11/2).

Çocuk düşürtmek veya düşürme suçlarına teşebbüse, tamamlanmış 
suçun cezası öngörülmüştür (Fr. CK. m. 223-11/3).

Hamile kadının bizzat çocuğunu üşürmek için ona araç temin etmek 
bağımsız bir suç olarak düzenlendiği gibi, bu eylemi alışkanlık haline 
getirmek de, tıpkı m. 223/11/2’deki suçta da olduğu gibi, bir cezayı 
ağırlaştıran nedendir (Bkz. Fr. CK. m. 223-12).

POLONYA

Çocuğunu kanuna aykırı biçimde düşüren hamile kimseye bu amaçla 
yardım eden kimsenin, çocuk düşürtme suçunun cezasıyla cezalandırı-
lacağı ayrıca düzenlenmiştir (Bkz. Pol. CK. m. 152/2)[73].

Polonya CK açısından ilginç ve önemli bir hüküm, yaşama kabi-
liyeti elde eden embriyonun anne rahmi dışında bulunduğu esnada, 
onun yok edilmesine yönelik eylemleri veya buna yardım eylemlerini 

[72] DAS FRANZÖSİSCHE STRAFGESETZBUCH – Code Pénal (Übersetzung von Gesine 
Bauknecht und Liselotte Lüdicke) (Einführung von Heike Jung)., Freiburg i. Br. 1999, sh: 
124-125.

[73] DAS POLNİSCHE STRAFGESETZBUCH – Kodeks karny (Übersetzung und Einführung 
von Ewa Weigend)., Freiburg i. Br. 1998, sh: 112.
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gerçekleştirmek ayrıca suç olarak düzenlenmiştir (Pol. CK. m. 152/3 
ve m. 153/2).

İnceleme konumuz suçla doğrudan bir ilişkisi bulunmamakla birlikte, 
aynı bölümde düzenlenmesi ve dolaylı ilgisi nedeniyle bu ülke açısından 
bir hususa daha değinmekte yarar bulunmaktadır: Polonya CK’na göre, 
bir anne yeni doğmuş çocuğunu çocuğun doğmasından hemen sonra 
önemli bir yanlış bilgilendirilme veya ağır bir kişilik durumu ile bağlantılı 
koşullar altında öldürürse, insan öldürme cezasına nazaran çok hafif bir 
ceza ile cezalandırılacaktır (Pol. CK. m. 149).

DANİMARKA VE İSVEÇ

Danimarka CK bu alana ilişkin olarak TCK’ndan farklı iki hükme 
yer vermektedir[74]. İlk olarak, hamile annenin doğum esnasında veya 
doğumdan hemen sonra utanç veya doğum esnasındaki zayıflık, çare-
sizlik etkisiyle öldürürse, insan öldürme suçuna oranla çok hafif bir ceza 
öngörülmüştür. Bu suçun tamamlanmaması halinde, eğer çocuk da 
bir zarar görmemişse, haki ceza vermekten kaçınabilir (Dan. CK. prg. 
238). İkinci olarak ise, evlilik dışında hamile bıraktığı bir kadına gerekli 
yardımda bulunmamak, fail açısından ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir 
(Dan. CK. prg. 255).

Bir annenin doğum esnasında veya doğumdan hemen sonra kendi-
sini çaresizlik veya zayıflık içinde hissetmesi dolayısıyla öldürmesi, İsveç 
CK’nda, insan öldürme suçuna nazaran oldukça hafif bir ceza yaptırımıyla 
karşılanmaktadır (İsv. CK. Kısım: 2, Bölüm: 3, prg. 3)[75].

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

[74] Bkz. DAS DÄNISCHE STRAFGESETZ – Straffeloven (Übersetzung und Einführung 
von Karin Cornils und Vagn Greve)., Freiburg i. Br. 1997, sh: 127 ve 131.

[75] DAS SCHWEDISCHE KRIMINALGESETZBUCH – Brottsbalken (Übersetzung und 
Einführung von Karin Cornils und Nils Jareborg)., Freiburg i. Br. 2000, sh: 61.
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OTURUM BAŞKANI- Değerli katılımcılar, soru varsa sadece bir 
soru alalım. Doğrudan sorun isterseniz, mikrofonu verelim zaman kay-
betmeyelim; buyurun.

Dr. Hülya BİLGEN- Dün kadın doğumcu arkadaşlardan öğren-
diğimiz kadarıyla en büyük sorunlardan bir tanesinin de 10 haftadan 
büyük ve 10 hafta demeyeyim de 22 haftadan büyük tıbbi zorunluluk 
hali ve tıbbi zorunluluk hali ceninden kaynaklı. Bununla ilgili komis-
yonca karar veriliyor ve cenin düşürtme olayı gerçekleşecek. Fakat bunun 
tıbbi olarak düşürtülmesi sistemi, 10 haftadan küçük, sadece içeri girip 
vakumla çekmek, orayı temizlemek şeklinde değil rahmi. Burada nor-
mal doğumu indüklemek şeklinde, yani normal doğum gibi bir çocuk 
doğurtuluyor ve bu canlı oluyor. Her zaman ölecek diye bir şey yok ve 
canlı doğum oluyor. En büyük sorun, bu gerçekten yaşaması mümkün 
olmayan kişilerde ne yaparsanız yapın büyük paralar harcayarak, büyük 
emekler sarf ederek bu çocuğu yaşatmaya çalışıyorsunuz, ama yaşamda 
bağdaşmıyor ve 10 gün içerisinde vefat ediyorlar. Ama, bazı durumlarda 
da çok uzun süre, resmen 1 yıla yakın bir süre küvezlerde yaşatıldıktan 
sonra da kaybedilme durumları oluyor.

Bizim kanunumuzda fetosit diye bir durum söz konusu olmadığı ya 
da rahim içerisinde bu çocuğu öldürerek dışarı alma gibi bir durumda 
söz konusu olmadığına göre, bu durumda hekimleri birazcık daha rahat-
latacak ne gibi önerileri olabilir? Ceza Kanunu açısından bu hekimler, 
ailede istemiyor, “bu çocuğu ben yaşatmak istemiyorum, küvezde kal-
masını istemiyorum” diyor, ama ailenin itirazına rağmen biz o çocuğu 
yaşatmaya devam edelim mi?

Prof. Dr. Yener ÜNVER- Burada ister 22 hafta olsun, ister 11 hafta 
olsun, 10 haftayı doldurmuşsa kesinlikle yasadaki koşullara göre yapılması 
gerekir, öncelikle bunun altını çizelim. Yani, anne yeterince aydınlatıl-
madan alınmışsa müdahaleler konusunda, orada hukuka aykırılık olur. 
Ama çok net şekilde varsayalım ki; annenin rızası var biliyor, anneye 
nasıl yapılacağı söyleniyor ve çocuk ya da cenin sağlıklı doğuyor. Bu 
şekildeki bir alan için TCK’da istisnai bir norm yok, yabancı ülkelerde 
Almanya’da oldu bunun bir örneğini vereceğim, ama bizde yok. Dok-
torun burada yaptığı eylem annenin bütün rızası kapsamında ve tıbbi 
zorunluluk kavramı içine giriyorsa, yani Tüzük Ek 2 Sayılı Liste içindeki 
hastalıklardan birisiyse, müdahalede bu şekilde gerçekleştiriliyorsa suç 
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olmaz çünkü doğum gerçekleşmiştir. Ortada bir canlı vardır ve bir insan 
gibi bu korunur, onu öldürmeye yönelik eylem, benim öldürmemden 
hiçbir fark gözetmez. Bir adam öldürme suçunu oluşturur, ister gözü 
kulağı bazı organları eksik olsun, olmaz.

Almanya’da bunlar sorun oldu, sadece bu anlamda değil bazen de 
şöyle bir şey olabiliyor: En son anda anne kendisini çok çaresiz, aciz ve 
ona bakamayacak halde hissediyor ve sorun yaşanıyordu. 1992 yılında 
Anayasa Mahkemesi bu normu iptal etti, geçici düzenleme yaptı, iki yıl 
içinde parlamento yeni bir yasa yaptı ve orada bir komisyonun kararıyla 
bu tür hallerde süreyi aşmasına rağmen ki Almanya’daki süre bizim gibi 
10 değil, 12 hafta, 12 haftadan sonra bunlara izin verildi. Ama bu hep 
öldürmeyle ilgili, çıkarmayla ilgili veyahut çıkarma sırasında öldürmeyle 
ilgilidir. Tek çözüm şu: Özel norm koymak gerekir, buna ilişkin normlar 
var, ama bu normlar bu örneğin amacı. Yani bu örnek cezalandırılma-
sın diye o amaçla getirilen örnekler değil, ama bu örneği de kapsayan 
normlardır.

Hemen doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra bir annenin 
bakamayacağını veya böyle bir çocuk istemediği düşüncesiyle acizlik içe-
risinde annenin ve doktorun bu eylemi gerçekleştirmesi halinde doktorun 
cezası azaltılıyor, ama doktoru da cezalandırıyorlar. Sadece anneye ceza 
vermiyorlar, çok örnek var. Tebliğde yazdım bunlar yayınlanacaktır. Sadece 
bu norm olabilir. Ama bu norm, böyle bir cenin bu metotla doğurtulsun, 
sonra biz bunu öldürelim, cezasız kalsın diye getirilmiş bir norm değildir. 
Bütün benzeri olayları kapsamak için getirilen bir düzenlemedir. Anne 
doğumdan hemen sonra pişman olabilir ve “öldüreyim kurtulayım bu 
çocuktan, hayatımı olumsuz etkileyecek” diyebilir. Bu örneği de kapsar, 
genelde anneye ceza vermeme, ama doktora çok hafifletilmiş ceza verme 
örnekleri vardır.

Şu andaki mevzuat gereğince cevap vermem gerekirse; böyle bir çocuk 
doğmuşsa ortada zaten suç yok, annenin iradesi kapsamında bir doğum 
gerçekleştirmiştir. Ama ona yönelik bir eylem yaralarsak yaralama suçu, 
eğer öldürürsek adam öldürme suçunu oluşturur.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederim.
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SUNUCU- Değerli konuşmacılarımıza verdikleri bilgilerden dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaketlerini sunmak üzere Ankara 
Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Müslüme 
Üye’yi sahneye davet ediyorum.

(Plaket Takdimi)
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II. OTURUM

GEN HUKUKU

Oturum Başkanı : Avukat Ali YILMAZ

Konuşmacılar : Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

     Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

     Avukat Berna ÖZPINAR
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SUNUCU- Değerli konuşmacılar, saygıdeğer katılımcılar, Ankara 
Barosu’nun düzenlemiş olduğu “V. Sağlık Hukuku Kurultayı”nın dör-
düncü oturumuna, bugünün de ikinci oturumuna hoş geldiniz.

Bugünkü oturumun konusu “Gen Hukuku” başlığı altında 
gerçekleştirilecektir.

Müsaadenizle ben konuşmacıları kürsüye davet etmek istiyorum.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Ankara Üniversitesi Beypazarı Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor 
Sayın Timur Gültekin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profe-
sör Doktor Sayın Mustafa Fadıl Yıldırım, Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Kurulu Üyesi Avukat Sayın Berna Özpınar ve Oturum Başkanı olarak 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sayın Ali Yılmaz.

Avukat Ali YILMAZ (Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi/
Oturum Başkanı)- Değerli konuklarımız hoş geldiniz.

Kurultayımızın ikinci gününün, son oturumlarını başlatıyoruz.

Her ne kadar salonumuzda sayımız bir miktar azalsa da bütün konuş-
malar kayıtlara geçtiği için ve daha sonra kitaplaştırılıp tüm üniversitele-
rimize, ilgili kuruluşlara, meslektaşlarımıza, tabip odalarına gönderileceği 
için bütün konuşmalar çok önemlidir. Dolayısıyla, sayın biraz az olsa, 
tahminim biraz sonra daha da artacaktır, biz bu verimli çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz.

Değerli konuşmacılar, 20’şer dakika süremiz var. Ben sizleri rahatsız 
etmeyeceğim, ama öğleden sonraki programımız çok dolu olduğu için 
sarkmaması, çünkü uçak saati olan konuklarımız var onların da zor 
durumda kalmaması için, hatırlıyorum geçen sefer Hakan Hocamızı 
nasıl yetiştirmiştik.

OTURUM BAŞKANI- Değerli katılımcılar, Yener Hocamıza çok 
teşekkür ediyoruz.

Bugünkü asıl konumuza başlıyoruz; gen hukuku.

Program sırasına göre önce, “Genetik Bilgi ve Tarihimizi Anlamak” 
başlığı altında Profesör Doktor Timur Gültekin Hocamız, Ankara Üni-
versitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin öğretim üyesi, aynı zamanda 
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü.
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Bir şeyi daha tekrar hatırlatayım, Yener Hocamda olduğu gibi çok 
kapsamlı bir çalışma yapmış. Ama bizim burada 20 dakikalık bir süremiz 
var, bu tebliğlerin asılları öncelikle dikkate alınacak kitap oluşturulurken, 
ihtiyaç olursa buradaki konuşmalar dikkate alınarak kitaplar hazırlanacak. 
O nedenle tebliği geniş bir şekilde kitapta bulanacaktır.

Buyurun sevgili hocam.
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Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi/ Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu 
Müdürü

- Sayın Başkan, değerli katılımcılar ve Ankara Barosunun saygıdeğer 
avukatları; hepiniz hoş geldiniz bu oturumumuza.

GENETİK İLE TARİHİ ANLAMAK

Giriş

Antropoloji, insanın biyolojik ve kültürel evrim süreçlerini geniş bir 
bakış açısı içinde ele alan tek bilim dalıdır. Antropoloji, aynı zamanda 
insanın biyolojik ve kültürel benzerlik ya da ayrılıklarını sistemli biçimde 
de incelemektedir. Antropolojinin insanı, gruplar arası ve grup içinde 
yaşayan insanı göz önüne alarak karşılaştırmalı bir görüşle inceler. Ant-
ropolojinin, ergonomi, spor, beslenme, tarih, sosyoloji biyoloji başta 
olmak üzere diğer birçok bilim alanı ile ortak yönleri bulunmaktadır. 
Antropolojinin ilgi alanına giren konular oldukça zengin ve çeşitlidir. 
Antropolojinin ilgi alanına, eski avcı-toplayıcı insan topluluklarından, 
günümüzün en gelişmiş toplumlarına kadar her düzeyde insan grupları 
girmektedir (Akin 2011).

Genetik, bir bireyin iç ve dış karakterlerini nasıl kazandığını, ana baba 
veya atalarına neden benzediğini, bu karakter ve benzerliklerin döllere 
aktarılış mekanizmasını, canlılarda görülen sonsuz çeşitliliğin nereden 
kaynaklandığını inceleyen bilim dalıdır (Lewis 2005).

Genetik Antropoloji ise insan hayatını evrimsel açıdan biyolojik bir 
perspektif altında tüm yönleriyle ele alan bir bilim dalıdır. Genetik bilimi, 
antropolojik araştırmalar için yepyeni ve inanılmaz bir kapı araladı. Artık, 
sosyal grupların oluşumundan, dil grupları arasındaki evlilik bağlarına, 
kazılardan çıkan insan kalıntılarının genetik özelliklerini öğrenmekten, 
kültürler arasında farklılık gösteren akrabalık ilişkilerinin toplumların 
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genetik yapısını nasıl değiştirdiğine kadar geniş bir yelpazede genetik 
yöntemler, geleneksel antropoloji sorularına yeni ve daha kapsamlı yanıtlar 
vermektedir. Günümüzde genetik antropoloji çalışmaları bireysel, ailesel, 
lokal düzeyde, popülasyon ve tür düzeyinde yapılabilmektedir.

Genetik Antropoloji

Hızla değişen teknoloji sayesinde araştırmacılar genetik alanında yeni 
analiz ve yöntemler geliştirerek daha detaylı çalışmalar üretmektedirler. 
Bununla birlikte geliştirilen her yeni analiz, yöntem ve metot, o bilim 
dalının onlarca yıl önce belirlenmiş sınırlarını değiştirmekte ve hatta 
diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini biçimlendirmektedir. Günümüzde 
genetik bilimindeki bu hızlı gelişimde Antropoloji de nasibini almıştır. 
1990’lı yılların başında genetik alandaki bu gelişmeleri çok yakından 
takip eden bir arkeolog olan Albert Ammerman ve genetikçi Luigi Luca 
Cavalli-Sforza, arkeoloji ve genetiğin kesişme noktaları üzerine düşün-
mekteydiler. Ortak çalışmaları olan “Neolitik Dönüşüm ve Avrupa’daki 
Popülasyonların Genetiği” kitabı antropoloji ve arkeoloji dallarında yeni 
bir sayfa açmıştır. Bu çalışmadan sonra genetik antropoloji çalışmalarını 
yaygınlaştığını ve ilgi odağı haline geldiğini söyleyebiliriz (Crawford 
2007). Luigi Luca Cavalli-Sforza’nın yaptığı bir başka çalışmada insan 
dillerinin akrabalığı ile insan topluluklarının akrabalığını kıyasladığı çalış-
ması da bu alanda ses getiren çalışmalardan bir tanesidir. Bu çalışmada 
insanların coğrafi yakınlıkları ve bu yakınlık nedeniyle ortaya çıkan yoğun 
kültürel etkileşimleri, dillerini benzerleştirdiği varsayımı. Bu varsayıma 
göre eğer insanoğlu belirli bir kaynaktan yeryüzüne yayılmış ise, ortak ve 
benzer dillerden, göç yoluyla azalan akrabalıkla beraber birbirine daha az 
benzeyen dillere doğru bir geçiş olmalıdır. Cavalli-Sforza ve Greenberg 
bu hipotezi sınamak için farklı diller ve farklı insan grupları arasındaki, 
biri kültürel diğeri ise biyolojik akrabalığı yansıtan iki ilişki ağacı hazır-
lamışlardır. Hipotezin kabulü durumundaki beklenti bu ağaçların benzer 
bir örüntü sergileyecek olmasıdır. Çalışma sonuçlar bu görüşü destekler 
niteliktedir (Cavalli-Sforza 2000). Fakat bu tarihe gelene kadar bu çalış-
malara öncülük eden Charles Darwin’in 1859 yılında yayınlanmış olan 
“Türlerin Kökeni” isimli çalışmayı unutmamak gerekir. Bu çalışma belki 
de birçok alana öncülük etmiştir.
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Genetik antropolojiyle günümüzde; canlıların biyolojik yapısı, evrim-
sel süreçteki türleşmeler, hastalıklar, popülasyonların tarihleri, göçleri ve 
adaptasyonları, tarihleri ve toplumların birbirleriyle olan ilişkileri, insan 
genetik çeşitliliğinin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bu 
bilgilere ulaşabilmemizde bize yardımcı olan genetik bilgidir. Genetik 
bilgi aslında dört kimyasal harften oluşan bir şifredir ve bu şifre kuşaktan 
kuşağa babadan ve anneden çocuklarına aktarılır. Anne ve babanın gene-
tik şifresi çocuğa geçerken birbirleriyle karışır, o nedenle şifrenin hangi 
kısmının anneden, hangi kısmının babadan geçtiğini bulmak zorlu bir 
uğraştır. Fakat Y kromozomu ve mitokondriyal DNA (mtDNA) karışıma 
(rekombinasyona) uğramadan kuşaklar boyunca aktarılır Dolayısıyla 
kuşaklar boyunca meydana gelen mutasyonlar ve göçler sonucu insan 
topluluklarında genetik bir çeşitlilik oluşmuştur. Genetikçiler bu çeşit-
liliği haplogrup adını verdikleri gruplara ayırmışlardır. Y kromozomu 
ve mitokondriyal DNA için ayrı ayrı ve harflerle gösterilen bu gruplar, 
insan genomunda DNA’nın belli yerlerinde bulunan ve tek bir genetik 
harfin değişimi sonucu ortaya çıkan farklılıklara bakılarak tanımlanır. 
Sonuçta topluluklara ait mtDNA ve Y-DNA haplogruplarının dağılımı 
karşılaştırılarak bu insan gruplarının nerede ve ne zaman ayrıldığı konu-
sunda kabaca fikir sahibi olunabilir (Gültekin ve Gökçümen, 2009).

Bir konferans salonu, bir caddede veya bir konserde bulunan insanlara 
baktığımızda birbirlerinden çok farklı olduklarını görmek mümkündür. 
Bu farklılıklar: deri renginden, saç yapısından, göz rengine ve burun 
şekline yüz uzunluğuna kadar bir çok özellik bakımından irdelenebilir. 
İnsanlar kendilerini gruplara ve ırklara bu fiziksel karakteristik özellik-
lerini- yaşadıkları coğrafi köken ve paylaştıkları kültüre göre ayrılabilir. 
Fakat bu ırk kavramı biyolojik açıdan ne kadar doğrudur? Bu fiziksel 
özellikler bireylerin mavi göz ve kıvırcık saç genlerine sahip olmasının 
ötesinde bireyin genetik oluşumu hakkında güvenilir bilgiler verebilir mi? 
Aslında yukarıda sorulan soruların cevabını net olarak vermek oldukça 
güçtür. Fakat bu sorulara hiç kuşkusuz tarihi çok eskilere dayanan ve 
güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen ve ne zaman ortaya çıkacağı belli 
olmayan ırk–ırkçılık kavramıyla başlamaktadır.

Irksal sınıflama, hem akademide, hem de akademi dışında insan 
gruplarının biyolojik çeşitliliğini anlamada önemli yer tutmuşlardır. 
Bilgi çağının yaşandığı Dünyamızda genetik, sosyobiyoloji, antropoloji 
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ve benzeri bilim dallarında yapılan araştırmalar sonucu ırk ve ırkçılık 
kavramı üzerine yeni senaryolar ortaya çıkmaktadır. Kimi araştırmacılar 
ırk ve ırkçılığı biyolojik temadan hareket ederek tanımlarken, bazıları 
da kültürel açıdan olaya yaklaşmaktadırlar. İnsanlar en ilkelinden en 
uygarına kadar genetik bakımdan tek bir insan türü, Homo sapiens 
olarak sınıflandırılırlar. Ancak farklı bölge ve iklimlerde yaşayan gruplar 
farklı morfolojik yapı sergilerler. Topluluklar arasındaki bu morfolojik 
benzerlik ve farklılıklar insanların morfolojik olarak ayrılmasında büyük 
rol oynamaktadır. Günümüzde antropologlar dünyada yaşayan insanların 
hepsinin Homo sapiens “tür” ünden oldukları ve büyük bir olasılıkla 
aynı soydan geldikleri görüşündedir. Sonuçta insanlar arasında görülen 
fiziksel farklılıkların sebebi genetik de olabilir, çevre ve her ikisinin 
karşılıklı etkileşimi sonucu da olabileceğini unutmamak gerekir. Sonuç 
olarak, geçmiş ve günümüzün de en önemli konularından birisi olan 
ırk ve ırkçılığa genetik antropolojideki gelişmeler bu konudaki spekü-
lasyonları sonlandıracak niteliktedir. Genetiksel olarak da farklılıkları 
ele alacak olursak; İnsan genomunu oluşturan üç milyar harf var. İki 
insanın genomları arasındaki fark ortalama binde bir. İnsanda genetik 
çeşitlilik bu yüzde 0,1 düzeyindedir. Hatta insanlar arasında değişiklik 
gösteren bu yüzde 0,1’in sadece yüzde 10’u insan toplulukları arasında 
fark gösterdiğini de unutmamak gerekir.

Genetik antropoloji alanındaki çalışmaların sayısı artıkça, insanlık 
tarihinin en acı ve trajik olaylarına bakış açımızı da değiştirecektir.

Genetik ile İnsanın Göç Yollarını Anlamak

İnsan gruplarını kendi kökenlerine göre ayıra bilecek güvenli bir yola 
ihtiyaç duyulmaktadır. İlk insanın yaklaşık olarak 200 bin yıl önce ilk 
olarak Afrika Kıtasında ortay çıkmış ve yaklaşık 100-150 bin yıl Afrika 
içinde yayılıyorlar. Daha sonra yaklaşık 50-60 bin sene önce Sahra Çölü 
üzerinden Güney Afrika’ya ve Orta Doğu’ya göç ediyorlar. 35 bin yıl önce 
de Avrupa ve doğuya doğru yayılıyorlar. Doğuya ve batıya yayılarak Akde-
niz Havzası’na veya Asya’da Hindistan, Filipinler, Vietnam’a gidiyorlar. 
Hatta bir kısmı Avustralya’ya kadar gidiyor. Soğuk hava koşullarından 
(son buzul dönemi) dolayı Kuzeye gidemiyorlar.

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Ortadoğu da tarımın baş-
lamasıyla göç hareketlerinde de farklılaşmalar başlıyor. Tarım ve yeni 
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teknolojilerle insanlar Avrasya’dan Afrika’ya, Ortadoğu ve Anadolu’dan 
Avrupa’ya ve Asya’dan Hazar Denizi üzeri Avrupa’ya benzeri karışık göçler 
gerçekleşiyor. Arkeolog ve Antropologlar Neolitik kültürün Ortadoğu’dan 
Avrupa’ya yayıldığını çalışmalarıyla ortaya koymaktadırlar. Bu alanındaki 
en önemli çalışmalardan bir tanesi Ammerman ve Cavalli-Sforza’nın 
(1984) önerdiği ‘wave of advance’ modelidir. Bu modele göre Neolitik 
kültürün yayılması; Ortadoğu’daki çiftçilerin yoğun olarak Avrupa’ya göç 
etmesi, teknoloji ve kültürlerini beraberlerinde getirmeleridir. Dolayısı 
ile Ammerman ve Cavalli-Sforza’ya göre, günümüzdeki Avrupalıların 
çoğunun kökeni üst-paleolitik ve Mesolitik Avrupa’dan ziyade, Neolitik 
Ortadoğu’da bulunabilir. Buna karşıt olan ‘cultural diffusion’ modeli, 
neolitiğin Avrupa’ya insan hareketleri ile değil, kültürlerin iletilmesi 
aracılığı ile taşındığını öne sürmektedir (Barker 1985; Dennell 1983). Bu 
modele göre, günümüz Avrupalıların genetik yapıları, Paleolitik dönem 
Avrupa’sının bir devamı niteliğindedir. Bu karmaşık göç hareketlerinin 
genetik yapımızı nasıl etkilediğini de anlamak mümkündür. Gruplar 
arasındaki bu ilişkinin derecesini saptamak için genetikçiler ufak var-
yasyonlara ya da DNA içindeki polimorfizime güveniyor – belirli bir 
şekilde bir birini takip eden maddeler DNA’nın bölümlerini oluştururlar. 
DNA ‘da bu polimorfizimin çoğu genlerin içerisinde oluşurlar. DNA’nın 
bu parçaları bu bilgileri protein yaparak başka amaçlar için kullanılır 
buna dayanarak bu genel varyasyonlar nötr’dür ve onlar dolaylı olarak 
herhangi bir karakteristik özelliği etkilemezler. Bazı polimorfizimler gen 
içlerinde oluşurlar, buna rağmen insanların karakteristik özelliklerindeki 
varyasyonlara ve genetik hastalıklara katkıda bulunurlar.

