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SUNUŞ

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu’nun 6 - 7 Kasım 2015 
tarihinde düzenlediği VI. Sağlık Hukuku Kurultayı; Aydınlatılmış 
Rıza (Bilgilendirilmiş Onam), Sağlık Uygulama Tebliği ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Uygulamaları Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar, 
Güvenli Gıda Hukuku, Sağlık Turizmi Hukuku başlıkları altında 
sağlık hukuku ile doğrudan ilişkili konuların ele alındığı bir kurultay 
yapılmıştır. Kurultayda ele alınan konular hakkında sunulan tüm 
bildiriler de bu kitapta yer almaktadır.

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 2006 yılında kuruldu-
ğundan itibaren, yedi sağlık hukuku sertifika eğitimi, seminerler, 
paneller ve beş Sağlık Hukuku Kurultayı, Sağlık