Antik DNA

Anadolu paleolitik dönemden itibaren insanlık tarihine sahne olmak-
tadır. Bu coğrafyanın dört bir yanı arkeologlar ve antropologlar için değerli 
bilgiler sağlayan kazı alanları ve antik materyaller ile doludur. Bu kazı 
materyallerini inceleyen araştırmacılar farklı dönemlere ait toplumlarının 
sosyal organizasyonu, kültürel gelenekleri, evrimsel geçmişleri, göçleri, 
diğer popülasyonlar ile etkileşimleri ve hatta hastalıkları hakkında bilgi 
sahibi olmaktadırlar. Son yıllarda hızla gelişen antik DNA analizleri de, 
insan ve hayvan kalıntılarından elde edilen değerli bilgilere yeni bir boyut 
kazandırmaktadır. Antik DNA, Antropolojik ve arkeolojik kazılarda ele 



408

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

geçen hayvan ve bitki kalıntılarından veya ölmüş organizmalardan elde 
edilen herhangi bir DNA kalıntısına denir. Antik DNA normal DNA’dan 
farklıdır. Bu farklılık antik DNA’nın canlı olmayan organizmadan elde 
edilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle antik DNA genellikle bozulmuş, 
kırılmış, parçalanmış bir yapıda elde edilir. Antik DNA çalışmalarının 
tarihinin çok eski olmadığını görmekteyiz. 1984 yılında R. Hugichi ve 
arkadaşları tarafından bir müzede korunan soyu tükenmiş bir zebra çeşidi 
olan Quagga’nın deri kalıntıları kullanılarak antik DNA elde etmişlerdir 
(Higuchi ve ark. 1984). İnsanlar üzerinde ise ilk antik DNA çalışması 
1985 yılında 2 bin 400 yaşındaki bir Mısır mumyasından bir DNA 
parçası izole edilmiştir (Pääbo, S.1985).

Antik DNA analizleri, kullanılan teknikler açısından modern DNA 
analizlerinden çok farklı olmamasına rağmen zaman zaman modern 
DNA çalışmalarından daha güç bir mücadele gerektirir. Antik DNA 
analizleri doğalarından kaynaklanan birçok sebepten dolayı kontami-
nasyona fazlasıyla açıktır ve bu sebeple analiz süreci detaylı önlemler 
alınmasını gerektirir.

Antik DNA çalışmalarının başlangıcında karşılaşılan en önemli sorun;

1.  Antik örneklerde DNA’nın çok az miktarda olması ve örneğin 
yaşı ve içinde bulunduğu şartlara göre değişen derecelerde degrade 
olmasıdır.

2.  Antik DNA çalışmalarının en kritik aşaması daha sonraki enzi-
matik çalışmalar için uygun kalitede DNA ekstrakte edilmesidir.

3.  Antik DNA analizleri üzerinde çalışan bir araştırmacı elinde 
bulunan örneklerin özelliklerine göre farklı yöntemleri uygula-
yabilecek bir malzeme ve bilgi alt yapısına sahip olmalıdır.

Antik DNA çalışmalarında ki en büyük zorluk saf DNA elde etmenin 
zorluğudur. Antik DNA çalışmalarının başarısını da en çok kısıtlayan 
bu noktadır. Bu sebeple DNA ekstraksiyonu, antik DNA çalışmalarının 
en can alıcı aşamasıdır. Deneylerin başlangıç aşamasında ekstraksiyon 
yöntemi ile ilgili alınan bir karar ve uygulanan bir yöntem elde edilecek 
olan DNA’nın kalitesini belirleyecektir. Bu nedenle yapılacak çalışmalar 
için yöntemler arasında en iyi yöntem belirlenmeli ve bütün örneklerde o 
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yöntem kullanılmalıdır. Antik DNA çalışmaları için önerilen yöntemler 
çok çeşitlidir, ancak önemli olan saf DNA elde etmeye yönelik olan yön-
temi belirlemektir. Antik DNA çalışmaları konusunda deneyimli olan 
laboratuarlar temel protokoller üzerinde sonuca olumlu katkısı olduğunu 
belirledikleri bir takım modifikasyonlar yapmaktadır. Bu nedenle modern 
DNA örneklerinin aksine antik DNA örnekleri ile yapılan çalışmalar 
örneğe özgüdür ve standart bir protokol oluşturmak daha güçtür.

Antik DNA çalışmaları; türlerin evrimi, insanlığın kökeni ve davranış-
ları, tarımsal üretim veya medeniyetin başlangıcı, populasyonlar arasındaki 
ilişki, cinsiyetin tespiti, türleri tükenmiş canlıların genetik yapısını ortaya 
koymak, gibi geniş kapsamlı sorulara cevap vermeye çalışmak için bilim 
adamları için giderek önemli bir araç haline gelmektedir.

Tablo 1: Antik DNA’nın Antropolojide kullanımı (Kaestle ve 
Horsburgh 2002)

Uygulamaları Nasıl Kullanıldığı Markırlar

Genetik cinsiyetleme

Toplumların evlilik ilişkilerini, cinsiyetler 
arasındaki ölüm ve hastalık oranları ve 
beslenme diyetlerini anlamak.

Cinsiyet kromozomu markırları

İnsan dışı antic DNA 
örnekleri

Avcılık ve diyet arasındaki ilişkiyi 
anlamak. Bitki ve hayvanların 
evcilleştirilmesi.Tarihi süreçteki 
hastalıkları ortaya koymak

Mitokondrial, Kloroplastve 
otozomal DNA

Maternal ve paternal 
akrabalık

Toplumların sosyal yapısını anlamak, 
evlilik ilişkileri, gömü kültürleri ve 
göçlerini ortaya koymak.

Mitokondrial, cinsiyet
Kromozomu DNA, otozomal 
mikrosatalitler

Toplum devamlılığı ve 
ikamesi

Prehistorik toplumların hareketleri, ataları 
ve toplulukların birbirleriyle ilişkilerini 
morfolojik ve kültürel açıdan ortaya 
koymak

Mitokondri, cinsiyet 
kromozomu ve otozomal DNA

Fiilogenetik 
Türlerin evrimsel ilişkisi ve modern 
insanın kökeni 

Mitokondri, cinsiyet 
kromozomu ve otozomal DNA

BU ALANDAKİ SORUNLAR ve ETİK KURALLAR

İnsanlık tarihi açısından bu kadar önemli bir yere sahip olan ülke-
mizde ne yazık ki halen antik DNA çalışmalarının istenilen düzeyde 
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olmaması üzücüdür. Hatta bu konuda yapılacak olan çalışmalarda izle-
necek yol-etik kurallar ve olayın hukuki boyutları konusunda büyük 
eksiklikler bulunmaktadır. Bu durum hem bu alanda çalışacak araştırıcıları 
güç durumda bırakmakta, hem de kazılarda elde edilen materyallerin 
doğru şekilde araştırılmamasına yol açmaktadır.

Bu makalede belki de antik DNA çalışmalarındaki eksiklikler ve 
ilerde bu alana yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konusunda 
bilgiler verilecektir. Genetik bilginin değişmezliği, dolayısı ile genetik 
tanımlarda var olan kesinlik genetik Antropolojiye olan ilgiyi oldukça 
fazla artırmaktadır. Genetik Antropoloji yardımıyla geçmişte oluşmuş 
olan bazı önyargılarda zamanla ortadan kalkmaktadır örneğin; belli etnik, 
dinsel, tarihsel, vb. gruplar ile belirli genetik işaretlerin birebir bağlantılı 
olduğu yanılgısı gibi.

Genetik Antropoloji tarih, antropoloji ve arkeoloji bağlamında ortaya 
çıkan sorulara yeni bir yaklaşım getirebilir. Ancak bu genetiği kendi limit-
leri olan bir metodolojiden daha fazlasını beklemek yanlış olur. Genetik 
bilginin politik kullanımı kaçınılmazdır. Ancak etik, tutarlı ve bilimsel 
açıdan bakıldığında genetik bilgi, diğer tüm bilim dalları gibi “kesinliğini” 
kaybedecektir. Genetik bilginin yorumlanması ve de politik kullanımı 
bilim adamlarınca denetlenmeli, en azında çıkan yanlış haberlerin devamlı 
bir şekilde doğrulanması için akademik bir güç olmalıdır. Sonuç olarak 
ülkemizde genetik antropoloji çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlar;

• Anadolu’nun yerel tarihini dikkate almayan genel çalışmalar, 
Anadolu’yu anlatmakta yetersiz kalmaktadırlar.

• Anadolu popülasyonu tarihini yerel boyutta değerlendirmek gerekir.

• Anadolu’nun genetiksel herhangi bir ideolojik bakış açısı benimse-
meden, objektif bir şekilde ele alınması gerekir.

• Etiksel denetim süreci gözden geçirilmelidir. Etik kurul onayı olma-
dan genetik antropoloji (fosil ve iskelet örnekleri hariç) çalışmalarına 
izin verilmemeli. Fosil ve iskelet çalışmaları için kazı başkanlarından 
mutlaka olur alınmalıdır.
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• Araştırmaya başlamadan araştırmanın, katılımcıya uygulamanın olası 
yarar ve riskinin ortaya konması gerekir.

• Genetik antropoloji saha çalışmalarında, katılımcılardan onam formu 
alınırken baskı yapılmaksızın olurunun alınması ve kimliğinin gizli 
tutulması gerekir.

• Araştırmada elde edilecek bulguların üçüncü kişilerin ellerine geç-
memesi için sıkı önlemler alınmalıdır.

• Çalışılacak olan bölge amaca göre çok dikkatli, etnografi ile destek-
lenmiş örnekleme olmalıdır.

• Çağdaş örneklerle ne kadar geriye gidebileceğimiz değerlendirilmelidir.

• Biyolojik çeşitliliğin, kültürel ve arkeolojik motiflerle ilişkilendiril-
mesi gerekir.

• Genetik antropoloji saha çalışmalarında, politik hassasiyetler ve yöre 
insanlarının düşüncelerine önem verilmelidir.

• Her toplumun kendine özgü davranış, düşünüş ve inanç sistemleri 
vardır. Bunları tarihin bir mirası olarak korumalıyız; saygı duymalıyız.

• Katılımcılar, araştırma sonucunda kendiyle ilgili bilgileri öğrenip- 
öğrenmemeye karar verme hakkına sahip olmalıdır.

• Çalışma sonuçlarının Türkiye’deki akademik kurumlar, akademis-
yenler ve toplumun geri kalanı ile paylaşımı sağlanmalıdır.

• Kazılarda çıkarılan iskeletlerin uzmanlarınca çıkarılması.

• Kazılarda elde edilen iskeletlerin kayıtlarının doğru yapılması.

• Kazılarda elde edilen iskelet ve fosillerin belirli kurallara uygun olarak 
temizlenmesi ve uygun olan koşullarda saklanması gerekir.
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Sabırlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz, gerçekten ilgici bir konuyu 
işledi. Tahmin ediyorum bizim tebliğleri inceleyen siyasilerin de kafasını 
iyi karıştırır bu konu, tekrar tekrar düşünmeleri gerekir. Kafalarındaki 
kurguları oluşturmaları gerekir, Türkiye’deki barışa da çok katkıda bulu-
nacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN- Şöyle bir katkıda bulunabilir miyim?
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Biz bilimi, bilim için yapmamız lâzım, eğer siyasi kaygıları ön planda 
tutarsak o zaman bilim olmaz.

Biz bilim adamları çalışmalarımızı yapacağız, toplum onu pozitif 
yönde de algılayabilir, negatif yönde de algılayabilir. Ama biz bilim insan-
ları bunu şöyle yazarsam böyle olur diye kafasında bir kurgu geçirdiğinde 
o zaman o işi yapmamak gerekir diye düşünüyorum.

Oturum Başkanı- Sağ olun.

Gerçekten sizin bu çalışmalarınızdan onların da yararlanmasını arzu 
ederiz, Türkiye’nin barışı için en azından.

Değerli katılımcılar, sevgili hocamıza sorularınızı hazırlayın. Daha 
sonra oturumumuz biterken soruları kendisine vereceğiz ve soru-cevap 
kısmında cevaplayacaktır.

İkinci konuşmacımız, Genetik Teşhisleri ve Üçüncü Kişilerle İlgili 
Teşhis Öncesi Genetiği Bilme ve Bilmeme Hakkı; Profesör Doktor 
Mustafa Fadıl Yıldırım, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Hocamız, buyurun.
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GENETİK ANALİZLER VE KİŞİLİK HAKLARININ 
KORUNMASI ÖZELLİKLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN 

BİLMEME HAKKININ İHLALİ[1]

Değerli katılımcılar, bende sizlere genetik analizlerde kişilik haklarının 
korunması, özellikle üçüncü kişilerin bilmeme haklarının ihlalinin ne 
gibi sonuçları olacak bunlara ilişkin bilgiler paylaşmak istiyorum.

Bu güzel Ankara gününde, yazdan kalma günler yaşadığımız bu günde 
salonu doldurduğunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

GİRİŞ

Ömer Seyfettin’in “Yüksek Ökçeler” isimli romanını hemen herkes 
bilir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, hikâyenin kahramanı olan Hatice 
Hanım küçük yaşta oldukça yaşlı bir erkekle evlendirilmiş, onun ölü-
münden sonra da bir daha evlenmemeye karar vermiştir. Bu hanımın 
hayatta değer verdiği iki husus dürüstlük ve namustur. Bunun yanı sıra, 
batılı yaşantı tarzının bir parçası olarak gördüğü yüksek ökçeli ayakkabı 
giyme arzusundadır ve bu arzuyu abartmıştır. Ancak ne var ki bu arzu, 
evde olup bitenlerden haberdar olmamasına, evdeki uşağın, aşçının, 
hizmetçinin yapmış olduğu yolsuzlukların farkında olmamasına yol 
açmaktadır. Ayaklarında ortopedik rahatsızlık üzerine doktor tavsiyesi 
ile topuksuz ayakkabı giyen Hanım, her şeyin farkına varır; namuslu ve 
dürüst bildiği insanlar konusunda hayal kırıklığına uğrar ve bu durum 

[1] Bu çalışma Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisinin 2007 yılı, XI.Cilt, S. 3-4, s. 383 
vd.’ında yayınlanan “Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması” başlıklı makalenin 
güncellenmiş ve kısaltılmış biçimidir.
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ruh sağlığını bozar. Tekrar önceki ruh sağlığına kavuşmak için ayak sağ-
lığı bozulsa da yüksek ökçeli ayakkabıları giymeye karar verir, hikâyenin 
kahramanı.

Hikâyeden birçok ders çıkarmak ve konumuz bağlamında bazı hal-
lerde bilmemenin bilmekten daha çok önem taşıdığı sonucuna varmak 
da mümkündür.

Gerçekten de günümüz dünyasına gelindiğinde tıbbi araştırma 
sonuçları bir biçimde ekonomik değere sahip meta haline getirilmiştir. 
İzlanda’da kurulu bulunan gen bankaları ve bu kuruluşlara veri sağlayan 
veri madenciliği kuruluşları bunun apaçık göstergeleridir.

Diğer yandan tıbbi araştırma sonuçları, özellikle biyolojik silahların 
üretilmesi bakımından son derece önemli hale gelmiştir.

I.  VERİLERİN KORUNMASI MI; YOKSA VERİNİN İLİŞKİLİ 
OLDUĞU KİŞİNİN VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI MI?

Verilerin korunması kavramı aslında yanıltıcıdır. Bu kavram altında 
ifade edilen husus, korunan öncelikli değerin bizzat «veri» olması değil, 
verinin ilişkili olduğu kişinin «kişilik haklarının korunması» dır. Kişilik, 
ancak bu verilerin yeterince korunabildiği ölçüde korunmakta, dolayısıyla 
veriler ne ölçüde sıkı korunuyorsa, kişilik haklarının ve dolayısıyla Ana-
yasa ile teminat altına alınan temel hakların korunması da aynı ölçüde 
gerçekleşebilmektedir.

Verilerin korunmasındaki amaç ise kişilik haklarının ve dolayısıyla 
temel hakların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi suretiyle 
ihlaline karşı sınırlandırmak ve önlemektir. Bu koruma amacını ger-
çekleştirmek üzere modern hukuk sistemlerinde kişilere «bilişsel veya 
bilişimsel geleceği bizzat belirleme hakkı» adı altında bir hak kategorisin-
den bahsedilmektedir. Bu hak sayesinde kişiler, kişisel verileri üzerinde 
serbestçe tasarruf edebilecekler, hatta hukuki sınırlar içerisinde parasal 
işlemlere de konu yapabileceklerdir. Kişiler, isimlerini, resimlerini ve 
seslerini menfaat karşılığı kullandırabilecek, rızasız olarak kullanılması 
durumunda ise hukuk düzeni harekete geçecektir. Kişilik haklarının para 
ile ölçülemeyeceği düşüncesi bugün için en azından bazı kişilik değerleri 
bakımından kaybolmuştur.
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II. BİLİŞSEL GELECEĞİ BELİRLEME HAKKI

Bilişsel geleceği belirleme hakkı kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. 
Olumlu olanına «Bilme Hakkı»; olumsuz olanına ise «bilmeme hakkı» 
denilmektedir. “Kişinin kendisi ile ilgili her şeyi bilme hakkı olmama-
lıdır; özellikle kendisi için yararlı olacaksa kendisinden bazı bilgiler 
saklanabilmelidir” görüşü son yıllarda öne çıkmakta, daha yüksek sesle 
dillendirilmektedir.

Bilmemenin bir hak olarak değerlendirildiği durumlarda, kişiye 
bunu bildirmenin hukuka aykırı sayıldığı bir konumdayız. Örneğin, 
öğrenilmesi halinde kişinin yaşam sevinci azalacak, hareketleri olağanüstü 
kısıtlanacak ve bir anlamda ölmeden önce öldürülecek ise bu kişinin 
bilmeme hakkının bulunduğu kabul edilmektedir.

Bilmeme hakkı, bilgilendirme hakkında vazgeçme şeklinde de teza-
hür edebilir. Bilgilendirme hakkından vazgeçmenin hukuka ve ahlaka 
aykırı olmamak kaydıyla MK. m. 23/II kapsamında mümkün olduğu 
kabul edilmektedir. Nitekim Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 20. madde-
sinde “İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili 
mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında hasta; hasta, 
sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi 
verilmemesini isteyebilir” denilmektedir. Söz konusu iradenin açık olması 
gerekir. İspat kolaylığı açısından yazılı yapılmasında yarar vardır.

Genetik analizlerin ortaya koyacağı bir hastalık tehlikesini kişinin 
bilmek istememesi bir hak olarak görülmelidir.

Bu hakkı ihlal edecek şekilde kişinin gen analizleri yapılır ve kişi 
bundan haberdar edilirse, hukuka aykırılık gerçekleşir.

Bu kapsamda örneğin Almanya’da sigortacılık sektöründe ve personel 
alımlarında gen analizlerinin istenmesinin insan onuruna bir saygısızlık 
ve genel kişilik haklarına bir saldırı olduğu kabul edilmekte ve hukuka 
aykırı sayılmaktadır.

 III. KİŞİLİK HAKLARI İLE GEN ANALİZLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

Konuyu ortaya koymak bakımından iki örnek vermek yararlı ola-
caktır: Sarı saçlara sahip eşlerin bir siyah saçlı çocukları doğuyor. Sırf 
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meraktan durumu tetkik ettirip, gen analizlerini yaptırıyor, gerçek anla-
şılıyor ve eşler arasındaki ipler kopuyor. Çocuğun babası olmadığını 
öğreniyor. Diğer örnekte ise patronuna kızan bir işçi imzasız mektuplar 
yazarak işletme içinde yaymaktadır. Patron şüphelendiği kişiyi yanına 
çağırıp, bir kahve ısmarlıyor. Fincandaki tükürük salgısından mektubu 
zarflayanın aynı kişiler olduğu anlaşılıyor; işçi işini kaybediyor.

Bunlardan anlaşıldığı üzere gen analizi istendiğinde her an yapıla-
bilmekte ve bunun için veri kolaylıkla elde edilebilmektedir. Dolayı-
sıyla Kur’an’da Yasin suresinde geçen ve “kıyamet günü, kişinin ağzını 
mühürleriz de elleri ve ayakları aleyhine şahadet eder” şeklindeki ayet 
günümüzün bilim dünyasına girmiştir. Bugünün teknik ve bilimsel 
gelişmeleri sayesinde deyim yerinde ise saçımız, kılımız, tükürüğümüz 
konuşuyor; saat kaçta neredeydik, cinayeti kim işledi diye. Eğer bunlar 
varsa, ağızla söylenene itibar edilmiyor.

Gen analizleri günlük hayatın olağan işi haline gelmiştir. Kanunlarda 
da genetik analizlerin yapılabilmesine yönelik düzenlemeler bu sebeple 
yerini almıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Hukuk 
Muhakemeleri Kanununda da hükümler var. Gen analizlerine hasta-
lıkların önceden teşhisi, hastalığa yol açan genlere müdahale edilerek 
gen yapısının düzeltilmesi, bir hastalığa yatkınlığın tespiti, uygulanacak 
tedavide bir parametre olarak göz önünde bulundurulması gibi, vücut ve 
ruhsal bütünlüğe bir biçimde müdahaleyi de içeren bu çalışmalarda da 
sıklıkla başvurulmakta, dolayısıyla kişilik değerleri ve kişilik değerlerinin 
korunması ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse gen 
analiz sonuçları, tıpkı bir kişinin kaşı, gözü, ruhsal yapısı gibi bugünkü 
hayatının ayrılmaz bir parçası, kimliğinin zorunlu bir unsurudur; gele-
cekteki kişiliğinin de bir parçasıdır.

Günümüzde insanın mahremiyet alanının son derece daraldığı ve 
adeta şeffaf bir hal aldığı ifade edilmektedir. Bu noktada verinin dijital-
leştirilmesi, dolaşımının hızlanması ve bilgi yığınları arasında anlamlı 
kümelerin araştırılmasının (veri madenciliği) katkısı büyüktür. Dış dün-
yaya bir biçimde akseden her şey başkalarınca ele geçirilebilmekte, izle-
nebilmekte ve kötüye kullanılabilmektedir. Tüm bu gelişmelerin insanı 
şeffaflaştırdığını, dışarıdan bakıldığında her şeyinin görülebildiğini ve 
pazarlanabildiğini söylemek mümkündür.



419

GENETİK ANALİZLER VE KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI ÖZELLİKLE 
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BİLMEME HAKKININ İHLALİ

IV. GEN ANALİZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Gen analizi sonrası elde edilen veriler kesin olarak anonimleştirileme-
mektedir. Genetik materyal istenildiği an yeniden analiz edilebilmekte 
ve ilgilisi yeniden teşhis edilebilmektedir.

Gen analizlerinin “ilgili kişi”si belirli değildir. Analizler, yalnızca 
genetik materyali veren hakkında sonuçlar sağlamayıp, aynı zamanda 
bu kişinin yakın akrabaları hakkında da bilgiler sağlamaya elverişlidir. 
Bu sebeple verilerin korunmasında «ilgilinin rızası ile verinin işlenmesi» 
konusu, genetik analizler bakımından son derece titizlikle ele alınmalıdır.

Bir diğer özellik, toplumda genetik incelemelere olan meraktır. En 
küçük şeyler dahi toplum tarafından abartılmakta ve ayrımcılığın kapıları 
sonuna kadar açılabilmekte; kişiler mağdur edilebilmektedir.

Gen analizleri ile kişilik hakları ve ihlal arasındaki ilişki çok sıkıdır. 
Nasıl ki, kişinin şöhreti, ünü onun manevi varlığının bir parçasıdır ve 
esasen bu varlıklar, kişi hakkında diğer kişilerin sahip olduğu bir bilgi-
nin yansımasıdır; bu bilgilere olumsuz bir müdahale şöhretin, ünün ve 
dolayısıyla manevi varlığın bir ihlalidir; genetik bilgiler üzerindeki hakkın 
ihlali de öyle değerlendirilmelidir. Veri, ihlalin konusu olamaz şeklinde 
bir değerlendirme asla doğru değildir.

Gen analizleri kişinin vücut ve dolayısıyla ruh sağlığı hakkında önemli 
veriler sunabilecek, tıpkı resim gibi onu dış dünyaya tanıtabilecek bir 
özelliğe sahiptir. Resim nasıl korunuyorsa, şan, şöhret, şeref nasıl koru-
nuyorsa, genler insan vücudunun bir parçası olması gerek dış dünyaya 
bazı veriler sunması, genetik bakımdan bir parmak izi sayılması sebebiyle 
kişilik haklarının bir parçasıdır ve korunmaya layıktır.

V. BİLMEME HAKKI

Bilmeme hakkı esas itibariyle Alman hukukçuları tarafından üretilmiş 
bir kavram (Recht auf Nichtwissen) olup bizde de Alman hukukunu 
yakından takip edenlerce kullanılmakta ve bilişsel geleceği belirleme 
hakkının bir uzantısı olarak görülmektedir.

Türk hukuku bakımından böyle bir kategori yaratmaya gerek olup 
olmadığı sorusuna cevabımız ise kısaca “yoktur” demek mümkündür. 
Ancak kulağa hoş gelen bir kavram olduğunu da itiraf etmek lazımdır.
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Niçin böyle bir kavrama gerek olmadığı sorusunun cevabına gelince: 
Türk hukukunda genel kişilik hakkı yanında özel olarak düzenleme 
konusu yapılan kişilik hakları bulunmaktadır. Alman hukukunda ise 
kişilik hakları özel olarak belirlenmiş ayrıca genel bir kişilik hakkına yer 
verilmemiştir. Özel olarak düzenlenmeyen kişilik hakları için dogmatik 
temel bulma çabasıdır, Alman hukukçuları bu noktaya iten sebep. Bu 
sebeple bilmeme hakkının dogmatik temeli olarak Alman Anayasasının 
2. paragrafındaki hüküm görülmektedir. Söz konusu hüküm, kişiliğin 
serbestçe gelişimini öngörmektedir.

Türk-İsviçre hukukunda kişilik hakları sorunu, genel bir kişilik 
hakkının benimsenmesinin yanı sıra, bazı kişilik değerlerinin özel bir 
düzenlemeye kavuşturulması suretiyle çözümlenmiştir.

Bu anlayış isabetlidir. Zira kişilik değerlerinin nelerden ibaret olduğu-
nun sınırlarını çizmeye imkan yoktur. Bu konuda hakime doldurulması 
gereken bir alan yaratılmalıdır ve öyle de olmuştur. Bazı kişilik değerleri 
ise özel olarak düzenlenmiştir.

Türk hukukunda kişiliğin korunmasının dogmatik temellerinin 
başında Anayasa gelir. Anayasa’nın 17. maddesi: «Herkes, yaşama, maddî 
ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir» denilmiştir. 
Yine Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği temel 
hakkı, bu açıdan büyük öneme sahiptir. Özellikle 2010 yılında Anayasanın 
20. maddesine eklenen 3. fıkra ile kişisel verilerin özel hayatın bir parçası 
olduğu gerçeğine temas edilmiştir. Bu hükmü hatırlayalım: «Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kap-
sar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir».

Anayasa’dan sonra dogmatik temel olarak Türk Medeni Kanunu’nun 
23 ve 24. maddelerini saymak gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 56 ve 58. maddeleri kişilik haklarının 
ihlalinin müeyyidesini düzenleme bakımından oldukça önemlidir.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tasarısı ise her türlü çabaya ve 
Anayasal bir zemin hazırlanmasına rağmen bir türlü kanunlaşamamış-
tır. Söz konusu tasarı kanunlaştığında bu alanda karşılaşılan büyük bir 
boşluğu dolduracaktır.

Söz konusu tasarı incelendiğinde ise, temel özelliğinin Avrupa Birliği-
nin bu konudaki direktifine uyum olduğu görülmektedir. Gen analizleri 
bağlamında da tasarı, veri tasarrufu ve veri önleme ilkelerine riayeti öngör-
mektedir. Söz konusu ilkelere göre, verilen hangi amaçla kullanılacaksa, 
amaç gerçekleştikten sonra elde edilen veriler mutlaka yok edilmelidir. 
Veriler başka amaçla da kullanılacak ise mutlaka verilerin anonim olması 
sağlanmalı ve bu zedelenmemelidir. Kişisel veriler, kişilerin kimliklerini 
belirtecek bir biçim altında ve sadece toplandıkları amaç için gerektiği 
kadar saklanmalı ve sonrasında da imha edilmelidir.

Tasarıda en büyük eksikliğin, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesinde devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü ve dolayısıyla 
bu yükümlülüğün ihlali halinde kusursuz sorumluluğa yer verilmemiş 
olmasıdır.

Yukarıda dogmatik çerçevesi belirlenen bilmeme hakkı bilişsel gele-
ceği belirleme hakkının olumsuz kısmını ifade etmektedir. Bu hakkın 
söz konusu olup olmadığında temel belirleyici husus, kişinin o durumu 
bilmesinin yaşam standart ve kalitesinde, yaşam sevincinde bir azalmaya 
sebebiyetin verilip verilmemesidir. Bu noktada kişinin dünya görüşü, fel-
sefi ve ideolojik duruşu, psikolojik ve sosyal durumu son derece önemlidir. 
Örneğin hayat dolu bir insan, kanser olduğunu ve çok kısa bir zaman 
sonra öleceğini öğrendiğinde bunu da anlayışla karşılayabilecek midir? 
Yoksa zaten kısa olan yaşamını daha da kısaltmayı mı tercih edecek, 
yani intiharı mı seçecektir? Oldukça zor bir belirleme olduğunu itiraf 
etmek lazımdır.

Yine yukarıda belirlenen dogmatik çerçeve içinde bilmeme hakkının 
söz konusu olmayacağı haller, yani hastanın mutlaka bilmesi gereken 
haller de şu şekilde belirlenebilir:

Genel kural: Hekim hastanın bilip bilmemesine karar vermelidir. 
Ancak özellikle: Hastanın işbirliği yapma yükümlülüğünün bulunduğu 
hallerde bilmeme hakkından bahsedilememelidir. Zira düzenli bir işbirliği 
ile ulaşılabilecek sonuçlar kapsamlı bir aydınlatma ve tavsiyelere uygun 
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bir yaşam tarzı ile gerçekleşebilmektedir. Bir diğer ifade ile hastanın 
kapsamlı ve düzenli işbirliğinde bulunması gereken hallerde hasta, bu 
hakkın ihlal edildiğinden bahisle bir talepte bulunamamalıdır. Ancak 
önce hastaya gerçekten iyileşmeyi isteyip istemediği sorulmalı (tedaviyi 
reddetme bir hak mıdır ayrıca tartışılsa da) iyileşme için işbirliği yüküm-
lülüğü hatırlatılmadır.

Kişinin bilmeme hakkı ile kamunun ve özellikle üçüncü kişilerin 
hayatı bakımından tehlike yaratabilecek durumlarda bu kişilerin tehli-
keli durumu bilme hakkının çatıştığı hallerde bilmeme hakkından yine 
bahsedilmemek gerekir. Zira kamunun, toplumun genel yararı (örneğin 
HIV virüsü taşıma olgusu) ile kişinin bireysel yararı karşılaştırıldığında 
toplumun yararı üstün tutulmalı; kişiye bu durum acı verse de, onun 
yaşam standardını olumsuz etkilese de kendisine bildirilmelidir.

 VI. TÜRK HUKUKUNDA GEN ANALİZLERİNİN 
YAPILMASINA İMKÂN VEREN DÜZENLEMELER

Pozitif hukukumuzda gen analizlerinin yapılmasına imkan veren bir 
takım düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir. Bunların başında 5721 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75 ve 76. maddeleri gelmektedir. 
Söz konusu düzenlemeler, şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve 
vücudundan örnek alınmasıyla ilgilidir.

Bir diğer düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun 284/III maddesidir. 
Buna göre «Taraflar ve üçüncü kişiler, soy bağının belirlenmesinde zorunlu 
olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere 
rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma 
ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan 
beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir».

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ise “Soybağı tespiti için inceleme 
MADDE 292- (1) Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel 
verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturma-
mak şartıyla, herkes, soy bağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya 
doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu 
zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak 
yapılmasına karar verir.” denilmiştir.
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İki hüküm çatışmakta ve bir çatışma boşluğu oluşmaktadır. Söz 
konusu boşluk, HMK hükmünün TMK. m. 284’ü ilga ettiği biçimindeki 
bir yorumla doldurulmaktadır. Kanaatimce Türk Medeni Kanunu’ndaki 
sonuç HMK’ya taşınsa daha isabetli bir tutum olurdu. Medeni Kanun 
hükmünün daha insan haklarına saygılı bir tutum içerdiğini düşünüyo-
rum. Maddi gerçeklik, karine gerçekliğine üstün tutulmuştur.

 VII. RIZAYA DAYALI GEN ANALİZLERİNİN HUKUKİ 
MAHİYETİ

Rıza ile gen analizini yaptırmak isteyen kişi ile bunu yapacak kişi 
veya kuruluş arasında «hekim-hasta» ilişkisi yani vekâlet akdi kurulmuş 
olur. Böyle bir ilişkinin bazı sonuçları vardır. Öncelikle hasta mahre-
miyetine saygı göstermek gerekir. Diğer yandan «izin dışı yasaklılık» 
ilkesinin uygulanması gerekir. Yani verilen iznin kapsamı dışındaki her 
türlü müdahale yasaktır; hukuka aykırıdır. Bir diğer sonuç ise bu ilişki 
çerçevesinde insan vücuduna yapılacak her tür müdahale için aydınla-
tılmış rızanın alınması gerekir.

Bununla birlikte hemen belirtmek gerekir ki, rıza aydınlatılmış da 
olsa her türlü durumda hukuka uygunluğun anahtarı, her türlü hukuka 
aykırılığı ortadan kaldıran bir sihirli değnek değildir. Örneğin, rıza 
bulunsa dahi kişi öldürülemez; ötanazi hukuka aykırıdır.

Sırf merakını yenmek amacıyla genetik analizler yaptırılabilir mi 
sorusu tartışılmaya muhtaç bir konunun fitilini ateşler. Bu noktada 
kanaatimizce şöyle bir yol izlemek gerekir:

Merak edilen husus, yalnızca merak edeni değil, bu kişinin yakınlarını 
da ilgilendirdiğinden sırf merakını yenmek amacıyla bu tür tetkiklere 
izin verilmemelidir, denilebilir. Ancak biz farklı düşünüyoruz. Merakın 
giderilmemesi strese ve o da bunalıma sürükleyebilir. Ülkemizde ne yazık 
ki bu konuda bir boşluk bulunmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki 
Laboratuvarlar isteğe bağlı genetik incelemeleri yapmaktadırlar.

Konu son derece hassastır; bilme hakkı ile bilmeme hakkı arasında 
çok ince bir çizgi bulunmaktadır ve hangi hak lehine bir çözümün üre-
tilmesi gerektiği konusu hukuk politikası sorunudur.
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SONUÇ

Kişilik hakkının bir uzanımı da “bilişsel geleceği belirleme hakkı”dır. 
Bu hak kişiye neyi bilmesi ve neyi bilmemesi gerektiği konusunda mutlak 
bir hak sağlar. Kişi yaşam hakkını olumsuz etkileyecek bilgileri bilmeme 
hakkına sahiptir ve bunun bir biçimde ihlal edilmesi hukuka aykırıdır.

Genetik analizlerin kişilerin bilmeme hakkını ihlal etme ihtimali 
oldukça yüksektir. Diğer yandan genetik analizler yalnızca genetik mater-
yali incelenen kişiler için bilgiler içermeyip o kişinin yakın çevresi bakı-
mından da veriler sağlar. Gen analizlerinin tamamen anonimleştirilmesi 
de mümkün değildir.

Ben burada sözlerime nihayet veriyorum.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Sevgili Hocama çok teşekkür ediyoruz.

Aslında çok teknik bir konu gibi başlığı var, ne kadar güncel, ne 
kadar yaşamsal olduğunu görüyoruz.

Değerli katılımcılar, bu bölümün son konuşmacısı, İnsan Embriyosu 
Üzerinde Araştırma ve Hukuk başlığıyla; Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Üyesi arkadaşımız Avukat Berna Özpınar, buyurun.
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Avukat Berna ÖZPINAR

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi

Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum; Kurultay’ın düzenlenme-
sinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Burada konuşmacı olmak benim için birden fazla sebeple heyecan 
verici, ben şu böyle bir jürinin önünde, Prof. Dr. Fadıl Yıldırım Hoca-
mında içerisinde yer aldığı jüri önünde tez savunmamı yaparak yüksek 
lisansımı tamamlamıştım. Şimdi onunla aynı kürsüde bir sunum yapa-
bilmek gerçekten çok özel bir an, özel bir gurur ve heyecan.

Bir hafta sonu gününü, çok güzel bir günü, böyle kapalı bir salonda 
sizi hapsederek geçiriyoruz; ama gerçekten konular çok hayatidir.

İNSAN EMBRİYOSU ÜZERİNDE 
ARAŞTIRMALAR VE HUKUK

Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyor, kurultayın düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir kadın için çocuk sahibi olmak 
hayati bir konudur ancak bunun doğal yolla olmadığı üremeye yardımcı 
metotlar kadın bedeni ve ruhsal sağlığı üzerinde çok büyük bir baskı 
oluşturmaktadır. Ben de böylesi zor bir süreci yaşamış olan adı ben de 
saklı bir müvekkilimin “Benim embriyolarıma ne oldu? ” sorusu üzerine, 
sizlere sunacağım bu konuyu araştırmaya başladım. Benim için çok öğre-
tici ve düşündürücü olan bu çalışmamı, sağlık hukuku ile ilgilenenlere 
katkı sağlaması ümidiyle, adı bu müvekkilime ve tüp bebek sürecindeki 
tüm anne adaylarına adıyorum.

İnsan Embriyosu Üzerinde Araştırmalar ve Hukuk başlığı altında 
sizlere; geçmiş biyoloji bilgilerinizi bir parça hatırlatarak embriyonun 
ne olduğunu, türlerini ve insan embriyosu üzerinde araştırmanın neden 
önemli olduğunu, ardından dünyadaki ve ülkemizdeki hukukun bu 
araştırmalara ilişkin düzenlemelerini sunmaya çalışacağım.
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EMBRİYO NEDİR?

Embriyo; iki ayrı cinsin üreme hücresi birbirlerini dölledikten sonra, 
birbirini izleyen hücre bölünmeleri ve farklılaşmalarıyla oluşan küçük 
canlı modelidir. İster bitki, ister hayvan olsun gelişmiş canlıların tümünde 
yaşam erkek gametin dişi gameti döllemesiyle başlar. Böylece oluşan ilk 
hücreye bir başka deyişle döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Zigotun 
art arda mitoz bölünmelere uğramasıyla da embriyo ortaya çıkar. Emb-
riyonun gelişmesi üç evreye ayrılır: Embriyo öncesi, embriyo ve fetüs 
(dölüt). İnsanda embriyo öncesi dönem üç hafta sürer; bu süre boyunca 
başlangıç hücresi, bir başka deyişle döllenmiş hücre sürekli olarak bölünür

Embriyo 3 tür oluşabilir:

1-Doğal

2-Tüpte

3-Klonlama(çekirdeği çıkartılarak)

Kısırlık tedavisinin belki de en ilginç karakterleri: dondurulmuş 
embriyolardır. Hatta bazen dondurulmuş yumurtalar. Zamanı gelince 
çıkarılıp rahminize yerleştiriliyorlar. Bebeğiniz beş dakikada hazır.Don-
durulmuş embriyo transferinin tıptaki adı kriyoprezervasyon. En sık 
kullanıldığı yöntem tabii ki tüp bebek.

Tüp bebek tedavisi sırasında tek bir yumurta döllenmiyor. Birden 
fazla yumurta laboratuvar ortamında dölleniyor. Embriyoya dönüştü-
rülüyor. Bunlardan bir ya da ikisi anne rahmine yerleştiriliyor. Sonucun 
başarılı bir hamilelik olması bekleniyor. Beklenen bu ama sonuç her 
zaman olumlu değil. Bazı çiftlerin tüp bebek sahibi olmak için birkaç 
deneme yapması gerekiyor. Başarıyla döllenen embriyolardan bir ya da 
ikisi anne rahmine yerleştiriliyor demiştik. Kalan embriyolar sonraki 
denemeler için dondurularak saklanıyor

Dondurulmuş embriyoların amacı tüp bebekle çocuk sahibi olmanızı 
sağlamak. Ama bunu yaptırmak istemenizin başka nedenleri de olabilir. 
Yumurtalıklarınıza zarar verecek radyoterapi, kemoterapi ya da ameliyat 
geçirmeden önce kendinizi dondurulmuş embriyolar ile garantiye almak 
mümkün.
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KÖK HÜCRE NEDİR?

Doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Sınırsız bölünebilme, 
kendini yenileme, doku ve organa dönüşebilme yeteneğine sahip henüz 
farklılaşmamış hücredir. Cilt hücreleri, kas hücreleri bölündüklerinde 
kendileri gibi hücre oluşturur. Kök hücrelerin belirlenmiş fonksiyonları 
yoktur, bu yüzden farklı hücre tiplerine dönüşebilirler.

Normal hücreler sınırlı sayıda çoğalabilirler ya da çoğalamazlar, bunlar 
görevleri belirlidir, cilt hücresi yine cilt hücresi olarak çoğalır, bir başka 
hücreye dönüşemez.

Kök hücre ise; mucize bir biçimde sonsuza kadar çoğalır, görevi, 
farklılık tipi belirlenmemiştir, farklılaşmış hücrelere dönüşebilir.

1960 yılında kemik iliğinden alınan kök hücrenin lösemi tedavisinde 
devamla

1980’lede kordon kanında kök hücrenin bol miktarda olduğu tespit 
edilmiştir.

1998’de embriyondan, kök hücrelerin ayrıştırılması gerçekleştirilmiştir.

Kök Hücreler Elde edildikleri yere göre 3 grup olarak belirlememiz 
mümkündür:

1-Embriyonik Kök Hücre

2-Yetişkin Kök Hücresi

3-Fetus Kök Hücresi

Kök Hücrelerin Farklılaşma Özelliklerine göre 3 tip bulunmaktadır:

1-Totipotent Hücre: Erkeğin spermi ile kadının yumurtasının döl-
lenmesi suretiyle oluşan zigot, tek başına organizmanın tamamını oluş-
turabilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Bu sebeplede herşeyi yapabilen 
anlamındadır (totipotent). Embriyo devreleri boyunca aşama aşama 
organ ve sistemler oluşturur. İlk 4 gündeki hücreler.

Blastula evresi denilen evrede; döllenmeden 5. günden itibaren mey-
dana gelen hücrelere blatosist denilen küresel bir şekil alır.

2-Pluripotent Hücre: Döllenmeden 5. günden itibaren meydana 
gelen hücrelerdir, bunlar vücuttaki tüm hücrelere dönüşme potansiyeli 
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olmakla birlikte tek başlarına tüm canlıyı , organizmayı, oluşturamazlar. 
Bilinen tüm hücre tiplerine (beyin, karaciğer, kemik, kan, böbrek, vs) 
dönüşebilirler.

3-Multipotent Hücre: Anne karnındaki gelişimde hücreler özel 
görevlere sahip olurlar ve erişkin kök hücrelerine dönüşürler. Kan kök 
hücreleri; kemik iliğinde bulunur ve gerektiğince beyaz ve kırmızı kan 
hücrelerine ve trombositlere dönüşebilir. Yani bunlar bir anlamda türleri 
görevleri belli hücrelerdir.

Embriyonel Kök hücre; blastosoit adı verilen hücre kümesinden alınan 
hücrelerin her bir embriyonik kök hücredir. Bunun daha çok tüp bebek 
merkezlerinde üretildiği bilmekteyiz. Embiryonik kök hücreler; çoğalma 
ve dönüşme yeteneği diğer kök hücre türlerinden fazla, hızla çoğalabiliyor, 
farklılaşabiliyorlar ve laboratuvar ortamında 2 yıl yaşayabilirler.

Erişkin Kök Hücreleri; her bireyde bulunan, bunlar bulundukları 
dokunun türüne uygun hücrelere dönüşürler. Akciğer, kalp, kemik hüc-
releri. Bunlardan tüm hücreler elde edilemiyor, büyüme ve çoğalmaları 
yavaş ve dokuda bunları bulmak da zor. Bu sebeple de emriyonel kök 
hücre tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl Nobel ödülü alan ekibin yöntemi bu 
kök hücrelerin teminine ilişkin bir metot (inducedpleuripotentstemcells).

Fetus Kök Hücreleri: Düşük yapan kadınlardan elde edilen kök hücre 
tipi, suistimale açık. Ukrayna’da bu şekilde düşük olarak görülen ancak 
mezar kazıldığında cenin parçalanmış olduğu örneklerle karşılaşılmıştır. 
.Bunlarında çoğalması erişkin kök hücresinden hızlı ancak embriyonik 
kök hücreden yavaş. Embriyonik kök hücrenin de bölünmesi kontrol 
edilememesi ve tümör oluşturması da karşılaşılan bir durum.

Kök hücre, bugün Kalp akciğer hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, 
felç tedavisi, Parkinson hastalığıendoktrin, diabet hastalığı tedavisinden 
bir umut durumundadır. Organ bekleyen insanlar düşünüldüğünde 
organ yapılabilir duruma gelmesi yine çürük dişin kök hücrelerle tedavisi 
gerçekten heyecan vericidir.

Türkiye’de Ege üniversitesinde ameliyat olamayacak durumdaki kalp 
hastalarına hasarlı bölgelerine kök hücre nakli ile olumlu sonuçlar alınmış.

Klonlama, bir diğer embriyo oluşturma tipidir. üzerinde çok fazla 
tartışma konusudur. Aslında doğalklonlama rahimdeki bölünme ile tıpa 
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tıp aynı canlı örneğinde bilinen bir durumdur. Ancak yapay olanı, bir 
canlıdan alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkartılır ve daha sonra bir 
başka aynı türde canlıdan alınan her hangi bir vücut hücresi çekirdeği 
bu yumurtaya nakledilir. Nakil başarılı ise hücrenin bölünmesi için 
şartlar sağlanır, böylece çekirdeği kullanılan bireyin özelliklerinde yeni 
bir canlı oluşur.

Tedavi amaçlı klonlamada amaç kök hücre elde etmektir. Bu kök 
hücrelerin pek çok hastalığa çare olacağı söylenmektedir. Kök hücrenin 
elde edilmesi için embriyonun öldürülmesi yani tedavi için bir başka 
canlının öldürülmesi…

İşte burada etik, hukuk, din, vs… devreye girmektedir. Embiriyo 
üzerinde bilimsel çalışma yapılabilir mi? Cenin dönemi embriyonun 
oluşmasından 3 ay sonra başlıyor.

Farklılaşma potansiyeli yüksek olması sebebiyle tercih edilen embriyo-
nik kök hücreler alındıktan sonra embriyonun hayatına son verilmektedir. 
Burada embriyoya yüklenen anlam sebebiyle tartışma başlamaktadır. 
Embriyo, ne zaman insandır? Hukuk düzeni bunun tanımını ve zamanını 
söylememiştir. Embiriyoyu daha oluşundan itibaren insan gibi görülmesi 
düşüncesinde embriyo üzerinde çalışma yapılması kabul edilebilir değildir. 
İnsan yaşamının başlangıcı sadece embriyonik araştırmalar yönünden 
değil, kök hücre ve klonlama çalışmaları yönünden de önemlidir.

Buradaki yaklaşımların bazıları kişiliğin oluşumu merkezli olup, 
ceninden önceki dönemde embriyonun kişiliğinin bulunmadığını, diğer 
bir grup embriyonun evrelerini dikkate alarak faydacılığı esas almakta, 
israfın önlenmesi için insanlığın faydasını temel alarak embriyonik 
araştırmaların savunmaktadır. Bunlar embriyonun insan onurundan 
yararlanamayacağını ağırlıklı kabul etmektedir. Esnek yaklaşan grup 
bile konunun ciddi bir piyasasının olduğunu kabul etmekte, konunun 
ticarileşmemesi ve yaşamının araç haline getirilmemesi için kanuni düzen-
lemelerin gerektiğine işaret etmektedir. Embriyonun değişime uğramadığı 
aşamada seçilebilir olmadıkları(yani beyin, kan vs belli değil), bu sebeple 
de insanlık öncesi bir korumadan yararlandırılamaz.

TMK “ana rahmine düşme” tanımı karşısında hiç olmazsa ana rah-
minde olmayan embriyo için zaten yaşam şansı olmadığı bu sebeple 
üzerinde çalışma yapılabileceği tezi ileri sürülmüştür. Gerçekten ülkelerde 
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farklılık gösteren tartışmalı bir konudur. İsviçre’de embriyonik kök hüc-
relerin kullanılmasıyla ilgili halk oylamasında kanun kabul edilmiştir. 
Günümüzde ya yasak ya da sınırlı bir uygulama sözkonusudur.

• Üremeye yardımcı teknoloji uygulamaları sırasında elde edilen fazla 
embriyolardan kök hücre elde edilmesine bazı koşullarda izin veren 
ülkeler;

Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Yunanistan

• Üremeye yardımcı teknoloji uygulamaları sırasında elde edilen fazla 
embriyolardan kök hücre elde edilmesini yasaklayan ülkeler;

Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, İrlanda

Ülkemizde embriyo üretimi

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı 
Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Avrupa 
Temel Şartında insan klonlaması yasaktır. Üreme amaçlı embriyo üretimi 
esasları, bunların uygulama esaslarını düzenlemiştir. ÜYTE md. 18

• (4) Kendilerine ÜYTE uygulanacak eşlerden alınan yumurta ve 
spermler ile bunlardan elde edilen embriyoların bu Yönetmelikle 
belirlenen esaslar dışında her ne maksatla olursa olsun bulundurul-
ması, kullanılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. Bu yasağa 
uymadığı tespit edilen merkezlerin faaliyetleri ile merkez dışında aynı 
faaliyetlerde bulunan yerlerin faaliyeti valilikçe derhal durdurulur.

• (5) ÜYTE uygulanacak eşlere sadece kendilerine ait üreme hücreleri 
uygulanır. Herhangi bir şekilde donör kullanılması, donör kullanı-
larak embriyo elde edilmesi, adaylardan alınan yumurta ve spermler 
ile elde edilen embriyoların başka adaylarda, aday olmayanlardan 
alınanlar da adaylarda kullanılması ve uygulanması yasaktır. Bu 
yasaklara aykırı olarak elde edilen gebeliklerin herhangi bir aşamada 
tespit edilmesi durumunda, merkez süresiz kapatılarak bu işlemi 
yapan kişilerin sertifikaları iptal edilir ve ilgili tüm çalışanların da 
süresiz olarak ÜYTE merkezlerinde çalışmalarına izin verilmez
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Bunlar idari yasak niteliğindedir. Yönetmelikte yer alan bu bulun-
durma, kullanma, satma fiilleri yasak ama kime? Bunlar tamamı idari 
yaptırımdır.

Yasak ama bu yasağa uymayınca hangi suç oluşacak buna ilişkin bir 
müeyyide bulunmamaktadır.

 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve 
İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi:

md. 18

1.  Hukukun embriyon üzerinde tüpte araştırmaya izin vermesi 
halinde, embriyon için uygun koruma sağlanacaktır.

2.  Sadecearaştırma amaçlarıyla insan embriyonlarının yaratılması 
yasaktır.

Aslında hukuki düzenleme araştırma amacıyla embriyonun üretmeyi 
yasaklamakla ortada sadece tedavi ve üreme amacıyla embriyonun yara-
tılmasına imkân tanımaktadır. Maddenin ilk fıkrasının iç hukukumuza 
yerine getirildiğini düşünmüyorum. Zira tüpteki embriyonun korunma-
sına ilişkin tek ÜYTE’deki düzenlemelerdir. Ancak bunlar belirttiğim 
üzere idari yaptırımlar olarak hukuki koruma sağlamaktan uzaktır.

Sabrınız için teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz.

Soru var mı?

Galiba Hülya Hocanın bir sorusu var, buyurun.

Değerli hocalarımız sorularının cevaplarını hazırlarken, Yaşar Bilge 
Hocamız küçük bir katkıda bulunmak istiyor.

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Yaşar BİLGE- Çok teşekkür ederim.

Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Dalında Öğretim 
Üyesiyim.

Şimdi bilme hakkıyla ilgili, özellikle aile hukuku açısından oldukça 
önemli sorunlar var ve onların çözülmesi açısından bazı süreçler 
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geliştirmemiz lâzım. Bunlardan biri; kişi hastalığı nedeniyle birini yakın 
ve ciddi bir şekilde öldürme tehdidi varsa, yani “perseküte” ise, yani o 
kişiyi öldürmek niyeti ciddiyse, pekâlâ mağdur bilgilendirilebilir.

İki; sürücünün ehliyeti varsa, araba sürme yetkisi yoksa mesela epilepsi 
nöbetleri geçirip insanları öldürme olasılığı açısından belgesinin iptali 
yönünde uğraş gösterilmesi mümkündür.

Bulaşıcı hastalığı olan çalışan, hastalığını tedavi ettirmezse çalışamaz.

Nadir hastalıkların tanısı zor, bunların tedavisindeki kullanılan ilaç-
lara da zor erişiliyor. Bu tür durumlarda genetik tetkik ile yatkınlık zayıf 
bir ihtimaldi. Çok faktörlü sebepler düşünülerek süreç geliştirilmeli ki, 
kendimizi fazla suçlamamalıyız.

Evlilikte hasta olan eş durumunu başkasından değil, bizzat eşinden 
kendisinden öğrenmelidir. Bunu eşin kendisi anlatmalı, doktor anlat-
mamalıdır. Evliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından bu önemlidir.

Soy bağı sorunu düşünülüyorsa ailede velayeti olan kişi genetik analiz 
yaptırabilir.

Çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Bizde teşekkür ederiz sevgili hocam.

Timur Hocam buyurun.

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN- Bana sorulan soru, Profesör Doktor 
Fulya Tekşen Hocamız.

Öncelikle teşekkür ediyorum.

Hocamız şöyle bir soru sormuş: Geni tanımlar mısınız?

Aslında genler insanda 46 tane kromozom var diyoruz ve bu kromo-
zomlar üzerinde bulunan nükleotik dizilerine biz gen diyoruz. Biraz önce 
sunumda da anlattığım gibi bunlar protein üreten ve bizdeki büyüme, 
gelişmemizden, boyumuzun uzamasından tutun da, birçok protein 
üretmesini sağlayan yapılar olarak söyleyebiliriz.

Diğer bir soru; mutasyon ve polimorfizm arasındaki farklar nelerdir?

Mutasyonlar genetik yapımızda veya genomumuzda bahsettiğim 3 
milyar tane harften bazılarının değişikliğine biz mutasyon diyebiliriz. Bu 
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sadece harf hatası olabilir. Bir de kromozomlardaki yapısal değişiklikler 
olabilir veya sayısal değişiklikler. Örneğin, 47 kromozomlu olabiliriz veya 
eksi 45 kromozomlu olabiliriz. Biz bunlara mutasyon diyoruz, sayısal 
veya nokta mutasyonu şeklinde değerlendirebiliriz. Ama polimorfizme 
geçtiğimiz zaman, örneğin toplumumuzda herhangi bir mutasyona bağlı 
olarak farklılık görüyoruz veya değişiklik görüyoruz. Eğer bu değişikli-
ğin yaygınlığı yüzde 1’in üzerinde ise, biz bunu o zaman polimorfizm 
olarak değerlendirebiliyoruz. Yani, yaşama şansı da buluyorlar bunlar ve 
popülasyonda yüzde 1’in üzerine de çıkabiliyorlarsa polimorfizm olarak 
da adlandırıyoruz.

Umarım hocam bu kısa sürede cevaplandırabilmişimdir.

Oturum Başkanı- Timur Hocam teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Fulya TEKŞEN- Teşekkür ederim.

Aslında ben birazda konuyu açmak üzere bu soruyu ilettim hocamıza.

Tabii harfler diye hocamız bize gayet güzel anlattı, ama biz baz olarak 
bunları biliyoruz. Belki farklı disiplinlerden katılımcılar olduğu için bu 
nükleotikler içerisindeki bazların değişimi, harf biraz sanki kafa karıştırıcı 
gibi olabilir geldi bana, onun için bunların açıklanması için sordum.

Tabii evrim süreci içerisinde genetik çalışmalar çok önemli bizim açı-
mızdan. Canlıların gelişimi, bugün kabul ettiğimiz tek bir “prokaryotik” 
hücreden gelişimin tamamlandığını ve insana gelindiğini biliyoruz. Bu 
gelişim sürecinde DNA yapısı gerçekten çok önemli, ama polimorfizm 
ile yani bu bazlar arasındaki farklılık, çeşitlilik yaratırken, mutasyonun 
zararlı ve yararlı olan etkilerinden belki kısaca söz edilebilir. Bunun sonucu 
olarak da, bugün gelinen noktadan söz edilebilir diye ben konunun 
açılması açısından bu soruyu yönelttim.

Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN- Tabii burada benim bahsettiğim o 
kadar çok konu var ki, 20 dakikada ancak bu kadar konuyu anlatmaya 
çalıştım, kusura bakmayın bunu anlamak o kadar da kolay değil. Birçok 
bilimi bilmeniz gerekiyor; biyolojiden tutun, kimyadan, antropoloji, 
tıp konusunda birçok alanda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hele hele 
genetik antropolojiyi anlamak, böyle 20 dakikada anlatmanın oldukça 
zor olduğunu söyleyebilirim.
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Şu bilgiyi de vereyim, hocamız genetik, evrim deyince; genoma 
baktığımız zaman, benim biraz önce bahsettiğim, diğer canlılarla olan 
genomumuzdaki benzerlik, fareyle, şempanzeyle vesaireyle bunlarda artık 
sorgulanıyor. Bu benzerlik aslında şu anda şempanze ile yüzde 98’lik bir 
benzerlik belki de bir anlam ifade etmiyor deniliyor. Şöyle: Genetik olarak 
benzeyebiliriz, genlerde aynı olabilir. Örneğin, bizi diğer canlılardan ayı-
ran özelliğimiz nedir, beynimiz diğerlerden farklıdır ve zeki olduğumuzu 
söyleriz. Ama, şempanzelere baktığımız zaman kod aynı, ama buradaki 
farkı yaratan işlevselliği veyahut beyin hücrelerimizi üreten proteinler 
şempanzelerde 5 yıl salgılanırken, bizde örneğin 10 yıl salgılanıyordur. 
Farede de aynı olması pek bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan bunların 
ne kadar sürede işlevsel olduğudur. Genom ve evrim çalışmalarında bu 
benzerlikten daha çok işlevsellikte araştırılıyor.

Teşekkürler.

Oturum Başkanı- Sağ olun Hocam.

Buyurun Fadıl Hocam.

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM- Fulya Hocamdan bir soru geldi.

18 yaşından küçük bireylerin gen analizlerinin açıklanmasının hukuki 
sorumluluğunu açıklar mısınız?

Şimdi kişiye sıkı sıkı hakların kullanılmasında ayırt etme gücü yeter-
lidir. Yani, kişi ayırt etme gücüne sahipse kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların 
kullanılmasında kendisi karar verebilir ve bu konuda gen analizlerinin 
yapılıp yapılmamasına veya sonuçların açıklanıp açıklanmamasına kendisi 
bizzat karar verebilir, kendisinin rızasının alınması gerekir. Bu noktada 
anne-babanın rızası yeterli değildir.

Bir başka soru; genetik veri koruma istisnacılığına gerek var mıdır?

Biz genetik analizlerin sağladığı verilerin özelliklerini diğer verilere 
nazaran birtakım farklı özellikleri olduğunu söyledik. Örneğin, tamamen 
anonimleştirmek mümkün değil. Sadece kişi hakkında değil, verinin 
sağlandığı kişi hakkında değil, yakın çevresi hakkında da bilgiler sağla-
maktadır dedik.

Verilerin korunmasıyla ilgili düzenleme yapılırken bu genetik verilerin 
dikkate alınarak bu konuyla ilgili hassasiyet gösterilmesine işaret ettik.
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Bir başka soru; genetik incelemeyle kişinin günlük faaliyetleri hak-
kında neyi, ne zaman yapmış olduğunu görebiliyor muyuz?

Şimdi, bir cinayet işlenmiş, cinayet mahallinde bir sakız bulunuyor, 
adama “ben o gün İstanbul’daydım” diyor, sakızından o saatte cinayet 
mahallinde olduğu bilgisi ortaya çıkıyor. ben bunu ifade etmek istedim. 
Yoksa kişinin neyi ne zaman yapmış olduğu hakkında bilgi edinebileceğini 
belirttiniz, bunun sınırı ne kadar genişledi.

İbrahim GÖÇMEN- Ceza Hukuku kapsamında sordum.

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM- Türkiye’deki teknoloji bu 
konuya ne kadar elverişli?

Türkiye’deki teknolojiyi bilmiyorum ben, ama bunların kullanıldığını 
ve suçlunun tespiti bakımından en azından bunlardan yararlanıldığını 
biliyoruz.

İbrahim GÖÇMEN- İbrahim Göçmen.

Bir cinayet davasında Telekomünikasyon İletişim Kurumundan 
alınacak bir bilginin bize çok faydası olacağı yönünde bilgi aldım. Bu 
bilginin varolduğu bilgisi vardı, fakat ısrarla sormamıza rağmen bu konuda 
bize bilgi verilmedi ve biz o cinayeti aydınlatamadık. Faili meçhul kaldı.

Böyle bir veri varsa elimizde, böyle bir teknoloji varsa, bu cinayet 
davalarında niye kullanmayalım, bu kadar ince ayrıntılı yapabiliyor-
sak? O anlamda sordum. Ama amaç cinayet davalarında bunları nasıl 
kullanabiliriz?

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM- Ceza Muhakemesi Kanununda 
bu tür genetik incelemelerin yapılmasına imkân veren şeyler var.

Ben çok fazla teknoloji hangi noktada onu bilmiyorum.

Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz.

Başka soru varsa arada hocalarımıza soralım, zamanımızı sarkıtma-
yalım bir oturumumuz daha var.

Ben burada oturumu kapatıyorum.

Sunucu- Hocalarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz.
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Plaketlerini sunmak üzere Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku 
Eğitim Koordinatörü Sayın Avukat Cahid Doğan Bey’i kürsüye davet 
ediyorum.

(Plaket Takdimi)
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Oturum Başkanı : Avukat Ali YILMAZ

Konuşmacılar : Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ

     Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

     Avukat Pınar Aksoy GÜLASLAN

     Avukat Nuray Özgüney YENER
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Sunucu-

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor 
Çağlar Özel ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk 
Ar. Gör. Günhan GÖNÜL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör Doktor Aydın Başbuğ, 
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Sayın Avukat Pınar Aksoy 
Gülaslan, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu üyesi Avukat Nuray 
Gözgüney Yener ve yine oturum başkanı olarak Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Sayın Avukat Ali Yılmaz; buyurun.

Oturum Başkanı- Değerli katılımcılar, Gen Hukuku ile ilgili dör-
düncü oturumumuzun ikinci bölümünü başlatıyoruz.

Sevgili Profesör Doktor Çağlar Özel ve Ar. Gör. Günhan GÖNÜL 
hocamız tebliğini sunacaktır.

Buyurun.

Tutanakları düzeltmek açısından söylüyorum, ben Sağlık Hukuku 
Kurulu Üyesiyim, Yönetim Kurulu Üyesi değilim, onu da düzeltiyorum.
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Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ar. Gör. Günhan GÖNÜL

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

GEN ANALİZLERİ VE KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

I. Gen Nedir?

Canlıların atalarından aldıkları ve mutasyona uğramadıkça değişme-
den nesilden nesile aktarılan özellikler kalıtsal karakterleri oluşturmak-
tadır. İşte bir organizmanın herhangi bir biyolojik özelliğinin kaynağını 
oluşturan kalıtsal etkene gen denilmektedir.[1] Gen terimi ilk olarak 
1909’da o zamana kadar farklı isimlerle ifade edilen kalıtsal üniteler için 
kullanılmıştır. Bu anlamda gen hücrenin kromozomlarında bulunan, 
canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve 
nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleri olup, genetik unsurun en küçük 
parçası olarak tanımlanmaktadır.[2]

Son elli yılda gen tekniği alanında yaşanan gelişmeler sonucunda 
insanlık tarihi açısından çok büyük bir aşamanın gerçekleştiği kabul 
edilmektedir. Öyle ki insanın gen haritasının çıkarılmış olması tekerle-
ğin icadından, aya ayak basmadan daha önemli bir gelişme; ateşin ya da 
atomun keşfi kadar önemli bir devrim olarak görülmektedir.[3]

[1] Erten/Acır/Taşveren, Gen (DNA) Testinin İspat Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1996, Cilt 45, Sayı 1-4, (s. 573-588), s. 
575.

[2] Bkz. http://gen.nedir.com/ (Erişim T.:29.10.2013)
[3] Bkz. Büyükay, Yusuf, Gen Analizleri ve Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler, Cilt: IX 

Sayı: 3–4 Yıl: 2005, (s. 354-382), s. 354. 
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II. Gen Analizi Kavramı

Gen analizi, insanların genetik özellikleri tespitine yönelik olup, 
genetik ve moleküler biyolojiye dâhil araştırmadır. Gen analizi teknik bir 
faaliyet yöntemi olarak insan yaşamına ilişkin genetik faaliyetlerin sadece 
bir kısmını oluşturur. Gen analizi kavramından genel olarak canlıların, 
özelde de kişilerin genetik (soy, ırs) özelliklerinin ortaya çıkarılması 
işlemi anlaşılır. Böylelikle kişinin hangi genetik özelliklere sahip olduğu 
ortaya çıkarılmış olunur. Ama özellikle kişinin mevcut ya da gelecekte 
gerçekleşmesi olası hastalıklarına ilişkin bir rapor vermesi gen analizleri-
nin farkını ortaya çıkarır.[4] Bunların dışında klonlama, babalığın tespiti, 
hastalıkların önceden teşhisi, hastalığa yatkınlık, hastalığa yol açan gene 
önceden müdahale edilerek hastalığı önleyici girişimde bulunulması, 
istenmeyen cinsiyetteki ya da özürlü çocuğun doğumunun önlenmesi, 
organ naklinde genetik uygunluğun tespiti gibi faaliyetler de bu kap-
samda değerlendirilir.[5]

Gen analizleri hekimler için hasta takibinde, genetik bilgileri analiz 
edilen kişi için çocuk sahibi olmak gibi kişisel ve önemli kararlar verilmesi 
açısından diğer test yöntemlerine göre sonuçlarının gerçeğe uygunluk 
bakımından çok daha yüksek olması açısından üstünlük taşımaktadır. 
Bu nedenle, bu analizler neticesinde elde edilen bulgular kişinin sadece 
geçmiş ya da bugünkü kimliğine ilişkin değil aynı zamanda geleceğine 
ilişkin kuvvetle muhtemel ya da muhakkak bilgiler içermektedir. Aynı 
zamanda, bu analizler neticesinde elde edilen bilgiler sadece kişinin 
kendisiyle sınırlı kalmayarak yakınları hakkında da bilgi edinilmesine 
olanak tanımaktadır. Genetik analiz neticesinde edilen bilgiler o kadar 
ifşai nitelikte olabilir ki bunun şeffaf insan nitelendirmesine dayanak 
oluşturduğu ileri sürülmektedir.[6] Ovum (yumurta) hücresi kime aitse 
doğan çocukta bunların kalıtsal (genetik) özelliklerini taşımaktadır[7].

[4] Başpınar, Veysel, Gen Analizleri ve Şahsiyet Hakkının Korunması, Melikşah Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi Gen Hukuku Özel Sayısı, Kayseri 2012, (s. 79-107), s. 84.

[5] Bkz. Başpınar, agm. s. 90. 
[6] Yıldırım, Mustafa Fadıl, “Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması”, Erzincan 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, Sayı: 3-4, Erzincan, 2007, s. 388.
[7] DOĞAN, C.: “Soybağının Genetik Temelleri ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu”, Prof. 

Dr. Dr. H.C. Hakan HAKERİ’YE ARMAĞAN, TIP/SAĞLIK HUKUKU, Karşılaştırmalı 
Güncel Ceza Hukuku Serisi No:14, Seçkin Yayınları, Ankara-2014, s. 382.
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Genom analizleri neticesinde elde edilen bilgilerin sadece analiz 
edilen kişi ya da aile fertleri için değil aynı zamanda genomik tıbbın 
gelecek döneminde birçok alanda milyonlarca insan için fayda doğurması 
beklenmektedir.[8] Hatta öyle ki, önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut 
hastalıkların genomik ya da moleküler bazlarını düzelten daha efektif gen 
terapilerinin oluşabileceği öngörülmektedir.[9] Ayrıca, genetik bilginin 
yakın gelecekte özellikle çocuk ve yetişkin obeziteleri, metabolik send-
rom, kalp hastalıkları ve beslenmeye bağlı bozuklukların önlenmesinde 
kullanılır hale gelmesi beklenmektedir.[10]

Öte yandan, bir tedavinin ilk basamağını oluşturmak ya da sadece 
genetik bir rapor elde etmeye yönelik gen analizleri aynı zamanda bir 
tıbbi müdahale sayılırlar.[11] Gen analizleri yoluyla gerek beden bütünlü-
ğüne gerek ruh bütünlüğüne, dolayısıyla da kişilik haklarına müdahale 
söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda geçerli bir rızaya dayanmadıkları 
ya da haklı bir nedene dayanmayan gen analizleri hukuka aykırı nitelik 
taşırlar. Örneğin bir kişinin geçerli bir rızasına dayanmadan hatta haberi 
bile olmadan yapılan gen analizi hukuka aykırıdır.[12] Buna karşılık gen 
analizinin gerçekleştirilmesinden çok, analiz neticesinde elde edilen bul-
gular önem taşımaktadır. Bu anlamda aynı zamanda ekonomik değere 
tahvil edilen ve bu yüzden de daha sıkı korunması gereken diğer tıbbi 
araştırmalar gibi[13] bir takım bilgilerin, verilerin varlığı söz konusudur. 
Ancak burada önemle vurgulanması gereken husus korunan değerin 
bizzat “veri”den çok, verinin ilişkili olduğu kişinin “kişilik haklarının 
korunması”dır. Bu veriler yeterince korunabildiği ölçüde kişilik de koru-
nabilmektedir. Sonuç olarak gen analizi neticesinde elde edilen verilerin 
korunması ile kişilik hakları ve dolayısıyla Anayasa ile güvence altına 
alınan temel hakların korunması gerçekleşmiş olacaktır.[14]

[8] Roberston, J.A, “The $1000 Genome: Ethical and Legal Issues in Whole Genome Sequencing 
of Individuals”, The American Journal of Bioethics, 3(3): W35-W42, 2003, s. 35.

[9] Robertson, s. 35.
[10] Reilly Philip R., DeBusk Ruth M., “Ethical and Legal Issues in Nutritional Genomics”, J 

Am Diet Assoc., 2008; 108: 36 -10, s. 40.
[11] Büyükay, agm. s. 358.
[12] Büyükay, agm. s. 358.
[13] Karş. Yıldırım, M. Fadıl, “Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması”, AÜEHF 

Dergisi, C. XI, Sayı: 3-4, Erzincan, 2007 (s. 383-402), s. 383. 
[14] Bkz. Yıldırım, agm, s.383. 
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III. Gen Analizinin Gerçekleştirilmesi

Gen analizleri sadece hekimler tarafından değil aynı zamanda biyolog, 
kimyager gibi başka meslek mensuplarınca da gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısı ile genetik testler tedavi amaçlı tıbbî müdahalenin dışında soy 
bağının belirlenmesi, sigortalama gibi başka amaçlarla da yapılmakta-
dır. Ancak bu durum gen analizlerinin kural olarak tıbbi bir müdahale 
sonucunda gerçekleştiğine gölge oluşturmamalıdır. Tıbbi müdahale “tıp 
mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan teşhis, tedavi veya 
hukuka uygun amaçlarla kişinin müdahaleden beklediği menfaate uygun 
tıbbın sınırları içinde kalan fiziki ve ruhi girişim...” anlamına gelmek-
tedir.[15] Bu bağlamda gen analizine ilişkin müdahale öncelikle kişinin 
rızasına dayalı olarak ortaya çıkar. Burada aranan rıza genel anlamda 
rızanın da ötesine geçerek aydınlatılmış rıza anlamına gelmektedir zira 
aydınlatılmış rızada belli bilgilerin açık ve anlaşılır şekilde açıklanması 
görevi bulunmakta; bunu yanı sıra hem uygulama hem de araştırma 
için açık rızanın alınması gerekmektedir.[16] Öyle ki, aydınlatışmış rıza 
alınmaksızın kişinin kişilik hakları kapsamında bulunan yaşamına, sağ-
lığına, vücut bütünlüğüne yapılacak tıbbi müdahaleler hukuka aykırı 
olacaktır. DNA vb. gen analizleri öncesinde kişinin aydınlatılmış rıza-
sının alınmasının hukuka uygunluk nedeni sayılmasına ilişkin olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen emsal kararlardan biri olan 
Moore v. Regents of the University of California’da hekimin hastanın hüc-
relerinin alınıp kullanılması için önceden aydınlatılmış rızanın gerekli 
olduğu aksi takdirde hekimin sorumluluğunun doğacağı hükme bağlan-
mıştır.[17] Aydınlatılmış rızadan ne anlaşılması gerektiğine bakıldığında 
bundan genetik analize tabi tutulacak kişinin analizin yöntemi, kapsamı, 
muhtemel komplikasyonlar ve (söz konusu ise) analiz neticesinde elde 
edilen bilgilerin ne şekilde depo edileceği hususunda bilgilendirilmesi ve 
bu kapsamlı bilgilendirmenin tümüne ilişkin rıza anlaşılmalıdır.

[15] Bkz. Özpınar, Berna, Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 
2007, s. 17, Tıbbi Müdahale kavramı hakkında ayrıca bkz. Özcan, Burcu, G/Özel, Çağlar, 
“Kişilik Hakları–Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki 
İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı 
Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 2007, (s. 49-70), 
özellikle s. 55 vd. 

[16] Beauchamp Tom L., “Informed Consent: Its Histroy, Meaning and Present Challenges”, 
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2011, 20, 515 – 523, s. 515 vd.

[17] Robertson, s. 37.
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Aydınlatma yükümlülüğü, tıbbi müdahalede bulunan ile hasta ara-
sındaki güven ilişkisini güçlendirmesi ve hastanın tıbbi müdahaleyi kabul 
ya da reddetmesi yönünde karar verebilmesi için önem taşımaktadır.[18] 
Hastasıyla sağlıklı iletişim kurabilen hekim, ileride aydınlatma yükümlü-
lüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek sorunları da engelle-
yebilecektir.[19] “Hastaya aşamalı olarak teşhis aydınlatılması yapılmalı ve 
tedavi süreci başlatılmalıdır. Hekim hastasını ölümcül aydınlatmalardan 
kaçınmalıdır. Ani aydınlatmalar, hastalığın iyileşme sürecini azalttığı gibi, 
başka çeşit hastalıklarında ortaya çıkmasına neden olabilir”[20]. Hekimin 
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi hekimin, zarar doğması 
halinde gerekli özeni göstermediği ve bilgi vermede ihmali davranışı 
olduğu gerekçesiyle hastasına karşı sorumluluğunu doğurabilecektir.[21]

Aynı zamanda müdahale vesilesiyle kişi hakkında elde edilen bilgilerin 
sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde saklanması yükümlülüğü vardır. 
Müdahalede bulunan kişiye ilişkin bilgilerin kayda geçirmesi aşamasında 
da gerekli özen gösterilmelidir.

Öğretide gen analizi yaptırmaya yönelik olarak ortaya çıkan taraflar 
arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinin ne olduğu hususunda tam bir 
görüş birliğinden söz edilemez. Bu çerçevede genel olarak tıbbi müda-
haleler açısından kabul edilen vekâlet ya da bazı özellikli durumlar 
(estetik müdahale[22], diş dolgusu gibi) için ise eser sözleşmesi düşüncesi 

[18] Ozanoğlu, H. S., “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü” AÜHFD C. 52. S. 
3, 2003, s. 64.

[19] Mavroforou/ Michalodimitrakis, “Phycicians’ Liability in Ophthalmology Practice”, Acta 
Ophthalmol Scand., Aug 2003, 81(4):319-20, s. 323.

[20] Doğan, C.: “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Girne-Amerikan Üniversitesi hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart 
2009 Girne/KKTC, Adalet Yayınları, Ankara-2010, s. 150. 

[21] Mavroforou/ Michalodimitrakis, s. 321; Skegg, P.D.G. “English Medical Law and Informed 
Consent: An Antipodean Assessment and Alternative”, Medical Law Review, (Summer) 1999, 
s. 139.

[22] Estetik müdahaleye ilişkin sözleşmenin hukuki niteliği de tartışmalıdır. Öğretide bizim 
de katıldığımız baskın görüş bu ilişkinin kişisel karakterin önemli role sahip olması ve 
hekim ile hasta arasında güçlü bir güven ilişkisi bulunması sebebi ile vekâlet sözleşmesi 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Buna karşılık diğer bir görüş, bu 
ilişkiyi eser sözleşmesi olarak nitelendirirken; öngörülemeyecek sonuçlar bakımından 
vekâlet sözleşmesinin hükümlerinin uygulanması gerektiğini kabul etmektedir. Yargıtay 
kararlarında ise estetik müdahaleler eser sözleşmesi kapsamında ele alındığından, estetik 
müdahaleyi yapan doktorun sorumluluğu daha ağır değerlendirilmektedir. Bkz. Özel, 
Çağlar, “Türk Hukukunda Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, 
Ankara Barosu II. Sağlık Kurultayı (7-8 Kasım 2008), Ankara 2009, s. 249-250.
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ya da kendine özgü sözleşme olduğundan söz edilmektedir.[23] Öğretide 
hamilelik öncesi veya hamilelik sonrası gen analizi yapılması için hekim 
ile hasta arasında yapılan sözleşmenin eser sözleşmesi olduğu ileri sürül-
mektedir. Buna göre genetik şifrelerin tamamıyla çözüldüğü günümüzde, 
tıbbî olanakların gen analizlerin hatasız yapılması ve belirli bir sonucun 
vaat edilmesini olası kılmaktadır. Buna karşılık yine öğretide, embriyo 
oluşturulması ve anneye aktarılması sözleşmesinin vekâlet sözleşmesi 
olup, embriyo üzerinde bir takım analizlerin yapılmasına, embriyonun 
görüntülenmesine ve hamileliğin sona erdirilmesine ilişkin sözleşmenin 
ise eser sözleşmesi olduğu savunulmaktadır.[24]

IV. Bilmeme hakkı

Özgürlükler aynı zamanda karar verme özgürlüğünü de içermektedir. 
Bu bağlamda, kendi bilgileri üzerinde geleceğini belirleme hakkı aynı 
zamanda da o’nun genetik bilgileri üzerinde tasarruf etme özgürlüğünü 
karşılamaktadır. Bu özgürlük ise, genetik özelliklerinden kaynaklanan 
gerçekleri bilme ya da kendisini rahatsız edecek bilgiyi istememe (bilme-
meme) şeklindedir. Bilme, bilmeme ve mahremiyet çatışmalı çıkarlardır. 
Bilgi, bilmeme ve gizlilik temel denge içerisinde olmalıdır[25].

Hastanın kendisi hakkında karar verme hakkının bir sonucu olarak 
kişinin bilme hakkının yanı sıra bazı vakıaların kendine bildirilmeyerek 
bilmeme hakkının da bulunduğu kabul edilmektedir. Yukarıda açıklandığı 
üzere gen analizi neticesinde elde edilen bilgiler kişinin sadece geçmiş ya da 
bugünü ile sınırlı kalmayarak geleceği hakkında bilgi edinilmesine olanak 
tanımaktadır. Bu durum bir bireyin tüm genomunun analiz edilmesi ile 
kendisi ya da ailesi hakkında kişinin kendisi tarafından kabul edilebilir 
sınırın ötesinde tıbbi bilgiye ulaşılabilme ihtimalini barındırdığından 

[23] İbid.
[24] Bu konuda bkz. Büyükay, Yusuf, İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim 

ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu, İstanbul 2006 s. 140 vd. 
[25] Doğan, C.: “Gen Analizleri ve Şahsiyet Haklarının Korunması”, Genetik Teşhisler ve 

Hukukî Sorunlar IX. TÜRK-ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU, 23-24 Kasım 
2012, Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi-Augsburg 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları 
Merkezi taraflarınca düzenlenmiş, daha sonra; Tıp hukuku Dergisi, Özel Sayı, Genetik 
Teşhisler ve Özel Sorunlar, Cilt:2, Sayı:4, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku 
Araştırmaları Birimi Yayını, İstanbul-2013, s.133.
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genom analizinin büyük riski bulunduğu ileri sürülmektedir.[26] İşte 
kişinin DNA molekülünde yer alan bilgiler sahip oldukları hassasiyet 
nedeniyle söz konusu kişinin olası “gelecek günlüğü” olarak nitelen-
dirilmektedir.[27] Gen analizlerinin tanımış olduğu bu olanak, analiz 
neticesinde elde edilen bilgileri bilmeme hakkının şüphesiz bir parçasını 
oluşturduğunu haklı çıkarmaktadır.

Bilmeme hakkının sonucu kişinin iradesinin bir bilginin kendisine 
bildirilmemesi, ulaştırılması yönünde olmasına rağmen bildirilmesi söz 
konusu olduğunda bu bildirimin hukuka aykırı nitelikte olmasıdır. Bil-
meme hakkı aynı zamanda Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Verilmesini 
Yasaklama” başlıklı 20. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “İlgili 
mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce 
alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu 
hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini iste-
yebilir.” Buna göre, örneğin prediktif (tahmini) bir genetik test yapılmak 
suretiyle kişinin monogenetik bir hastalık olan ve kişiyi elden ayaktan 
düşüren ancak tedavisi bulunmayan taşıması zor bir hastalık olan Hun-
tington hastalığı[28] teşhisinin ifşa edilmesi ile hastanın iktisadî geleceği 
sarsılacağından maddî tazminat davası açılabilir.

Bilmeme hakkının spesifik olarak formüle edilmesinin arkasında yatan 
neden her şeyi bilmenin yeknesak bir mutluluk teşkil etmeyip özellikle 
son derece ciddi, tedavisi bulunmayan genetik hastalıklarda olduğu gibi 
bazı durumlarda habersiz kalmanın bilgiye tercih edilebilir olmasıdır.[29]

Ayrıca genetik analizlerin diğer tıbbi analizlerden ayrıldığı bir diğer 
yön, gen analizlerinin karakteristik özelliği sebebiyle geriye doğru takip 
edilmek suretiyle analiz edilen kişinin kimliğinin bulunabilmesi, bir diğer 
deyişle anonimleşmeyip ferdileşmesidir.[30]

[26] Robertson, s. 38
[27] Annas, G. J., Privacy rules for DNA databanks: Protecting coded ‘future diaries.’ JAMA, 

1993, 270:2346-2350.
[28] Asscher E., Koops B-J, “The Right Not to Know and Preimplantation Genetic Diagnosis 

For Huntington’s Disease”, J Med Ethics, 36:30-33.doi:10.1136/jme.2009.031047, 2010, 
s.30.

[29] Asscher E., Koops B-J, s.33.
[30] Yıldırım, s. 389.
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V.  Gen Analizi Sonucu Elde Edilen Bilgilerin Niteliği: Kişisel Veri

Gen analizleri sonucunda elde edilen bilgiler kişinin atalarına ve 
geleceğine ilişkin olup hukuki anlamda o kişinin kişilik hakkının bir 
parçasını oluşturan kişisel verilerdir. Kişilik hakkının bu spesifik görünü-
münün son yıllarda doğrudan doğruya yapılan saldırıların konusu haline 
gelmesi kişisel verilerle ilgili daha özel nitelikli koruyucu düzenlemelerin 
yapılması gerektiği ihtiyacını gözler önüne sermiştir. Demokratik olarak 
gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin korun-
ması amacıyla çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Maalesef ülkemizde 
gerekli kodifikasyon henüz gerçekleştirilmemiştir. Ancak kişisel verilerin 
korunması anayasal düzlemde kendisine yer bulmuştur: Anayasamızın 
17 maddesine göre, “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir.” Yine AY m. 20’de “Herkes, özel hayatına 
ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel haya-
tın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” denilmektedir. Bununla 
birlikte, en son 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişiklikleri 
neticesinde (Anayasa Madde 20 Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) bu 
maddeye getirilen eke göre:

• Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir.

• Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendi-
rilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar.

• Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir.

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Bu çerçevede kişisel verilerin korunması, kişinin kendisi ile ilgili kişisel 
veriler hakkında bilgilendirilmeyi, bu verilere erişebilmeyi, bu verilerin 
silinmesi ve ancak ve ancak iradesi doğrultusunda kullanılmasını talep 
edebilmesini kapsamaktadır. Bu düzenlemeye göre kişisel veriler ancak 
yasada öngörülen hallerde ve kişinin aydınlatılmış rızası ile işlenebilecektir.
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Anayasa’da yer alan bu temel düzenlemelerin yanında kişisel verilen 
korunması ile ilgili en önemli düzenleme Medeni Kanun’un 23 vd. 
maddelerinde düzenlenen kişilik hakkı ve kişiliğin korunmasına ilişkin 
getirilen hükümlerdir.

VI. Kişisel Verilerin Niteliği: Kişilik Hakkı[31]

Kişiler hukuku, insan ve insan topluluklarının hukuk düzeni içindeki 
yerinin ne olduğu sorusuyla ilgilenir. Kişi aynı zamanda hukuk toplu-
munun sorumlu bir üyesi, hakların öznesi olarak görülür. Buna karşılık 
hiçbir zaman bir hakkın konusu ya da amaca ulaşmak açısından bir araç 
olarak görülemez.[32] Kişi, hak ve borç edinebilen varlıkken kişilik, kişi 
kavramını da içine alan ve kişinin kişisel değerleri toplamından oluşan 
bir bütündür.[33] Kişilik hakları ise “kişinin toplum içindeki saygınlığını 
ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden varlıkların tümü üze-
rindeki haklardır”.[34] Kişilik hakları, kişisel değerlerin bütünü üzerinde 
geçerlidir.[35] Bu hakların içine, kişinin yaşam hakkı, beden bütünlüğü, 
sağlık hakkı, kişinin şeref ve onuru gibi konular girer.

Kişilik hakları özellikleri gereği, mutlak hak niteliğindedirler ve şahıs 
varlığı hakları arasında yer alırlar. Kişilik hakkının koruduğu hukuki 
varlıklar para ile ölçülemese de, bazı kişisel varlıkların ihlali, malvarlığına 
yönelik sonuçlar doğurabilir.[36] Örneğin, yanlış tedavi nedeniyle kişinin 
çalışamaz hale gelmesinden doğan ücret alacağı hakkında, tıbbi müdahale 
ile kişinin vücut bütünlüğü ihlal edilmesine karşın malvarlığına yönelik 
bir zararı da ortaya çıkmaktadır.

Kişilik haklarının diğer bir özelliği de kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 
olmalarıdır. Bu nedenle kişi, rızasının alınmadığı özel durumlar ya da 
ehliyetsiz olması dışında tıbbi müdahaleye rızayı bizzat kendisi vermelidir. 

[31] Bu kısım Özcan, Burcu G, Özel, Çağlar, “Kişilik Hakları–Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi 
Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 
ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 
Cilt: 10, Sayı: 1 (2007), s.49-73’den alınmıştır. 

[32] Özel, Çağlar, “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki 
Hakkı İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD, C.51, S.1, Y. 2002 (s. 43-77), s. 44

[33] Zevkliler, s.441; Köprülü, Bülent, Medeni Hukuk, Genel Prensipler, Kişinin Hukuku, 
İstanbul 1979, s. 258-260.

[34] Dural/Öğüz, Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2006, s.94.
[35] Zevkliler, s. 441.
[36] Dural/Öğüz, age. s.97.
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Kişilik hakları, kişiye bağlı olan, devredilemeyen ve vazgeçilemeyen 
haklardır. Medeni Kanun’un 23. maddesinde de kişisel özgürlüklerden 
vazgeçilemeyeceği düzenlenmiştir. Medeni Kanun 24. madde ve Borç-
lar Kanunu 58. madde kişilik haklarına aykırılık halinde uygulanacak 
yaptırımları öngörmektedir.

Rıza dışı vücut bütünlüğüne yapılan müdahalelerin hukuka aykırı 
olmasına karşın istisnaları da vardır. Örneğin genel sağlığın korunmasını 
gerektiren hallerde kişinin rızası dışında kanuna uygun olarak yapılacak 
müdahale hukuka uygun sayılacaktır (AY m. 174). Gerçekten de “top-
lum sağlığını korumak için yapılmaları tıbben zorunlu olan aşılarda 
aşılananın ya da toplum sağlığı açısından tehlike gösteren bulaşıcı bir 
hastalığın tedavisinde hastanın rızasının yokluğu, kişilik haklarına tecavüz 
oluşturmayacaktır”[37].

VII. Gen Analizlerine Karşı Kişiliği Koruyan Davâlar

Kişilik haklarına saldırıda bulunulması halinde, kişinin başvurabi-
leceği dava çeşitleri Türk Medenî Kanunu’nun 25. maddesinde düzen-
lenmiştir. Bu hükme göre,

“Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan 
saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldı-
rının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere 
bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı 
saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hüküm-
lerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça dev-
redilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara 
geçmez. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri 
veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.”

Buna göre hukuka aykırı şekilde gen analizi yapılan kişinin kişilik 
haklarının ihlali dolayısı ile başvurabileceği davalar; saldırı saldırıyı 

[37] Köprülü, s.264-265.
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önleme davası ya da saldırıyı durdurucu (sonlandırıcı) dava ya da saldı-
rının hukuka aykırılığının tespiti davası ile saldırı neticesinde uğranılan 
zararın telafisi için maddî ve manevî tazminat davâsı ile vekâletsiz iş 
görme (kazancın iadesi) davalarıdır. Genetik testler açısından, hastanın 
izni olmadan genetik verilerin üçüncü şahıslara duyurulma ihtimali 
bulunmakta ise, önleme davâsı açılabilir; çünkü burada saldırı henüz ger-
çekleşmemiştir. Saldırının durdurulması davâsı, kan grubunun tespiti için 
hastadan alınan kan örneğinden soybağı (nesep) tespiti yapıldığı haberi 
alınmışsa bu işlemin devamı olan neticenin açıklanmaması için açılır[38].

VIII. Gen Analizlerine İlişkin Diğer Korunma Yolları

Gen analizleri neticesinde elde edilen bilgiler kişisel veri teşkil etti-
ğinden kişilik hakkının bir parçasını oluştururlar ve bu nedenle yukarıda 
açıklanan şartların mevcut bulunması halinde MK m.23 ve m 24’ün 
sağlamış olduğu hukuki korumaya başvurulabilir. Ayrıca suçlunun kim-
liğinin gerçeğe uygun biçimde belirlenmesi amacıyla 5271 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Kanunu’nun “Moleküler Genetik İncelemeler” başlıklı 78. 
maddesinde ne şekilde gen analizinin yapılabileceği ve belirtilen amaçlar 
dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemelerin yasak olduğu hükme 
bağlanmıştır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere hukuk düzenimiz yer 
yer belli alanlarda genetik analize belli koşullarla olanak sağlamakta ve 
belirtilen koşullara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belir-
lemektedir. Ancak bu genel ve özel hükümlerin sağlamış olduğu hukuki 
korumanın yanı sıra gene analizlerinin ifade edilen karakteristik özellikleri 
nedeniyle hususi ek düzenlemelere konu olması gerektiği kanaatindeyiz.

Zira genetik analizlerinin tıp doktorları tekelinde bulunmayarak diğer 
kimselerce de gerçekleştirilebilmesi hekimin sır saklama yükümlülüğüne 
dâhil bir bilgi teşkil etmeyeceğinden gerekli hukuki himayeden yoksun 
kaldığı ileri sürülmüştür.[39]

[38] Doğan, C.: “Gen Analizleri ve Şahsiyet Haklarının Korunması”, Genetik Teşhisler ve 
Hukukî Sorunlar IX. TÜRK-ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU, 23-24 Kasım 
2012, Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi-Augsburg 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları 
Merkezi taraflarınca düzenlenmiş, daha sonra; Tıp hukuku Dergisi, Özel Sayı, Genetik 
Teşhisler ve Özel Sorunlar, Cilt:2, Sayı:4, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku 
Araştırmaları Birimi Yayını, İstanbul-2013, s.151.

[39] Yıldırım, s. 390.



450

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL, Ar. Gör. Günhan GÖNÜL

Bu hususta beklenen bir kodifikasyon Kişisel Verilerin Korunmasına 
Dair Kanun Tasarısıdır. İvmeli şekilde ilerleyen teknoloji sayesinde kişi-
lerin sadece birbirleriyle iletişim kurmaları hızlanmamış aynı zamanda 
kişisel verilerin korunması hususunda ciddi bir ihtiyaç doğmuştur. İşte 
bu çalışmanın konusu olan gen analizi gibi mutlak ve kişinin kendisi-
nin bile vazgeçemeyeceği bir hak olarak düzenlenen kişilik hakkının bir 
parçasını oluşturan kişisel verilerin korunmasına ilişkin kodifikasyon 
çalışmasının büyük bir önem ve ciddiyeti hak ettiği vurgulanmalıdır. 
Bu kadar önem arz eden bir meselede her dakika yeni bir teknolojik 
gelişme ve bunun sonucunda koruma ihtiyacı doğarken Kişisel Verilerin 
Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı günün ve geleceğin ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak ve gerekiyorsa güncellenerek yasa statüsüne 
kavuşturulmalıdır. Bu hususta Avrupa Birliği 20.07.1995 tarihli Kişisel 
Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin 
Serbest Dolaşımı Yönergesi AB müktesebatı yolunda ilerleyen ülkemiz 
için dayanak düzenleme kabul edilmelidir.
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İŞÇİNİN GENETİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ HUKUKU

Giriş

Genetik bilimindeki gelişmeler kişinin gelecekteki muhtemel sağlık 
gelişimini doğruya yakın olarak tespit edebilmektedir. Bu yöntemle bir 
kişinin ileride kanser olacağı, bağışıklık sisteminin zayıflığı veya grip gibi 
bulaşıcı salgın hastalıklar karşısında zayıf tabiatta olup olmadığı tespit 
edilebilmektedir. Şüphesiz kişinin genetik özellikleri nedeniyle ortaya 
çıkan bu olumsuz ve beklenmeyen rahatsızlıkların gerçekleşmesi muhte-
mel olup birçoğunun ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılmamaktadır. 
Ancak bilimdeki ilerleme gün geçtikçe daha hızlı gelişmekte ve kişinin 
kendisinin de farkına varamadığı ve bilemediği gelecekteki muhtemel 
ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilmektedir.

Diğer taraftan, bilim ve hukukun birbirine yardımcı ve tamamlayıcı 
disiplinler olmaları yanında karşı karşıya gelmeleri de mümkündür. 
Bilimsel gelişmeler kesinlik ifade eden mutlak sonuçlara ulaştığında, bu 
sonuçlar kapsamında kişi özgürlüğünün korunması özel bir önem taşı-
maktadır. Aksi takdirde bilimin otoriter yapısı totaliter bir sosyal düzene 
dönüşerek, kişi hak ve hürriyetleri için büyük bir tehdit oluşturabilir. 
İşte hukukunun görevi sosyal düzende bilimsel bu gelişmeler karşısında 
kişi özgürlüğünü korumak olmalıdır. Genetik araştırmalardaki gelişmeler 
kişinin gençlik döneminden itibaren her zaman karşısına çıkan ve fırsat-
ları eline alan bir dezavantaj konumuna gelmemelidir. Bu bakımından 
kişilik hakkı önemini daha da çok korumalıdır.

Bilimin sağladığı bu imkânlardan yararlanmak isteyen işveren, işe 
girişte işçinin genetik özelliklerinin tespiti amacıyla bazı tıbbî analizleri 
isteyebilecek midir? Bunun yanında işçinin bu bilgileri rızasıyla bildirmesi 
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veya işveren tarafından yöneltilen bu yöndeki bir soruya cevap vermesi 
ya da herhangi bir sağlık problemi nedeniyle yapılan teşhis ve tedavi 
sırasında bu genetik özelliklerin ortaya çıkması durumunda durum ne 
olacaktır? İşçinin genetik bu özelliklerinin iş sözleşmesinin kurulması, 
sona erdirilmesi veya çalışma şartlarının değiştirilmesi ya da yeni duruma 
göre uyarlanması bakımından hukuka konu olup olamayacağı üzerinde 
durulmalıdır. Tebliğimizde bu sorunu iş hukuku çerçevesinde işçinin 
sağlığının ve kişiliğinin korunması hakkı kapsamında ele alınacaktır.

1-  İşverenin İşçiyi Koruma ve Bünyece Uygun İşte Çalıştırma 
Yükümlülüğünün Kapsamı ve Genetik Özellikleri Araştırma

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yüküm-
lüdür (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 4). Çalışana görev 
verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 
önüne alır (İSGK. M. 4/I-ç). Teknik ve bilimsel gelişmeler ve bu imkânlara 
ulaşmanın mümkün olması, işverenin bu yükümlülüğünün kapsamını 
ve sınırlarını belirlemektedir. Bu bakımdan işveren, teknik gelişmeleri 
uygulamak ve takip etmekle yükümlüdür.

İşverenin işçiyi koruma ve sağlığına uygun bir işte çalıştırma yükümlü-
lüğü çerçevesinde ilk alınacak tedbir, işe girişte işçinin sağlık durumunun 
tespiti ile başlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, işçinin 
işe giriş muayenesi ve periyodik kontrolleri işyeri hekimi tarafından 
yapılacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Kanun, işçinin sağlığına 
ilişkin raporu, işyeri hekimliği düzeyinde ve onun imkânları dâhilinde 
ele almış, işyeri hekimliği sınırlarını aşan bir uzmanlığı gerektiren teşhis 
ve kontrol zorunluluğu öngörmemiştir.

İşyeri hekiminin ilk yapacağı iş, çalışanın durumu hakkında teşhis 
koymaktır. Bu aynı zamanda çalışanın işe uygunluğu ve tedbirlerin 
alınması bakımından önemlidir. Teşhis, mevcut bir hastalığın ya da çalı-
şanın sağlık durumunun tanınmasıdır[1]. Doğru teşhis koymak, çalışanın 
çalışma süresi boyunca çalışma şartlarından dolayı olumsuz etkilenmemesi 
bakımından önemlidir. Bu nedenle işyeri hekimi, öncelikle çalışanı din-
lemeli, daha önceki hastalık ve tedavileri hakkında bilgi almalı ve teşhise 

[1] Hakeri, Hakan; Tıp Hukuku, Ankara 2007, s. 29 vd. Özpınar, Berna; Tıbbi Müdahalede 
Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2007, s.37.
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yardımcı olacak gerekli tahlilleri yapmalıdır. Teşhisin güvenilir olması 
amacıyla hekimden bütün kaynakların tüketilmesi beklenmemektedir.

Hekimin teşhis için gerekli donanım veya özel bilgiye sahip olma-
masına rağmen teşhisi üstlenerek çalışanın sağlık durumu ve çalışacağı iş 
hakkında değerlendirmede bulunması kusur olarak değerlendirilmekte-
dir. Bu bakımından hekim, standart olarak yapılması gereken muayene 
ve tetkikleri yapmak zorundadır. Donanım eksikliği veya uzmanlık 
gerektiren bir tetkik halinde işverenden bu tetkiklerin tamamlanmasını 
istemek zorundadır. Buna karşılık hekim gerekli araştırmayı yapmadan 
ve çalışanı muayene etmeden teşhis koyar ve bu teşhis yanlış olursa 
sorumlu olacaktır[2].

Hekim, çalışanın işe uygunluğu açısından gerekli olmayan, iş ile ilgili 
bulunmayan ve risk içeren teşhis yöntemlerinden kaçınmalıdır.

Teşhis koymadan önce gerekli çalışmaları özenle yerine getirmek ve 
elde edilen bulguları özenle takdir etmek kaydı ile yanlış teşhisin konul-
masından sorumluluk doğmayacaktır. Hekim için teşhis açısından mutlak 
başarı beklenmemektedir. Hekimin standart ve kendisinden beklenen 
muayene ve tetkikleri yapması yeterli olup, bu çalışmalar sonucunda 
hekimin uzmanlık alanının gerektirdiği şekilde hareket etmesi ve teşhise 
ulaşması yeterlidir.

Hekimden beklenen aynı nitelikte bir işyeri hekiminin yapacağı 
muayene ve tetkikler sonucu ulaşacağı teşhistir. Benzer nitelikte ve aynı 
uzmanlıkta bulunan işyeri hekimleri açısından böyle bir teşhisin konul-
masının mümkün görülmediği durumda meslek kusuru kabul edilecektir.

İşyeri hekimlerinin yanlış teşhis nedeniyle sorumluluklarının doğacağı 
endişesi ile fazladan tetkik yapılmasını istemesi durumunda, bu tetkikler 
nedeniyle çalışanın zarara uğraması söz konusu ise, bu davranış da teşhis 
hatası olarak değerlendirilmektedir.

İşyeri hekimi, çalışanın sağlık durumu ile iş şartları arasında bir risk 
veya dikkat edilmesi gereken bir durumun ortaya çıkması halinde çalışanı 
aydınlatmış olmalıdır. Çalışanın tehlikeli ve yüksek riskli bir ortamda 
çalışacak olması aydınlatma yükümlülüğünün kapsamını genişletir. 
Ayrıca hekim, çalışanın çalışma şartlarına dikkat etmemesi halinde neler 

[2] Özpınar, s. 38. 
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olacağını, olumsuz durumun devamı sonrası oluşan durumları ayrıntılı 
şekilde çalışana anlatmalıdır[3]. Hekimin çok nadiren ortaya çıkabilecek 
tipik olmayan tehlikeler konusunda bilgi vermemesi, çalışanın algılama 
durumuna göre takdir edilecektir.

İşveren şu hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını 
sağlamak zorundadır:

1.  İşe girişlerinde.

2.  İş değişikliğinde.

3.  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten 
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4.  İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike 
sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

sağlık raporu alınmalıdır.

İşyeri hekimi bu sağlık raporlarını vermek ve gerekli teşhis ve mua-
yeneyi yapmakla yükümlüdür.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamaz.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her 
türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İşyeri hekiminin sağlık gözetimi görevleri;

1.  Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini 
yapmak,

2.  İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve örneğe uygun 
olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

[3] Doğan, Cahid: “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması”, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Girne-Amerikan Üniversitesi Sağlık hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart2009 
Girne/KKTC, Adalet Yayınevi, Ankara-2010, s. 139.



459

İŞÇİNİN GENETİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ HUKUKU

3.  Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş 
muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların 
mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye 
etmek,

4.  Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, 
kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla 
iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilme-
leri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor 
düzenlemek,

5.  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağı-
şıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını 
sağlamak,

6.  Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği 
uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsa-
mında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını 
değerlendirmek,

7.  Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların 
rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konu-
sunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

8.  Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör 
muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağ-
lamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin 
genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.

İş Kanunumuz ve İş Sağlığı Güvenliği Kanunumuzun yükümlerine 
göre işveren, işe girişte işçilerden sağlık raporu almak zorundadır. Bu 
raporların kapsamı konusunda ayrıntılı bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Örneğin bilet kontrolü işinde çalışmak üzere işe alınacak bir kişinin 
kalp, şeker, tansiyon, bağışıklık sistemi, solunum yolları gibi sıklıkla 
karşılaştığı konumlar incelenecek midir, ya da bu talepler yanında bilet 
kontrolü gibi basit bir işte çalışan bir işçinin genetik özelliklerini araş-
tıran bir rapor talep edilebilecek midir? Kuşkusuz bu soruya olumlu 
cevap verilemeyecektir. İş mevzuatının işe girişte aradığı sağlık kontrolü 
kişiden ziyade işin özelliklerinin ve işten kaynaklanan riskler karşısında 
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insan sağlığının konu edinildiği bir araştırma olacaktır. Dolayısıyla yapı-
lan işle sağlık raporları arasında makul bir bağlantı bulunmaktadır. Bu 
kapsamında genel sağlık bilgisinin gerektirdiği ve beklenen riskler göz 
önünde bulundurularak bir sağlık incelemesi yapılacaktır. Bu sınırları 
aşan, işle ilgisi olmayan emsal çalışma şartlarında aranmayan konuların 
araştırılması kişilik hakkı ihlali olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri gereğince işe girişte genetik 
analiz yapılması veya sorumlu kişilerden bunun istenmesi söz konusu 
değildir. Dolayısıyla böyle bir talep en başta işçinin kişilik hakkının 
ihlali olacaktır. Böyle bir talebe rıza göstermeyen kişi ile iş sözleşmesinin 
kurulmaması, kişilik hakkının ihlali kapsamında hukuki sorumluluğu 
gerektirecektir.

“Herkes hayatî etkinliklerini hürce kullanmak hakkına sahiptir. 
Bunlara yapılan herhangi müdahale şahsiyet haklarına yapılır. Çalışma 
hürriyetinin engellenmesi doğrudan şahsiyet hakkına saldırı olup, şahsiyet 
hakkı ihlalidir. İşe girerken yapılan genetik testler çalışma hürriyetini 
engelleneceğinden şahsiyet haklarına aykırıdır. Gen analizinde, bazı 
şahıslar bazı işlerde çalıştırılmaması ya da iş akdinin feshi ile karşılaşabi-
lirler. Genetik bilgilerin sigorta şirketlerinin eline geçmesinde şifrenizdeki 
hastalığa yakalanacağınız bilinmekte bu durumda müşteri riskli bulunarak 
sigorta etmeme ya da yüksek ücretle sigorta etmeleri olabilir. Belki de 
şahıs risk faktörü olsa da bu hastalığa hiç yakalanmayacaktır“.[4]

2-  İşe Girişte İşçinin Sağlığı ve Genetik Özelliklerine Yönelik 
Sorular

Kişilik hakkının (MK. m. 8 vd.) korunması, Medeni Kanunun 22 ve 
23ncü maddeleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre kişilik hakkını 
ihlal eden bu tür talepler hukuka aykırı olduğu gibi işçinin olumlu cevap 
vermemesi nedeniyle iş sözleşmesinin kurulmaması durumunda sözleşme 
görüşmeleri öncesi sorumluluk (Culpa In Contrahendo) hükümlerine 

[4] Doğan, Cahid: “Gen Analizleri ve Şahsiyet Haklarının Korunması”, Genetik Teşhisler ve 
Hukukî Sorunlar IX. TÜRK-ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU, 23-24 Kasım 
2012, Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi-Augsburg 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları 
Merkezi taraflarınca düzenlenmiş, daha sonra; Tıp hukuku Dergisi, Özel Sayı, Genetik 
Teşhisler ve Özel Sorunlar, Cilt: 2, Sayı: 4, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku 
Araştırmaları Birimi Yayını, İstanbul-2013, s.133.
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göre makul bir tazminat hakkı doğabilecektir. Olması gereken hukuk 
açısından sözleşme görüşmeleri öncesi sorumluluğun yanında konu ayrım-
cılık kapsamında hukuka aykırı bir davranış olarak değerlendirilmelidir.

İşe girişte sözleşmenin kurulması aşamasında kişilik hakkı sınırlarını 
aşan genetik veya diğer makul görülmeyen sağlık kontrollerinin işçi 
tarafından yapılması veya sorulan sorulara cevap verilmesi istendiğinde 
işçinin bilerek yalan beyanda bulunması ve işvereni yanıltması söz konusu 
olabilir. Bu durum İK. m. 25/II-a kapsamında ele alınmalıdır.

İş sözleşmesi yapıldığı sırada, iş sözleşmesinin esaslı noktalarından 
biri için gerekli vasıflar veya koşullar kendisinde bulunmadığı halde bun-
ların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veya gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması (IK. m. 25/II-a) 
bir disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Bu disiplin suçunun oluşmasının koşulları;

a- Yanıltma hizmet sözleşmesinin esaslı noktalarında olmalıdır.

Bir sözleşmenin esaslı noktaları, sözleşmenin tipini belirleyen yüküm-
lülüktür. Başka bir deyişle, sözleşmenin tür ve tipinin özellik ve nitelikle-
rini belirleyen asli edimden, alacaklıya karşı doğan yükümlülüklerdir[5].

İş sözleşmesinde, işçi yönünden işverene belirli veya belirsiz bir süre 
için iş görme borçlarını, işveren yönünden de ücret ödeme ve işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerini alma[6], sözleşmenin esaslı noktalarındandır.

Sözleşmenin esaslı noktalarını oluşturan asli edim yükümleri, borç 
ilişkisinin birinci derecede muhtevasını oluşturan, yan edim yükümle-
rinden bağımsız, doğrudan doğruya ifası dava edilebilen yükümlerdir. 
Sözleşmeler, kural olarak asli edim yükümünü ihtiva eder. Ancak, asli 
edim yükümünden bağımsız borç ilişkilerinin de olabileceği, özellikle 
sözleşme görüşmelerinden (culpa in contrahendo) veya sosyal temastan 

[5] Eren, s. 33.
[6] Ulusan, İlhan : Borçlar Hukuku ve İş hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, 

İstanbul 1990, s. 18-19. Eren, Fikret : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet 
Bağı Teorisi, Ankara 1975, s.34. Süzek, (İş Güvenliği), s. 186-188. Borç ilişkinin devamı 
süresince iş görme ve ücret ödeme asli edimleri gibi üretim faaliyetinin her anında kendini 
hissettiren gözetme borcu da hizmet sözleşmesinin belirgin özelliği olan kişisel niteliğini 
belirlemeye yaradığından asli edim yükümlülüğüdür.
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doğan borç ilişkisinin varlığı unutulmamalıdır[7]. Bu bakımdan İK.m. 
25/II-a hükmü, sözleşmenin ihlalinin sonuçlarını düzenlemektedir. 
Oysa işyeri düzeni ile ilgili hükümler yan edim yükümleri olup, bunların 
yerine getirilmemesi nedeniyle hem sözleşme hem de işyeri düzeni ile 
ilgili objektif kurallar ihlal edilmektedir. Hiç kuşkusuz, yan edim niteli-
ğindeki bu düzenlemelerin ihlalinin yaptırımsız kalması düşünülemez. 
Ancak yasa, sözleşmenin asli yükümlerinin ihlalini yaptırım altına almış, 
fakat yan edim yükümlerinin ihlalini sözleşme hükümleri çerçevesinde 
değil, genel çalışma ve işyeri düzeninin ihlali çerçevesinde ele almıştır. 
Her ikisinin de yaptırım sonuçları farklı olacaktır.

Buna karşılık, sözleşmenin asli özelliklerinden olmayan yan edim 
yükümleri, gerektiğinde asli edim yükümünden bağımsız olarak talep 
edilebilirler[8]. Gerektiğinde de ayrıca dava konusu yapılabilirler. İşverenin 
bunun yerine getirilmesinde bağımsız bir ifa menfaati vardır.

b- Bu esaslı noktalarda gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve sözler 
söylenmelidir,

Sözleşmenin kuruluş aşamasında, öğrenilmesi istenilen soruların da 
bir sınırı bulunmaktadır. Hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile 
yöneltilen sorulara işçi doğru cevap vermek zorundadır. Sözleşmenin 
kuruluş aşamasında işçiden istenemeyecek ölçüde sınırları aşan sorulara 
yöneltilen yanlış yanıtlardan ötürü bir sorumluluk doğmayacaktır. Dola-
yısıyla, disiplini ihlal eden davranışın varlığından da söz edilemeyecektir.

Sözleşmenin kuruluş aşamasında, işçinin bilgi verme yükümüne 
bağlı olarak, yöneltilebilecek olan soruların sınırının ilk ölçüsü, kişilik 
hakkıdır. İşverenin yönelttiği sorular kişilik hakkı ile çatışabilir. İşçi, kendi 
kişilik hakkını ihlal eden bu sorulara yanıt vermek zorunda değildir. 
Buna bağlı olarak, doğru olmayan bilgi vererek kişilik hakkını koruyan 
ya da yanlış yanıt vermek zorunda kalan işçinin (BK. m. 52/I), ger-
çeğe uygun olmayan açıklamalarından dolayı işverenin İK. m. 25/II-a 

[7] Larenz, Karl: Lehrbuch des Schuldrecht, Band I, Algemeiner Teil I, 13. A., München 
1982, s.13-14. Eren, (Borçlar Hukuku), s. 34. Sosyal bir temastan doğan iş ilişkisi, alt 
işveren işçisi ile asıl işveren arasındaki borç ilişkisini bu şekilde izah etmek ve alt işveren 
işçisini işyerinin düzenine uymak konusundaki yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğünün 
ihlalinde bozulan işyeri disiplininin ve düzeninin disiplin cezası ile onarılmasını savunmak 
mümkündür. 

[8] Eren, Cilt I, s. 35.
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uyarınca fesih hakkı bulunmamaktadır[9]; ancak, işçinin kişilik hakları 
ileri sürülerek her zaman, işçi lehine bir sonuca varılmamalıdır. İleride 
işçi ile işveren arasında, aralarında güven ilişkisine dayanan bir çalışma 
ilişkisi kurulacaksa, işçinin kişilik hakkının bu güven ilişkisi oranında 
sınırlanabileceğinin kabulü gereklidir. Kişilik hakkı nedeniyle susma ya 
da yanlış cevap verme, çalışma ilişkisinden doğan bu menfaatler tartıl-
dıktan sonra değerlendirmeye tabi tutulur. Çalışma ilişkileri bakımından 
kişilik hakkını ilgilendiren konuların önemi olmadığı ölçüde işverenin 
bilgi alma hakkının sınırlarını aştığı varsayılır.

Özellikle kadın adaylara yöneltilecek olan sorulardan, erkek arka-
daşının, metres ilişkisinin, boşanmış olup olmadığının, doğum kontrol 
araçlarına başvurup vurmadığının sorulması kişilik hakkını aşan bir 
sorudur. Bunun yanında, ileride evlenip evlenmeyeceğine, hamile kalıp 
kalmayacağına ya da hamile olup olmadığına ilişkin sorular da kural 
olarak kişilik hakkını aşan sorulardır[10]. Ancak çalışma ilişkisinin derecesi 
göz önünde tutulmalıdır. Örneğin, işçinin işverenin evinde çalıştırılmak 
üzere işe alınmasında olduğu gibi, çalışma ilişkisinde, işverenin bilgi alma 
menfaatinin üstün tutulması gereken hallerde kişilik hakkının aşıldığı 
söylenemez.

Hamilelik ile ilgili sorular hususunda ise 3232 sayılı Yasayla onaylanan 
“Kadınlara Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” nin 11. mad-
desi gereğince, işin özelliği önem arz etmiyorsa, kadın işçiye hamileliği 
ile ilgili soru sorulamayacağından[11], bu soruya yanlış cevap vermekten 
dolayı da herhangi bir yaptırım söz konusu olamayacaktır.

İşçinin akrabaları ile ilgili sorular hukuken geçersizdir. Bu tür sorular 
hiç bir şekilde sözleşmenin esaslı unsuru haline getirilemez. Aynı şekilde 
işçinin ekonomik durumu ve mal varlığı ile ilgili sorular, ancak, işçinin 
doğrudan paranın idaresi ve para alınıp verilmesinde görevli bulunması 
halinde mümkündür. Buna karşılık, işçinin daha önce aldığı ücretle ilgili 

[9] Bkz. Eyrenci, Öner : İşe Girişte Personel Seçimi İle İlgili Hukuki Sorunlar, İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 15. Yıl Armağanı, İstanbul 1991, s.246, 
249 vd.

[10] Eyrenci, s.251. Çelik, s. 170.
[11] Eyrenci, s. 254-255. Çelik, s.170. Taşkent, Savaş : İş Sözleşmesinin İptal Nedenleri, IÜ. 

SBF, Ü. Doğanay Anısına Armağan, İstanbul 1982, s.179-180. 
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yöneltilen sorularda, düşük ücret almakta iken, yüksek ücret aldığının 
belirtilmesi İK. m. 25/II-a anlamında haklı bir nedendir[12].

Dini inanç, mezhep, siyasal tercih ve sendikal haklar ile ilgili sorular 
kural olarak doğru değildir[13]. Bu tür soruların yöneltilmesi, siyasi parti 
ya da dini eğilimli işyerlerinde çalışılması halinde kabul edilebilmektedir.

İşçinin işvereni yanıltması olgusunu, sadece yöneltilen sorulara yanlış 
cevap verilmesinde aramamak gerekir. Kural olarak, bir sözleşmenin 
görüşme aşamalarında taraflar, kendiliğinden bazı olgulara işaret etme ve 
karşı tarafı uyarma yükümlülüğünde değildir. Ancak, hizmet ilişkisinin 
özelliği gereği, işverenin bir açıklama yapmayı bekleyebileceği hallerde, 
işçinin istenmeden dahi bilgi verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul 
edilmektedir[14]. Bu kural, özellikle sözleşmede öngörülen kapsamda bir iş 
görme borcunun ifasını olanaksız kılan ve önemli ölçüde aksatacak olan 
olguların varlığı halinde geçerlidir. Örneğin işçi, kronik hastalık ya da 
sakatlık nedeniyle aday olduğu iş için elverişsiz olduğunu biliyorsa, bunu 
kendiliğinden açıklamak zorundadır. Değişik olaylarda farklı özelliklerle 
karşılaşmak da mümkündür. Örneğin, hamilelik ile birlikte yürütülmesi 
mümkün olmayan mankenlik, dansözlük, tiyatro oyunculuğu, spor 
öğretmenliği gibi işler için[15], yukarıda değindiğimiz gibi işverenin soru 
yöneltmesi doğru görülmemekle beraber, işçinin kendiliğinden bilgi 
vermesi gerekmektedir.

İşe girerken, ayrıntılı olarak bir görüşmeden geçirilen işçi, kendisine 
soru yöneltilmediğini iddia ederek, açıklaması gereken bu hususlardan 
dolayı, sözleşmenin esaslı noktalarında yanıltma gerekçesi ile haklı nedenle 
fesih yaptırımına katlanmak zorundadır.

İşverenin, yukarıdaki sınırlar çerçevesinde kalmak koşuluyla söz-
leşmenin esaslı unsurlarında, işçinin yanlış cevap vermesi ya da susarak 
yanıltması durumunda, fesih için öngörülen altı iş günlük hak düşürücü 
süre öngörülmüştür. Bu hak düşürücü süre geçirildiğinde, Borçlar Kanu-
nunun hile hükümlerine başvurularak iptal edilebilirliği tartışmalıdır. 

[12] Eyrenci, s. 252.
[13] Eyrenci, s.256-257. Çelik, s.170
[14] Eyrenci, s. 245-246. Mollamahmutoğlu, s. 221. Narmanlıoğlu, (Iş Hukuku), s. 323.
[15] Eyrenci, s.246.
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Doktrindeki hâkim görüşe göre[16], İş Kanununun 25/II-a hükmü, iş 
sözleşmesinin Borçlar Kanununun hile ile ilgili hükümlerine dayanarak 
iptaline engel değildir. Bizce de, bir olaya disiplin cezası uygulanmasının 
mümkün olamadığı bu gibi durumlarda, diğer hukuki yaptırımlar ya da 
yollar takip edilebilir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında işle ilgisi olmayan tıbbi 
hastalıklar ve genetik özelliklerin hukuka aykırı olarak istenmesi karşı-
sında işçinin işvereni yanıltması İK. m. 25/2-a kapsamında bir haklı 
fesih nedeni olamaz. Kadın işçinin hamile kalma ihtimalinin çok yüksek 
oranda olduğu halde hamile olması, ileride hamile kalması gibi sorulara 
işvereni yanıltarak cevap vermesi haklı nedenle fesih nedeni olarak kabul 
edilmiyorsa; bu sağlık durumundan daha hafif ve ihtimallere dayanan 
genetik özellikleri nedeniyle yanıltıcı beyanda bulunması haklı nedenle 
fesih nedeni olarak kabul edilemez.

İşverenin iş sözleşmesi kurulduğu sırada, kişilik haklarını ihlal eden 
genetik özellikleri hakkında işvereni yanıltıcı beyanda bulunması haklı 
nedenle fesih nedeni olmaz. Tam aksine feshin kötü niyetli fesih olarak 
değerlendirilmesi mümkündür.

İş sözleşmesi devam ederken işverenin başlangıçta isteyemeyeceği bu 
sağlık bilgilerini iş ilişkisi kurulduktan sonra da talep etmesi mümkün 
değildir. İşçinin böyle bir talebi olumlu karşılamaması aleyhine bir sonuç 
meydana getirmeyecektir. Bununla beraber, işçinin bağışıklık sisteminin 
zayıf olması, grip gibi hastalıklara kolay yakalanması veya kanser ihti-
malinin yüksek olduğunun başka bir sağlık kontrolünde ortaya çıkması 
veya durumu bilen işçinin işverene bildirmesi söz konusu olabilir. Bu 
durumda işveren işçiyi bünyesine uygun bir işte çalıştırmak ve diğer 
işçilere nazaran daha yoğun tedbir almak zorundadır.

Yukarıdaki değerlendirmelerde çalışan işçinin genetik özelliklerini 
içeren sağlık analizinin yapılmasının zorunda olmadığı, işe girişte böyle 
bir talebin hukuka aykırı olduğu ve işçinin işvereni yanıltıcı beyanının 
da işçinin ahlak ve iyi niyet kuralına uymayan bir davranışı olarak değer-
lendirilemeyeceği sonucuna vardık. Genetik özelliklerin işveren tarafın-
dan talep edilememesi birey özgürlüğünün korunması bakımındandır. 

[16] Eyrenci, s. 248. Ekonomi, s. 198. Kaplan, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı, Ankara 
1987, s. 139-140.
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Buna karşılık işçi tarafından yapılan bildiri veya bir başka sağlık sorunu 
nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkan bilgiler bakımından aynı sonuca 
varmak gerekmeyecektir. İşçi tarafından gönüllü olarak bu özelliklerin 
dile getirilmesi işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinde yeni 
sorumluluklarını ortaya çıkaracaktır. Bu yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmemesi hukukî ve cezaî sorumluluğu da doğurabilecektir.

İşveren işçilerine eşit davranmak zorundadır. Ücrette eşit davranma 
borcu, işin niteliklerin olduğu durumlarda söz konusudur. Bunlar ise, 
niteliklere, bilgiye ve yeterliliğe göre sınırlanabilir. Bir işyerinde aynı 
nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece 
cinsiyet ayrımı nedeniyle farklı ücret ödenmemelidir[17]. Hatta genetik 
hastalık taşıyanlar da, aynı işte eşit verimle çalışıyorlarsa diğerlerine 
ödenen ücretin ödenmesi gerekir.

3- Sonuç

Genetik bilimindeki gelişmeler, kişinin sağlık zafiyetleri ile gele-
cekteki riskleri hakkında bilgi verebilmektedir. Bu gelişme iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından yapılan işle yoğun bir nedensellik bağı kurulma-
dığı sürece hukuka aykırı kabul edilmelidir. Çünkü hukukun en önemli 
görevlerinden birisi de bu teknik gelişme karşısında kişi özgürlüğünün 
korunmasıdır. İşçinin kişilik hakkının korunması bakımından genetik 
tahlillerin istenmesi, işçi tarafından gönüllü olarak rızası ile bu bilgilerin 
açıklanması ya da başkaca bir rahatsızlık nedeniyle kendiliğinden ortaya 
çıkan genetik özelliklerin, iş sözleşmesinin kurulması aşamasına veya 
feshe konu olamayacağı kabul edilmelidir.

Sorularınız olursa ayrıntılı şekilde cevap vermeye çalışırım.

Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Çok teşekkürler hocam.

Değerli katılımcılar, şimdi genetik bilgilerin ticarileştirilmesi konu-
sunda bizim çalışkan Başkanımız, Kurul Başkanımız, değerli arkadaşımız 
Avukat Pınar Aksoy Gülaslan söz alıyor; buyurun.

[17] Doğan, Cahid: İş Hukuku, Tekten Ofset Matbaası, Niğde-2001, s.125.
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Avukat Pınar AKSOY GÜLASLAN

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

Teşekkür ederim.

GENETİK BİLGİLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Sayın Baro Başkanım, sayın meslektaşlarım, tıp mesleğinin saygıdeğer 
mensupları; öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sağlık Hukuku Kurultay’ın 
süreklilik kazanmasında Baro Başkanımın nezdinde tüm yönetim kurulu 
üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

Ankara Barosu olarak bu sene beşincisini düzenlemekten onur duy-
duğumuz Sağlık Hukuku Kurultayı’nın son gününde sizlerle genetik 
bilgilerin ticarileştirilmesi başlığı altında konuşmak istiyorum.

Bir hukukçu olarak genetik bilgilerin ticarileştirilmesiyle ilgili çalış-
maya başladığımda bir sınırlama yapmam gerekmekteydi. Bu çalışmada 
özellikle insana ait genetik bilgilerin ticarileştirilmesi üzerinde durmaya 
çalışacağım. Mısırda yapılan kazılarda bulunan“Rozetta Taşı” Mısır 
hiyerogliflerinin çözülmesinde önemli bir rol oynamıştır. 2000 yılında 
“Genom Projesi” nin sonuçları açıklandığında insanlığın “Kutsal Kase”si, 
DNA zincirleri için ise genetiğin “Rozetta Taşı” benzetmesi yapılmış idi. 
Konsorsiyum başkanı, “Bu bir tarih kitabıdır, bizim türümüzün zaman 
içindeki yolculuğudur. Bir hastalığı tedavi etmek için araştırmacılara 
uçsuz bucaksız yeni güçler verecektir.” demiştir. “Conis” 2007 yılında 
“Genom Projesi”ni anlattığı kitabında da, “Tanrının Dili” başlığını 
kullanmıştır.2000’li yıllardan günümüze baktığımızda pek çok hastalığın 
tedavisinde genetik bilgilerin çok önemli rol oynadığı, pek çok hastalı-
ğın sebeplerinin ortaya çıkartılmasında bilim adamlarına yol gösterici 
olduğunu görmekteyiz. Bu itibarla genetik şifrelerin çözümlenmesinde 
Rozetta Taşı’nın rolünü oynadığını görmekteyiz.

Dünya Tıp Birliği, 1964 yılındaki “Helsinki Bildirgesi” ile tıp 
araştırmalarında uygulanması gereken etik kuralları belirlemişlerdir. 
UNESCO’nun yayınladığı 1997 ve 2003 tarihli bildirgelerde; insan 
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haklarına, onuruna ve özgürlüğüne saygı gösterileceği, ırsi özellikler 
nedeniyle her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır. Etik kurul kararları olma-
dan genetik uygulamalar yapılmamalı ve kamu kaynaklarından genetik 
çalışmalara maddi destek sağlanmamalıdır. Ülkemiz tarafından da kabul 
edilen Avrupa Biyotıp Sözleşmesinde, insan vücudu ve parçaları ticari 
amaç ve gaye için kullanılmayacağı kabul edilmiştir. Biyoloji ve tıbbın 
uygulanması bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması 
sözleşmesiyle hak ihlalleri konusunda üye ülkelerin bağlayıcı hukuk 
kurallarını, iç hukuklarına kazandırmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Biyoteknolojik buluşların patent korunması altına alınması, milyon 
dolarla ifade olunan biyoteknoloji endüstrisinin temel amacını oluş-
turmaktadır. Genel anlamda patent verilmesinin temel amacı-buluşu 
özendirmek ve buluş sahibinin manevi ve ekonomik çıkarlarını güvence 
altına almaktır.

Tam da burada Avrupa Patent Sözleşmesinden bahsetmek gerekmek-
tedir. Sözleşme, Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve üye 
ülkelerde patentlerin tescilini tek bir prosedüre göre sağlamak ve standart 
kurallar oluşturmak amacıyla uluslarca kabul edilmiştir. Avrupa Patent 
Ofisi, Avrupa Birliği’nin Biyoteknolojik Buluşların Hukuki Koruması 
Genelgesini kabul ederek biyolojik buluşlar direktifi adı altında uygu-
lanmaktadır. Avrupa Patent Ofisi kararlarını Avrupa Patent Sözleşmesine 
göre vermektedir.

Avrupa Patent sözleşmesine göre keşiflerin, bitki ve hayvan çeşitle-
rinin patentlenmesi yasaktır. Biyoteknolojik unsurlara, sözleşmenin 52. 
maddesi kapsamında patent verilmektedir. Buluşun yeni olması, buluş 
basamağı içermesi, sanayiye uygulanabilir olması aranan belli kriterlerdir. 
Ancak keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, estetik yaratma-
lar, zihni, ticari ve uyum faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurullar bu 
kapsamda değildir.

Doğal halde bulunan bir gen patente konu olamaz. Ancak; genin 
teknik etkileri, gen terapisinde kullanımının tespiti halinde patente konu 
olabilmektedir. DNA dizilimleri teknik bilgi içerdiğinden patente konu 
edilemez. Doğal ortamından ayrıştırılmış, izole edilmiş ya da teknik 
yöntemlerle bir başka biçimde elde edilen unsurlar; buluş basamağına 
sahip olması, sanayide kullanılabilmesi şartıyla patente konu olabilecektir. 



469

GENETİK BİLGİLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Şimdi bunu örneklerle ifade etmeye çalışalım. Öldürücü düzeyde sarılık 
hastalığına Hepatit-C adlı virüsün neden olduğunun bulunması bir 
keşiftir ve patente konu olamayacaktır. Ama kanda HCV incelemesi 
için kullanılan teşhis kiti, HCV virüsünün proteinlerinin belirlenmesi 
teknik bir müdahale oluşturacağından patente konu olabileceği kabul 
edilmiştir. Doğada mevcut bir varlığın antibiyotik etkisinin bulunmasının 
patente konu olabileceği de kabul edilmiştir. İnsan ve hayvan vücuduna 
uygulanan cerrahi, tedavi ve teşhis usullerine patent verilmez. Ayrıca 
kamu düzenine ve ahlaka aykırı buluşlara da patent verilmez.

Bir buluşa Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında patent verildiğinde, 
patent sahibi pek çok hakka sahip olmaktadır. Gen sıralamalarının 
bütün ihtimallerine, teşhis ve tedavi amaçlı kullanımları, aşı maddeleri 
ürünlerine, içine gen nakledilebilen bütün mikroorganizmaları, gen 
nakledilebilen bütün hayvan ve hayvan türlerini, henüz bilinmeyen 
genlerin bütün kullanımlarını, genler yardımıyla üretilen bütün prote-
inler ve tıbbi amaçlı bütün kullanım haklarına sahip olmaktadır. Özetle, 
teknik özelliği belirlenen genin patent sahibi, tüm bilim dünyasında onu 
kullanabilme hakkına sahip olmaktadır. Peki, bunun sınırları var mıdır? 
Avrupa Patent Ofisi, kamu düzeni ve dürüstlük kuralları çerçevesinde 
değerlendirme yapmaktadır. Kamu düzeni ve dürüstlük kurallarına aykırı 
olduğunu değerlendirdiği patent başvurularını reddetmektedir. Ancak 
sözleşmede kamu düzeni ve dürüstlük kuralları çok açık bir şekilde de 
ifade edilmemektedir. Bu kuralları, Temyiz Kurulu kararlarından yorum 
yoluyla geliştirilmektedir. Ama somut olarak verdiği bazı ret sebepleri 
de var, bunlar neler? İnsan kopyalama usulleri, insanların genetik yapısı 
üzerindeki değişik usuller, insan embriyosunun endüstriyel ve ticari amaçlı 
kullanımı, insan ve hayvanları temel bir yarar sağlamaksızın hayvanların 
genetik yapısının değiştirilmesi ve bu usulle hayvan üretilmesine patent 
verilemeyeceğini kararlarında görmekteyiz.

Bir hukukçu olarak tebliğimi sunarken magazinden destek alacağım 
aklıma gelmezdi. BRCA ve BRCA-1 genlerinin insan sağlığına etkilerini 
“Angelina Jolie” sayesinde öğrendik. Yanlışım varsa aramızda bulunan tıp 
mesleği mensubu arkadaşlarım lütfen düzeltsinler. Bu genler mutasyona 
uğramış olup yumurtalık ve göğüs kanserine sebep olmaktadır. Sanatçı 
annesinde ve teyzesinin kansere yakalanmaları sebebiyle bu tarz bir gene-
tik test yaptırmak istiyor. İşte burada genetik testi yaptırmak için, genin 
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patentine sahip teknoloji şirketin binlerce dolar ödüyor. Gördüğünüz 
gibi genin patent hakkına sahip olmak ekonomik pek çok hakkın da 
sahibi olmak anlamına gelmektedir.

Amerika Temyiz Mahkemesi 13 Haziran 2013 tarihli “Myriad 
Genetics“ kararıyla biyoteknoloji endüstrisinde tartışma konusu yara-
tacak önemli bir karar vermiştir. Kararda, DNA’nın doğanın bir parçası 
olduğunu ve patent konusu olamayacağını ancak somatik DNA ve gen 
dizilimlerine patent verilebileceğini ifade edilmiştir. Bu alanda verilmiş 
çok önemli bir karardır.

Türk hukuk sisteminde bu konuda nasıl düzenleniyor? Anayasa’nın 
17’nci maddesine göre herkes, yaşama ve maddi-manevi varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir. Bir başka ifadeyle insan varlığına tehdit 
oluşturabilecek eylemler yasaktır. Anayasa’nın 20’nci maddede, kişisel 
verilerimizin korunmasını isteme hakkına sahip olduğumuz benden 
önceki konuşmacı ayrıntılarıyla anlattı. Mustafa Hoca da kanun tasarı-
sının hâlâ kanunlaşamadığından bahsetti. Bu sebeple ben tekrar üzerinde 
durmayacağım.

2238 Sayılı Organ ve Doku Nakli Hakkındaki Kanunda, bir bedel 
veya başkaca çıkar karşılığı organ ve doku alınmasının, satılmasının yasak 
olduğu düzenlenmiştir. Hekimin böyle bir durumda organ ve dokunun 
alınmasını reddetmek zorunda olduğunu kabul etmiştir. Kan ve Kan 
Ürünleri Kanununda aynı şekilde kan bileşenleri ve ürünlerinin temininde 
karşılıksızlık ve gönüllülük bağışı esas olduğunu, mali karşılık anlamına 
gelmeyecek biçimde kan bağışını teşvik edici uygulamalar müstesnadır, 
demiştir. Biyolojik kökenli maddelere ilişkin direk düzenlemeyi Türk 
Medeni Kanunun 23’ncü maddesinde görüyoruz. Maddede yazılı rıza 
üzerine insan kökenli biyolojik maddenin alınması, aşılanması ve nakli 
mümkün olduğu düzenlenmiştir. Yazılı rızayı şart koşulmuştur.

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hük-
mündeki Kararnamede, yeni, tekniği bilinen durumunu aşan ve sana-
yiye uygulanabilen buluşlar patent verilerek koruma altına alınabileceği 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme Avrupa Patent Sözleşmesine paralel bir 
düzenlemedir. Türkiye, Avrupa Patent Sözleşmesine taraftır. Herhangi 
bir çekince koymamıştır. İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi 
ve tedavi usulleriyle, insan ve hayvan vücuduyla ilgili teşhis usullerine 
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patent verilemeyeceğini kabul etmiştir. Cerrahi ve tedavi usullerinden 
bahsederken genetik verilerle ilgili direkt bir düzenleme yapılmadığını 
görüyoruz. Dolayısıyla şunu diyebiliriz: Türk kanunlarına göre genetik 
veriler patente konu olabilecektir.

Ülkemiz, Avrupa Patent Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin 98/EC 
Direktifine uygun bir düzenleme yaparak tasarı bu senenin başlarında 
sanıyorum Meclise gönderildi. Tasarıda, insan ve hayvan vücudunda 
uygulanacak teşhis yöntemleri, cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yön-
temlerin oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni 
veya bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi dâhil olmak üzere insan bedeni 
öğelerinin birinin basit teşviki patente konu olamayacağı düzenlenmiştir.

Aydın Bey benden önce bahsetti. Genetik teşhislerden öğrenilen 
bilgiler hastalıkların teşhis ve tedavisinde, suçluların belirlenmesinde 
soybağı tespiti gibi pek alanda kullanılmaktadır. Elde edilen bu bilgiler 
daha sonra kullanılmak üzere depolanması, işlenmesi ve saklanması 
genetik veri bankaları kurulmaktadır. Biyobankalar genetik analizlerden 
elde edilen moleküler, fizyolojik ve yapısal genetik verilerin depolandığı 
alanlardır. Genetik hastalıkların belirlenmesinde, ilaç araştırmalarında ve 
soy bağı tespitleri ve özellikle biz cezayla ilgilenen arkadaşlar açısından 
adli amaçlar için kullanılan bankalar var. Bizim ülkemizde de bununla 
ilgili resmi anlamda kurulan biyobankalar bulunmamaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde hastalıkların teşhisi amacıyla genetik 
analiz sonuçlarının depolandığını bilmekteyiz.

Biyobankaların adli anlamında pek çok faydaları olduğu gibi riskleri 
söz konusudur. Sigorta, sağlık ve iş sektöründe kötüye kullanımlara karşı 
karşıya kalınabilir. İnsan doğasına ait bilgileri saklayan bu bankaların sıkı 
güvenlik tedbirleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde depolanan bu 
bilgilerin kötüye kullanımı büyük kaoslara neden olabilecektir. Amerika’da 
sigorta şirketleri, genetik hastalıklara yatkın olan bireylerin sağlık sigor-
talarını yapmaktan imtina ettiği ve daha yüksek bedelli teminat bedelleri 
talep ettiklerini bilmekteyiz.

Veriler işlenirken kişisel hataların önüne geçmek gerekmektedir. 
Timur Hoca bir önceki oturumda, “Bir kemiği ellediğimizde oraya bile 
DNA’mız geçebilir, aslında biz 5 yıl önceki insanın DNA’sını değil de, 
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günümüzdeki insanın DNA’sını inceliyor olabiliriz” dedi. Bu biyoban-
kalarda da mümkün olabilir. Bu sebeple azami özen gösterilmelidir.

Sektörler arası ticarete sebep olabilir, verilerin ticareti söz konusu 
olabilir. Genetik ayrımcılığa neden olabilir. Bilgilerde izinsiz değişimlere 
ve kötüye kullanımlara da neden olabilecektir.

Ülkemizde biyobankalarla ilgili 2000 yılında bir komisyon kurulmuş, 
hazırlanan kanun taslağının 2000 yılında görüşleri toplanmış, 2008 yılı 
başında gelen eleştiri ve öneriler değerlendirilerek revize edilen taslak 
Başbakanlığa gönderilmiş, 2009 Haziran ayında Maliye Bakanlığı’nın 
görüşleri değerlendirilerek yasa son taslağı Başbakanlığa gönderilmiş ve 
hâlâ beklenmektedir.

Son söz olarak, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak günün ihti-
yaçlarını karşılayacak kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması 
gerekmektedir.

Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için.

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz sevgili Kurul Başkanımıza.

Son günün, son oturumun, son konuşmacısı değerli Kurul üyemiz, 
üretken arkadaşımız; Avukat Nuray ÖzgünerYener, bize genetik bilimine 
cinsiyetçi yaklaşımlar başlığı adı altında sunumunu yapacak.

Buyurun.
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Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi 
I. Hukuk Müşaviri

Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler; öncelikle hepinize teşekkür 
ediyorum son konuşmacıyı da beklediğiniz için.

Bu arada Pınar Hanım son konuşmacının kendisi olduğunu söyledi, 
bir de korsan tebliğ olduğunu söyledi. O ilandan sonra asıl korsan duru-
muna ben düştüm, bir korsan tebliğ dinleyeceksiniz. Ama dinlediğiniz 
zaman göreceksiniz ki, gerçekten korsan bir tebliğ. Çünkü, öğleden bu 
yana gen üzerinde konuşuyoruz, ben hiç söylenilmeyen şeyleri söylemek 
istiyorum. Başka bir alana sürüklemek istiyorum hepinizi.

Bu benim bilinçli olarak ve ısrarla seçtiğim bir alan, kadın bakış 
açısıyla genetik bilimine bazı yaklaşımlarda bulunmak istedim.

Bu henüz kadın bakış açısı hukukumuzun alanına girmiş değil, 
yaşamımızın birçok alanına girmiş değil. Ciddi bir sıkıntı var. Sosyal 
bilimler enstitülerinin kadın çalışmaları anabilim dallarında, tıp fakül-
telerinin etik kürsülerinde doktora dersi olarak benim birazdan anlata-
cağım konular işlenilmekte, gündemde tutulmaktadır. Ben istedim ki, 
biraz baro eksenli hem meslektaşlarımın, hem dışarıdan buraya gelen 
misafirlerimizin, hem de özellikle kadın hemcinslerimin ilgisini konuya 
çekeyim, başka platformlarda da konuşulsun, farkındalık gelişsin. Çünkü; 
hepimizin kadın bakış açısıyla olaylara bakarak farklı perspektiflerden 
yeni düşünceler geliştirerek bunu uygulamaya aktarmaya ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum.

GENETİK BİLİMİNE CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMLAR

ÖZET

Bu çalışmada, genetik bilimindeki gelişmelerin yaşam kalitesine 
sağlayabileceği faydalar ve içerdiği tehlikelerin yanı sıra, kadınlara karşı 
ayrımcılığın pekiştirilmesindeki rolü ve neden olabileceği etik problemler 
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kadın bakış açıcı ile irdelenecektir. Genetik müdahalelerin, yaşamın 
öznesi olan insanı, nesne boyutuna indirgeyerek, insanlığın devamının 
arz-talep döngüsüne göre şekillendirilmesine ve bu kapsamda kadınların 
yaşam hakkının daha doğmadan ellerinden alınmasına yol açabilecek bir 
nitelikte olduğuna dair saptamalar yapılacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: genetik müdahale, etik, genetik müda-
hale, cinsiyet, toplumsal cinsiyet,cinsiyet seçimi, kadın bakış açısı, eşitlik 
hakkı, yaşama hakkı

I- GİRİŞ

İnsan yaşamın öznesidir; değişir ve değiştirir. Genetik bilimindeki 
gelişmeler, insanın değiştirme yetisini, yaratma alanına el atmasına imkân 
verecek derecede etkilemiştir. Ancak bu gelişmeler, insan kibrinin, hır-
sının, dehşetinin, vahşetinin ve şiddetinin ölçülemez ve dizginlene-
mez olduğu dünyamızda, geleceğin büyük müjdelerini olduğu kadar, 
yeryüzünde insan yaşamının sonunu getirme potansiyelini de içinde 
barındırmaktadır.

Kalıtım hakkındaki birçok varsayım daha önceden ortaya atılmış ise 
de, genetik biliminin kökeni Avusturyalı keşiş GregorMENDEL,’in1865 
yılında manastırının avlusundaki bahçede 7 özellik (tanenin biçimi ve 
rengi, kabuğunun rengi vs.) gösteren yenilebilir bezelyeler üzerinde yaptığı 
çalışmaya dayandırılmaktadır.[1]

6000 yıldan eski bir Babil yazıtında; “beş nesillik bir at şecere-
sinde, yele başının değişimi”nin gösterilmiş olması ise, genetik hak-
kındaki merakın ve çalışmaların, -günümüzdeki anlamı ile bilimsel 
çalışma olarak kabul edilmese bile- insan varlığı kadar eski olabileceğini 
düşündürmektedir.[2]

Bilimsel çalışmaların yanı sıra edebiyat ve görsel sanatlar alanında 
yapılan birçok çalışmanın ana temasının genetik bilimindeki gelişmeler 
olması, genetikten ilham alan çok sayıda roman, sinema filmi ve benzeri 

[1] MENDEL, Gregor; (2008). In EncyclopædiaBritannica. Retrieved May 29, 2008, 
fromEncyclopædiaBritannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9051973

[2] Genetic; (2008). In  EncyclopædiaBritannica. Retrieved May 30, 2008, 
fromEncyclopædiaBritannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-911058
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yaygın eserin bulunması ve rağbet görmesi de bu alandaki meraka işaret 
etmektedir.

Söz gelimi, Dan BROWN’un bir bölümü İstanbul’da geçen veürkü-
tücü senaryosunun Yerebatan Sarnıcı’nda son bulduğu “Cehennem” isimli 
son romanında;transhümanistik düşüncenin liderlerinden olan genetik 
bilimci Bertrand ZOBRIST’in, dünya nüfusunun bu hızla artmasının 
yaratacağı felaketlerden yola çıkarak, nüfusun artış hızını kesmeyi ve bu 
yolla dünyanın sahip olduğu yaşam kaynakları ile dünya nüfusu arasında 
doğru orantı kurmayı amaçlayan kısırlaştırıcı bir virüs geliştirmesi ve bunu 
Yerebatan sarnıcına yerleştirip yayarak, dünyada yaşayan her üç kişiden 
birinin kısırlaşmasını sağladığı tezini işleyen romanı ses getirmiştir.[3]

Amin MAALOUF’un Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl isimli roma-
nında ise Kahire’de bir araştırma için bulunan böcekbilimci kahrama-
nımızın, yine bir böceğin adı ile anılan ve şehrin meydanlarında “sürüp 
gitsin adın ve bir oğlun olsun” temennisi ile uluorta satılan kapsülleri, 
sırf dönüşte öğrencilerine gösterebilmek için satın alması ile başlayan 
ve dünyanın güney yarım küresinde kız çocuklarının dünyaya gelme 
ihtimallerini en baştan yok ederek, herkesin erkek evlat sahibi olmasını 
sağlayan ilacı üretip, bunu sessiz sedasız ve bir batıl inancın ürünüymüş 
gibi pazarlayarak, cinsiyetler arasındaki oranın yirmi erkek çocuğuna 
karşılık bir kız çocuğu alt sınırına indiği bir dünya yaratan çok güçlü 
karanlık bir sektörün varlığını anlaması ile son bulan hikâyede birçok 
gerçek ve bilimsel veri kullanılarak, bu konudaki realiteye dikkat çekil-
meye çalışılmıştır.[4]

Genetik biliminin, iki yanı keskin bir bıçak olduğu, ancak bu bıçağın 
kesim gücünün insanlığın refahını artırma ihtimaline karşın, yaratma 
erkine dönüştürülerek tüm canlılar ve insanlık için yıkım ve yok oluşa 
yol açma potansiyelinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

İnsanlığın; tedavisinde çaresiz kaldığı birçok hastalığınönlenebilmesi 
ve tedavi edilebilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi sonucunda fiziksel, 
ruhsal ve cinsel sağlığını koruyarak 150 yıla (yakın hedef ) kadar yaşa-
bilme ihtimali, bu alandaki çalışmalara duyulan ilgiyi körüklemektedir.

[3] BROWN, Dan; Cehennem- Roman, 2013 Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A. Ş. 
[4] MAALOUF, Amin; Beatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl-Roman s.145, 2005- Yapı Kredi 

Yayınları
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Yine, gelecekte oluşabilecek kıtlık vb olumsuz durumlara karşı, 
yiyecek kaynaklarını çeşitlendirmek, elde edilen ürün miktarını artır-
mak gibi gerekçeler ile sunulan genetiği değiştirilmiş gıdalar (GDO) 
da genetik biliminin insan dışı uygulamalarından yalnızca bir kısmını 
oluşturmaktadır.[5]

Ancak, her ne kadar genel fayda ve istenmeyen durumların orta-
dan kaldırılması ile gerekçelendirilmeye çalışılsa da genetik bilimindeki 
gelişmelerin son derece tehlikeli, insan türünü yaşamın öznesi olmaktan 
çıkarıp, nesne konumuna indirgeme gücünü içinde barındırdığı yadsı-
namaz bir gerçekliktir.

Öte yandan, sağlık sorunu bulunmadığı halde, sırf cinsiyeti nedeni ile 
kız çocuklarının yaşam hakkının ellerinden alınması şeklindeki cinsiyetçi 
uygulamaya konu olması nedeni ile de dikkatle izlenmesi gereken genetik 
müdahalelerin, güncel bir sorun olarak ele alınması uygun görülmüştür.

 İNSAN TÜRÜNÜN DEVAMINDA GENETİK MÜDAHALENİN 
ROLÜ

İnsanoğlu yeryüzündeki yaşamın öznesi olarak, hem kendini hem de 
çevresini değiştirme ve yönetme gücü ilediğer türleri kendi menfaatlerine 
göre kullanma yeteneğine sahiptir.

Genetik bilimi bu gücün en yüksek ifadesi olup; insanoğluna tanrısal 
sıfatlar yükleme potansiyelini taşımaktadır. Nitekim,“insanın, fizik-
sel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi 
arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması 
amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiği”ne inananların 
oluşturduğu entelektüel ve kültürel bir hareket olan “Transhümanizm” 
çok sayıda taraftarı olan bir düşünce akımı olarak, uluslararası arenada 
kabul görmektedir.[6]

Genetik müdahale sınırlarının nerede başlayıp, nerede biteceği; 
bireyin başta yaşam hakkı olmak üzere, sosyal hak ve özgürlüklerinin 
korunmasının mümkün olup olmadığı; etik ve sosyal normlar ile değerler 
sistemin yeterli korumayı sağlayıp sağlamayacağı cevap bekleyen önemli 

[5] EKE, M. Emin; GDO Nedir? http://www.bioglobal.com.tr/tr.i203.gdo-nedir-
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-

ShareAlike
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sorular olup; atılan her adımın açtığı yeni ufuklar karşısında cevap vermek 
biraz daha güçleşmektedir.

Nitekim, “Amerika Enerji Kurumu ve Ulusal Sağlık Enstitüsü (Natio-
nalInstitutes of Health-NIH)’nün ortak çabalarıyla 1 Ekim 1990 tarihinde 
resmen başlatılan ve 2006 yılı Mayıs ayında da resmen sona erdirilen 
İnsan Genom Projesi” bu soruların haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.[7]

Proje ile insanda hastalıklara yol açan genlerin tespitinin, niteliklerinin 
tanımlanmasının ve sağlıklı genlerden ayrıştırılmasının mümkün olduğu 
ortaya konulmuş olup; çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde bu yön-
tem kullanılmaktadır. Kök hücre tedavisi, birçok hastalığın tedavisinde 
yeni bir çığır açarak, bu hastalıklardan muzdarip birçok kişiye umut ışığı 
olmuştur. Bu konuda birçok örnek bulunmakla birlikte, kamuoyuna 
son açıklanan güncel örnek olarak, Bilkent Üniversitesi’nde doktorasını 
tamamladıktan sonra Washington Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalarını 
sürdüren Dr. Süleyman GÜLSÜNER’in, aynı üniversitede Öğretim Üyesi 
Dr. Mary-Claire King’le birlikte yürüttüğü 3 yıllık çalışmada, şizofreni 
hastalığına neden olan 54 genin keşfedilmesi ile şizofreni hastalığının 
genetik şifrelerinin çözülmesinde aşama kaydedilmesinin yanı sıra, elde 
edilen diğer bulguların otizm ve zeka geriliğinin tedavisinde kullanılmaya 
başlamasınıgösterebiliriz.[8]

Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda ise manzara bu kadar umut 
verici gözükmemektedir:

Genetik müdahale ile tasarım ürünü insanlar var edilerek, yaratıcı 
rol üstlenilmesi önemli eleştiri konusudur. Gen kirliliği, genetik bilginin 
silah ve ticari meta olarak kullanılma riski önemli tehlikelerdir. Öte yan-
dan, genetik büyücülük ile üstün insan yaratma çalışmalarının, öjenik[9] 
yaklaşımların, jenosit[10]amaçlı ayıklamaların, zekâsı az gücü çok işçi 

[7] DEMİR, Aysel; Etik Açıdan İnsan Genom Projesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar 2013 s.317 

[8] http://sozcu.com.tr/2013/saglik/turk-bilim-insaninin-buyuk-kesfi-396589/
[9] http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96jenik (Öjenik, ilk kullanımı Eflatun’a kadar gitse de, 

modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri 
ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal 
akım veya toplumsal felsefedir.)

[10] http://tr.wikipedia.org/wiki/Soyk%C4%B1r%C4%B1m (Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal 
görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt 
edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda 
önemli sayıda ve düzenli biçimde yok edilmeleridir.)
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taburlarının, seks objesi olarak dizayn edilmiş tek işlevli seks kölelerinin, 
asıllarına organ ve doku sağlamak üzere var edilen kopya insanların olduğu 
bir dünya yaratılması, geçmişteki deneyimler de dikkate alındığında, çok 
uzak bir ihtimal olarak gözükmemektedir. Bu durumun Kant’ın, insanın 
araç değil amaç olduğu yolundaki etik kuramını tehdit ettiği ortadadır.

Genetik bilgi hazinesinin ve gücünün kimler tarafından ve hangi 
amaçlar ile kullanılacağı sorunu önemlidir. Zira gelecekteki dünyamı-
zın şekillenmesinde esaslı rol oynayacak derecede stratejik ve pahalı bir 
bilginin karanlık güçlerin eline geçmesi kadar, egemen güçlerin düşman 
ya da rakip gördükleri ülkelerin insanlarına karşı kullanması ihtimali de 
üzerinde durulması gereken önemli etik problemlerdendir. Öte yandan, 
tamamen iyi niyetle ve olumlu amaçlar için yapılan genom analizleri 
kullanılarak genetik ayrımcılık yapıldığı da bilinmektedir. Örneğin; 
ABD’de bir dönem siyah ırka mensup kişilerin Amerikan Hava Savunma 
Akademisi’ne alınmadıkları, ya da sigorta şirketlerinin sigorta primle-
rini yükselttikleri ya da sigorta yapmaktan kaçındıkları, işverenlerin işe 
alım kriterlerini gen analizlerine göre belirledikleri genetik ayırımcılık 
vakalarına rastlanılmıştır.[11]

 CİNSİYETÇİ GENETİK MÜDAHALE İLE YAŞAM HAKKININ 
YOK EDİLMESİ: CİNSİYET SEÇİMİ

Cinsiyet, kadın veya erkek olarak insanın doğuştan getirdiği biyolojik 
ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması iken, toplumsal cinsiyet sosyal ve 
kültürel olarak belirlenen cinsiyet rol ve kalıplarının ifadesidir.

Toplumsal cinsiyet, içine doğulan kültürün kadın ve erkekleri biçim-
lendirme yöntemi olarak da değerlendirilebilir. Doğumdan itibaren, kız 
ve oğlan çocuklarına kültürün benimsediği dişil ve eril roller adeta bir 
bilgisayar yazılım programı gibi yüklenir ve içselleştirilmesi sağlanır.

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında çok temel farklar bulun-
maktadır. Örneğin, cinsiyetin doğal olmasına karşın, toplumsal cinsi-
yet sosyo-kültürel bir özellik arzeder. Cinsiyet biyolojik olduğu halde, 
toplumsal cinsiyetin biyolojik niteliği yoktur. Diğer taraftan cinsiyet, 
değişken olmayıp, sadece cinsel organlardaki ve üreme fonksiyonlarındaki 

[11] DEMİR, Aysel; Etik Açıdan İnsan Genom Projesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı: 23 Bahar 2013 s.325 
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farklılıklara işaret ederken, toplumsal cinsiyet eril ve dişil niteliklere, 
davranış modellerine, rollere ve sorumluluklara işaret eder ve zaman 
kültüre ve hatta aileye göre değişkenlik gösterir.

Kadınlar ile erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rolünün içer-
diği eşitsizlikler kadınları tüm dünyada dezavantajlı hale getirmektedir. 
Bunun sonucunda kadınlar, toplumsal yaşamda erkeklerin sahip olduğu 
olanaklara kavuşabilmek için, erkeklere oranla çok daha fazla çaba sarf 
etmek zorunda kaldıkları gibi, eğitimde, istihdamda, siyaset ve karar alma 
süreçlerine katılımda, temel hak ve özgürlükler ile sağlık hizmetlerini 
kullanmada, aile içi yaşamda 2. Sınıf muamelesi görmekte, çoğu zaman 
insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

Toplumsal cinsiyet kalıpları ile kadınlara biçilen rol, kadınlar hakkın-
daki değersizlik yargılarını artırmakta bu da ailelerin kız evlat sahibi olma 
motivasyonunu yok etmektedir. Toplumsal statü ve itibar isteyen aileler 
ve hatta anneler erkek evlat sahibi olmak istemekte ve bunu sağlamak 
için de çeşitli yolara başvurmakta sakınca görmemektedir.

Bu amaçla, tarih boyunca çeşitli yöntemler kullanılarak doğacak 
çocuğun cinsiyeti belirlenmeye çalışılmıştır. Kadının toplumsal statüsü-
nün düşük olması, aile mirasının korunması, soyun erkekler üzerinden 
devam ettirilmesi, varsa veliahtlığın muhafazası gibi sosyo-kültürel ve 
sosyo-ekonomik etkenler, tarih boyunca cinsiyet belirleme çalışmalarının 
kadınlar aleyhine gelişmesine neden olmuştur (Center for Genetics and 
Society, 2010).

Antik çağlardan beri kullanılan ve günümüzde dahi uygulama alanı 
bulan bu yöntemlere; cinsel birleşme tarihinin ve pozisyonunun Çin 
Takvimi, Hint Takvimi, burçların konumları gibi çeşitli etmenler dik-
kate alınarak belirlenmesi, özel diyet uygulanması, muska taşınması, 
dua okunması vb. gibi bebeğin cinsiyetinin erkek olmasını sağlamaya 
yönelik çeşitli uygulamamaları örnek gösterebiliriz (Bandyopadhyay & 
Singh, 2003).

Bu saydıklarımız, doğum öncesinde uygulanan ve kadınlar aleyhine 
doğurduğu sonuçlar haricinde zararsız sayılabilecekdoğal yöntemler olup; 
ayrıca tarihte, yaygın olarak Arap topluluklarında ve bazı kayıtlara göre 
Çin ve Hindistan’da kadın infantisitlere rastlanılmaktadır. (Şirin, 2008; 
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Bandyopadhyay & Singh, 2003). İnfantisit Hindistan’ın bazı bölgelerinde 
hala görülmektedir (Şirin, 2008; Bandyopadhyay & Singh, 2003)

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde, kız bebeklerin XX, erkek 
bebeklerin ise XY kromozomu taşıdıklarının anlaşılması ve tanılama 
tekniklerinin gelişmesi ile kız çocuklarını doğmadan katledilmesinin 
yeni bir yolu açılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, kadın/erkek nüfusu 
arasındaki denge kadınlar aleyhine bozulmuş ve bozulmaya devam etmek-
tedir.[12] Burada temas edilmesi gereken ilginç bir nokta vardır. Annenin 
yumurtaları sadece X kromozomu taşırken, erkeğin spermlerinin yarısı 
X, diğer yarısı da Y kromozomu taşır.[13] Dolayısıyla, bebeğin cinsiyetini 
babadan geçen kromozom belirler. Yani kadının, cinsiyetin belirlenme-
sinde etkisi yoktur. Ancak, bu gerçeğin bilinmesine ve bu bilgiden yola 
çıkarak kız bebeklere dünyaya gelme şansı bile verilmemesinerağmen, 
istenmeyen kız çocukları için annelerinin suçlanmasından da vazgeçil-
meyerek, kadına yönelik çok yönlü tacizlerin ve değersizleştirmelerin 
devamlılığı sağlanmıştır.

Cinsiyet seçimi medikal ve medikal olmayan nedenlerle yapılabilen 
bir uygulamadır. Medikal nedenler, kromozom X’e yada kromozom 
Y’ye bağlı genetik hastalıklara sahip çocukların doğumunun önlenmesi 
amacıyla yapılan genetik müdahalelerdir. Burada birincil amaç sağlıklı 
bir bebeğin dünyaya getirilmesi olup, cinsiyete yönelik bir müdahale 
söz konusu değildir. Öte yandan, cinsiyete bağlı olarak geçiş gösteren ve 
hemen hemen her zaman erkekleri etkileyen yaklaşık 200 kadar genetik 
bozukluk mevcut olup; hemofili ve bazı kas hastalıklarıgibi annenin 
taşıyıcı olduğu bu hastalıklar erkek çocuklarda ortaya çıkmakta ve erken 
çocukluk döneminde ölümle sonuçlanabilmektedir.[14]Sağlıklı erkek çocuk 
tanımlamasının yapılamadığı bu gibi durumlarda, aileler tarafından çocu-
ğun cinsiyetinin kız olması tercih edilebilmektedir. Ancak, ailelerin kız 
çocuk tercihinin sağlıklı erkek bebeğe kavuşma imkânının bulunmadığı 
durumlar gibi istisnai olması düşündürücüdür.

[12] Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. 
International Journal of Human Sciences. (10)1, s.36.

[13] GÖLP1NAR S.,ARDA B.; Tıbbi Etik Açısından “Doğum Öncesinde Cinsiyet Belirlenmesi”- 
T. Klinikleri Tıbbi Etik 1995, sayı: 2-3, s.85

[14] GÖLP1NAR S.,ARDA B.; Tıbbi Etik Açısından “Doğum ÖncesindeCinsiyet Belirlenmesi”- 
T. Klinikleri Tıbbi Etik 1995, sayı: 2-3, s.87
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Medikal olmayan nedenler cinsiyet seçimi ise bundan çok daha vahim 
bir konudur. Bunlar; ailenin sahip olmadığı cinsten bebek istemesi, ölmüş 
çocuğu ile aynı cinsten bebek istemesi ya da yukarıda da bahsettiğimiz gibi 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sebepler ile cinsiyet seçmek istemesi 
olarak sıralanabilir. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik sebepler ile cinsiyet 
seçimi daha çok kız çocuklar aleyhine sonuçlanmaktadır. Herhangi bir 
sağlık sorunu bulunmadığı halde, sırf cinsiyetinin kız olması nedeniyle 
doğması engellenen kız bebekler nedeniyle, bu uygulamanın meşru olduğu 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde cinsiyet oranlarının dengesiz bir yapı 
gösterdiği tespit edilmiştir. Ayşe KOYUN ve Nükhet ÖRNEK BÜKEN 
“Bir Eşitlik ve Yaşama Hakkı İhlali: Cinsiyet Seçimi” isimli çalışmasında;

“Farklı hesaplamaları olmakla birlikte, kabul edilen cinsiyet oranı yak-
laşık 102–106 yeni doğan erkeğe karşılık, 100 kız şeklindedir (Parlamentary 
Office of Science and Tecnology, 2003; Özdemir vd., 2005). Çin’de 20 yıl 
önceki verilere göre, doğumdaki cinsiyet oranı 108 erkeğe karşılık, 100 kız 
iken; 2000 yılında bu oran 117/100 olarak tespit edilmiştir (Parlamentary 
Office of Science and Tecnology, 2003). Hindistan ve Çin’den gelen ve 
Amerika’da yaşayan göçmen aileler üzerinde yapılan 2008 tarihli başka bir 
çalışmaya göre, bu ailelerde erkek lehine cinsiyet seçimi yapıldığını (Lhila 
& Simon, 2008).”[15]

belirtmektedir.

Aynı çalışmada özetle;“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, ülkemizde 2009 yılında canlı doğan çocuk sayısının 1.241.617 
ve bunlardan % 51 nin erkek, % 49 unun kız olduğu; 31 Aralık 2010 
tarihi itibarıyla nüfusun 73.722.988 kişi olduğu; nüfusun % 50,2’sini 
(37.043.182 kişi) erkeklerin, % 49,8’ini (36.679.806 kişi) ise kadınla-
rın oluşturduğu; bu verilere göre ülkemizde cinsiyet oranının 101-104 
yeni doğan erkeğe karşılık, 100 kız şeklinde olduğu belirtildikten sonra, 
ülke genelinde görülen dengenin ‘göç’ nedeniyle bozulduğu; göç veren 
bölgelerde kadın sayısının, göç alan bölgelerde ise erkek sayısının daha 
fazla olduğu (Külekçi, 2010)” bilgisi verilmektedir.[16]

[15] Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. 
International Journal of Human Sciences. (10)1, s.36.

[16] Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. 
International Journal of Human Sciences. (10)1, s.36.
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Cinsiyet seçimi, pre-implantasyon (döllenme öncesi), post-
implantasyon (döllenme sonrası) ve doğum sonrası olmak üzere, üç 
evrede yapılabilmektedir. Döllenme öncesi seçim; sperm ayıklama ve 
PGT (pre-implantasyon genetik tanı) ile yöntemi kullanılmaktadır. Döl-
lenme sonrasında ise amniyosentez, ultrason, anne karnında fetal hücre 
tayini (PCR), koryonikvillus örneklemesi (CVS) ve perkutanumplikal 
kan örneği (kordosentez) yöntemi kullanılmaktadır. Doğum sonrasında 
kullanılan yöntemler ise infantisitler (kız çocuklarının öldürülmesi), kız 
çocuklarının terk edilmesi veya evlatlık verilmesidir. [17]

Genetik bilimindeki gelişmelerin tıbbi nedenler dışındaki cinsiyet 
seçimi amacıyla kullanılması etik açıdan kabul edilemez olup; cinsiyetin 
bir hastalık ya da satın alınabilen bir meta olarak algılanması sonucunu 
doğuracaktır.

 CİNSİYET SEÇİMİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ve 
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 03/12/2003 tarihinde kabul edilen 
ve 5013 sayılı Kanun ile “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından 
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları 
ve Biyotıp Sözleşmesi” onaylanarak, Ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu 
Sözleşme’nin “İnsan Genomu”nu düzenleyen ve 11-16 ncı maddelerini 
kapsayan IV. Bölümünde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

“Madde 11. (Ayırım yapmama)

Bir kimseye, genetik kalıtımı nedeniyle herhangi bir ayrımcılık 
uygulanması yasaktır.

Madde 12. (Genetik teşhise yönelik testler)

Genetik hastalıkları teşhise yönelik veya ya kişinin bir hastalığa 
neden olan bir geni taşıdığını belirlemeye ya da genetik bir yatkınlığı 
veya bir hastalığa eğilimi ortaya çıkarmaya yönelik testler, sadece sağlık 
amaçlarıyla veya sağlık amaçlı bilimsel araştırma için ve uygun genetik 
danışmada bulunmak şartıyla yapılabilir.

[17] Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. 
International Journal of Human Sciences. (10)1, s.37.
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Madde 13. (İnsan genomu üzerinde müdahaleler)

İnsan genomu değiştirmeye yönelik bir müdahale, yalnızca, önleme, 
teşhis ve tedavi gayeleriyle ve sadece, amacının, herhangi bir altsoyun 
genomunda değişiklik yapılması olmaması halinde yapılabilir.

Madde 14. (Cinsiyet seçememe)

Cinsiyetle ilgili ciddî bir kalıtsal hastalıktan kaçınma hali hariç, 
doğacak çocuğun cinsiyetini seçmek amacıyla suni döllenme tekniklerinin 
kullanımından kaçınılacaktır.”

Anayasa’nın 12 nci maddesinde “Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temelhak ve hürriyetlere sahiptir...” denilmekte-
dir. Burada “herkes” kişilik haklarını kazanmış bireyleri ifade etmektedir. 
Medeni Kanun’un 28 inci maddesinde ise “Kişilik, çocuğun sağ olarak 
tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.

Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü 
andan başlayarak elde eder.” hükmü düzenlenmiştir.   Medeni Kanun’un 
582 nci maddesinde “Cenin, sağ doğmak koşuluyla  mirasçı olur” denil-
mektedir. Yani, yürürlükte olan hukuki tanzimlere göre fetüsün hakları 
implantasyon ile başlamakta, ancak şahsiyet olabilmesi için canlı ve tam 
doğum şartı aranmaktadır. Ancak, herhangibir neden ile fetüsün sağ 
doğması engellendiğinde, yaşam hakkı dahil her türlü doğal, anayasal 
ve medeni hakkı elinden alınmış olmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 99 uncu maddesinde “Tıbbi 
zorunluluk bulunmadığı halde, 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.” denilmek suretiyle, rızaya bağlı rahim 
tahliyeleri 10 haftalık gebelik süresi ile sınırlandırılmıştır.

27/05/1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde “Bu Kanunun öngör-
düğü haller dışında gebelik sona erdirilemez” hükmü; 5 inci maddesinde 
“Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından 
tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.
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Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin 
hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip 
edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve 
kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara 
dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlar-
dan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim 
tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim 
bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müda-
haleden itibaren en geç yirmidört saat içinde müdahale yapılan kadının 
kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icap ettiren gerekçeleri illerde 
sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine 
bildirmeye zorunludur.”

hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre, Ülkemizde medikal olmayan sebepler haricinde cinsiyet 
seçimi hukuken mümkün değildir. Medikal sebepler ile cinsiyet seçimine 
izin veren diğer ülkelere Avustralya, Hindistan, Belçika, Fransa, Almanya, 
Rusya ve İtalya’yı; hiçbir nedenle cinsiyet seçimine izin vermeyen ülkelere 
Avusturya, Yeni Zelanda ve İsviçre’yi örnek verebiliriz.

Çin’de ise medikal nedenler haricinde cinsiyet seçimi yasak olmasına 
rağmen tek çocuğa izin verilmesi nedeniyle, cinsiyet nedeniyle kürtajlar 
yapıldığı bilinmektedir.[18]

SONUÇ ve ÖNERİLER

Taşıdığı tehlikeler nedeni ile genetik çalışmaların durdurulması ya da 
bu güne kadar elde edilen bilgilerin kullanılmaması mümkün görülme-
mektedir. Genetik bilgi çok güçlü bir silah ve piyasa değeri çok yüksek 
kıymetli bir maden gibidir. Bu nedenle, yanlış kişiler eliyle, yanlış amaçlar 
için kullanılma riski çok yüksektir.

Üstelik buradaki yanlış ve doğru kavramları subjektif nitelikte olup; 
bir ulusun ya da ırkın ya da türün menfaatine uygun geldiği için doğru 
kabul edilebilecek verilerin, aleyhine kullanılan zümreler için doğru 

[18] Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. 
International Journal of Human Sciences. (10)1, s.38-39.
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kabul edilemeyeceği açık olduğundan, doğru/yanlış- iyi/kötü değerlen-
dirmesinin tüm insanlar tarafından kabul edilebilecek objektif normlara 
bağlanması gerektiği kabul edilmelidir.

Bu nedenle, insanoğlunun kendi kendini yok edebileceği veya bir 
kısım seçkinlerin üstün insanlar olarak geri kalan insanları hem anlam 
hem de fiziksel olarak nesneleştirebileceği gücü nüvesinde taşıyan genetik 
biliminin, doğru kişiler tarafından doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak 
ulusal ve uluslararası idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması; yapılan 
düzenlemelere uyulmasını temin edecek yeterli denetimin sağlanması; 
ancak, tüm bunlardan önce sahip olduğu bilgiyi ve gücü sadece doğru 
amaçlar için kullanacak etik değerler sistemine sahip bilim insanla-
rının yetiştirilmesini temenni etmekten başka seçenek bulunmadığı 
kanaatindeyim.
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Hepinize sabrınız için bir daha teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI- Değerli arkadaşlar, Nuray arkadaşıma teşek-
kür etmeden önce şunu söylemek istiyorum: Biraz sonra toplantımızı 
bitireceğiz, buradaki tüm konuklarımızla birlikte, baro başkanımızla 
birlikte güzel bir fotoğraf verelim, topluca bir fotoğraf çektirelim. O 
nedenle buradaki herkesi ben fotoğrafa davet edeceğim.

Nuray arkadaşıma teşekkür ediyorum, kendisi benden çok daha şanslı, 
iki kat şanslı; çünkü benim bir kızım var, kendisinin iki kızı var. O güzel 
kızları da salonumuzda, birisi stajyer avukat, birisi Gazi Üniversitesinde 
öğrenci. Sanıyorum erkek çocuk anne ve babaları bundan üzülmemiş-
lerdir, onlarda tabii çok değerli, en azından hepimizin bir annesi var.

Tekrar teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar soru gelmedi bize, o zaman hocamıza söz verelim.

Prof. Dr. Fulya TEKŞEN- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aslında ben çok söz aldım huzursuz oluyorum, ama bir noktaya 
değinmeden geçeceğim.

Genetik testlerin sonuçlarından ve risklerinden bahsettik. Bence de 
değerlendirme konusunda önemle dikkate almamız gereken bir nokta 
var. Gen analizi sonucu elimize geldiğinde, örneğin kanser hastalığıyla 
ilgili avukat hanım çok güzel bir örnek verdi, medyatik bir örnek, ancak 
bir gende mutasyon olduğunun raporda belirtilmesi mutlaka o hastalığın 
ortaya çıkacağı anlamını taşımıyor. Biraz öncede konuşuldu çevre faktörü 
çok önemli, artı epigenetik faktörler dediğimiz faktörler söz konusu, tabii 
bunların detaylarına girmeyeceğim. Ama bu riski taşımıyor, o nedenle 
işveren açısından da Amerika’da bu konuda yapılan çok çalışmalar var. 
Özellikle kanser bir ara rutin olarak tanı testi olma noktasına geldi, ama 
bu tür durumlarla da karşılaşıldı.

Diğer taraftan örneğin medikal önlem alınması, meme kanseri, 
over kanseri için en çok bilinenler, bu önlemlerin yeterli olmadığını da 
görüyoruz. Örneğin, rahim alınabiliyor, ama karında bir başka bölgede 
başka bir kanser çıkabiliyor, bu da onun garantisi değil. O nedenle bu 
değerlendirmeleri rutin kan analizi gibi görmemiz, yani kandaki şeker 
değeri budur, kolesterol budur gibi düşünmemiz gerekir. O genlerin 
varlığı veya olmamasının çok çeşitli faktörlere bağlı olduğunun ilgili 
birimler tarafından çok ciddi raporlarla sunulmasının hukuki bir önlem 
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olarak ortaya atılması ve öne sürülmesinin ben çok önemli olduğunu 
düşünüyorum ve böyle bir kurultayda bunun da altının çizilmesinin, 
vurgulanmasını dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı- Çok teşekkürler hocam katkılarınızdan dolayı.

Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ- Öncelikle Fulya Hocamın değerli kat-
kılarından dolayı teşekkür ederim.

Tabii genetik bir rahatsızlığın kanser gibi çıkma ihtimalinin olması, 
mutlaka kanser olacağı anlamına gelmez. Buna iş hukuku yönünden 
bakacak olursak, iş sözleşmesinin kurulması veya iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi bakımından bu hiçbir etki olamaz, bunu demek istiyorum.

Şimdi kadının hamile kalması, bırakalım genetiği, kadının hamile 
kalması, “haydi haydi” olduğuna göre, milyonda bir olabilecek bir şeye 
bunu uygularsak “haydi haydi olmaz” diyorum. Kadının hamile kalma 
ihtimali yüksektir.

Şimdi hostes hamilelik sırasında uçakta uçması onun için rahatsız-
lıktır ve düşük yapma nedeni olur. İş sağlığı ve güvenliği bakımından da 
hamile kaldığı sırada çalıştırılamaz. Hamile kalma bir hastalık değil sağlığı 
ilgilendiren bir konu, kadın çalışanın sağlığıyla ilgilidir. İş sözleşmesinin 
kurulmasında hamile kalması, hamile kalma ihtimali veya çalıştığı süre 
içerisinde hamile kalma ihtimali yüzde 100’e yakın bile olsa, iş sözleşme-
sinin kurulması veya sona erdirilmesi bakımından hiçbiri etkin olamaz. 
Bu bakımdan kadının hamile kalma ihtimali nedeniyle hostes olarak 
alınmaması kişilik hakkının ihlalidir. Bunu anlatmaya çalıştım, gelen 
bir soruyu da bu bağlamda izah etmiş oluyorum.

Yine aynı şekilde hamile kalması nedeniyle işten çıkartılması, bir iş 
sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle fesih nedeni olamaz. Bu fesih 
hakkının da kötüye kullanılmasıdır. Ayrıca sırf bu nedenle, sağlık nede-
niyle kadının hamile kalması, kadının sağlığıyla ilgili bir konudur. Bütün 
bunların dışında bu ayrımcılıktır ve ayrımcılık tazminatı da kadın alabilir.

Şimdi, kadının hamile kalma örneğinden hareket ederek, kadının 
hamile kalması haydi haydi mümkün olduğuna göre, kanser gibi genetik 
özelliklerinden dolayı tespit edilebilir, ama ileride gerçekleşip gerçekleş-
meyeceği mevcut olmayan bir konudan dolayı kişinin ileride iş kazası 
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geçirme ya da hastalanma hali nedeniyle böyle bir analiz istenmesi veya 
böyle bir bilgiye ulaşılması, böyle bir bilgide olabilir ve böyle bir bilgi 
kişinin rızasıyla da verilebilir.

Hep şunu düşünüyoruz: İşveren istiyor mecbur kalıyor veya kendisi 
yapıyor bu analizi. Kendi beyanıyla da olabilir. Murat Öznur arkadaşımıza 
vereceğim cevap; sırf bu beyan nedeniyle iş sözleşmesinin kurulmaması 
veya iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, iş hukuku bunu asla kabul etmez. 
Bunun yapılması nedir? Bu benim kanaatimce sözleşme öncesi görüşme-
lerde tazminat, uğranılan zarar tazminat olarak kişiyi yeterince koruyucu 
değildir, bunu ayrımcılık tazminatına çevirebilir miyiz diye tartışmayı 
sesli olarak dile getiriyorum ben. Ve iş sözleşmesinin bu nedenle feshi 
kötü niyetli tazminat olabilir. Bunun iş hukuku bakımından ya da sosyal 
güvenlik hukuku bakımından kişinin sağlığıyla ilgili bir konu değil, işle 
ilgili sağlığını etkileyen konular esas alınmıştır. Bunun iş hukukuna taşın-
ması işçinin kişiliğine yönelik bir tehdittir. Bunu ifade etmek istiyorum.

Teknolojiyle hukuk arasında, özgürlükler arasında bazen çatışma 
olabilir. Yani, teknik bir konu yüzde 100 çözebilir, mesela hipnoz ederek 
bir kimsenin suçu işleyip işlemediğini öğrenebilirsiniz. Ama, bu şu riski 
de getirir: Özgürlüklerin ihlali. Hukukun görevi de burada teknik ne 
zaman kişi özgürlüklerini ihlal ediyor, teknik gelişmeler karşısında ben 
kişi özgürlüklerini nasıl koruyabilirim, hukukun görevi de budur.

Aynı zamanda teknoloji demokrasiyle de ilgilidir, siyasal karar alma 
süreci, toplumu şekillendirme, bu bakımdan teknoloji ne derece rol 
oynayacaktır ve teknokratlar ne derece rol oynayacak? Eğer bilim ne 
derse o olacaksa toplumun şekillenmesinde, o zaman demokrasi de ihlal 
edilmiş olur, özgürlüklerde ihlal edilmiş olur. Tamam, teknoloji çok iyi 
gelişiyor, ama hukukun görevi burada teknolojinin çok iyi gelişmesini 
birey özgürlükleri ve toplumun demokratik katılımı ve karar alma süreci 
bakımından varlığını korumaktır. O nedenle genetik analizler kişinin 
kendi beyanıyla dahi verilse, kendi rızasıyla dahi verilse bunlar iş söz-
leşmesinin kurulmasına veya sona erdirilmesine kesinlikle etki edemez. 
Bunu demek istedim.

Bir diğer soru; işçi ile işveren arasında bir problem var, işveren işçinin 
kullandığı çay bardağından alarak DNA analizi yaptırıyor ve bu nedenle 
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bazı bilgilere ulaşıyor. Bu elde edilen DNA raporu hukuka uygun delil 
midir?

Hayır değildir, biraz önce verdiğim örnek gibi, ben Hukuk Fakül-
tesinde Eralp Özgen Hocamızdan derste öğrendiğimiz bir şey vardı ve 
benim de bu hayatta her zaman hukuki bir ilke olarak kabul ettiğim 
bir konudur. Fransa’da bir cinayet işleniyor, cinayetin ne olduğu, kimin 
işlediği biliniyor. Ama hukuken ispat edilemiyor, kişi hipnoz ediliyor ve 
hipnoz sonucunda cinayeti nasıl işlediğini, cinayet aletini nereye attığını, 
kanlı gömlekleri, elbiseleri nereye gömdüğünü söylüyor ve daha sonra 
silahı attığı yere gidiliyor, orada silah bulunuyor, silahın üzerinde par-
mak izleri bulunuyor, elbiseler bulunuyor, bütün deliller bulunuyor ve 
suçu bu kişinin işlediği tespit ediliyor, yüzde 100 belli. Bilim bu kişinin 
suç işlediğini yüzde yüz ispat ediyor, hukuk burada devreye giriyor. 
Fransız Yargıtay’ı kişiyi berat ettiriyor. Çünkü bu deliller hukuka uygun 
yollarla elde edilmemiştir. Hukuka uygun yollarla elde edilmediği için 
ceza verilemez, deniliyor. İşte önemli olan suçluyu mu cezalandırmak, 
önemli olan özgürlüğümü korumak, hukukun görevi burada özgürlüğü 
korumaktır. Bunun dışında eğer hukuk bunu geri plana iterse, DNA ile 
ispat edilmiş bilimsel rapor var bunu bir delil olarak kullanalım dersek, 
özgürlükler ihlal edilir, asıl o zaman totaliter bir yönetime doğru gideriz. 
Hukukun görevi, bu tür hukuka aykırı elde edilen delillerden dolayı birey 
özgürlüğünü korumaktır.

Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Çok teşekkürler.

Buyurun.

Avukat Nuray ÖZGÜNEY YENER- Stajyer avukat Selcan Bayır, 
bir soru yöneltmiş cevap vereceğim.

Evde de sorabilirdi aslında, herkesin duymasını istemiş herhalde.

Sunumunuz sırasında kız çocuğu veya erkek çocuğu şeklinde kulla-
nım gerçekleştirdiniz. Oysaki kadın ve erkek cinsiyet belirten ifadelerdir, 
çocuk kavramı söz konusuyken neden oğlan ifadesi kullanmadığınızı 
öğrenebilir miyim?
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Altına da not yazmış, kız çocuk, erkek çocuk ifadelerinin toplumsal 
ayrımı körüklediğini düşünmekteyim, dikkat çekmek istediğim için 
soruyorum diye gerekçesini de yazmış.

Teşekkür ediyorum.

Aslına bakılırsa oğlan diye bir şey yok, meseleye oradan başlamak 
lâzım. Kelimelerin kullanılması hem alışkanlıklarla ilgili, hem toplumsal 
kabullerle ilgilidir. Biyolojik olarak kadın ve erkek diye iki cins var, yani 
cinsiyet üzerinden bir insanı tanımladığımız zaman sadece bu iki kelimeyi 
kullanabiliriz. Dolayısıyla burada benim oğlan kavramını kullanmamdan 
ziyade, kız çocuk kavramını kullanmam sorunlu. Ama bu sorunlu alan 
böyle devam ediyor, biraz daha böyle devam edecek; çünkü toplumsal 
alışkanlarımız ve kabullerimiz böyle, belki zaman içinde değişebilir. Kadın 
kelimesini kullanmaya daha tam alışamadık, hanım, bayan, hatun, daha 
yüzlerce çeşitlemesi var. Hatta kadın dediğiniz zaman, hakaret sayıp 
estağfurullah diyenler bile var. Onun için bizim burada yerleştirmemiz 
gereken kadın-erkek algısıdır.

Oğlan çocuğu, daha doğrusu insan hayatının bir dönemini ifade 
etmek gibi teşbihte hata olmaz, işte “civciv, piliç” vesaire o süreçler gibi 
bir şey. Ama buradaki kadın ve kız ayırımı esas sorunlu olan, o daha 
toplumsal kökenleri olan bir değişiklik ihtiyacı içerdiği için bende ve hâlâ 
alışkanlıklarım devam ettiği için kız çocuk, erkek çocuk diye söylüyorum. 
Oğlan kelimesi tümden olmaması gereken bir kelime, tedavi edilmesi 
gereken kız-kadın ayrımıdır.

Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz.

Sevgili Başkanım son konuşmacılarımıza teşekkür plaketlerini, ben 
bu teşekkür yerine takdir plaketi diyelim; çünkü teşekkür ortalaması 75 
olanlara veriliyor. Başından beri bütün konuşmacılarımız 100 aldı benim 
gözümde, buyurun plaketlerini takdim edelim.
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Avukat Sema AKSOY

Ankara Barosu Başkanı

İzin verirseniz kapanışla ilgili iki cümle söylemek istiyorum.

Değerli konuklar, Sağlık Hukuku Kurultayının beşincisini yaptık. 
Umut ediyoruz 6’ncısında önümüzdeki sene buluşacağız. Büyük bir 
disiplinle bu Kurultayın beşincisini gerçekleştiren Sağlık Hukuku Kuru-
lumuzun çok değerli Başkanına, kurul üyelerimize şükranlarımızı bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.

Hukuka ışık tutan çok değerli hocalarımıza, katılımcılara ayrı ayrı 
teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Sizlere de saygılarımı sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum.

(Plaket Takdimi)
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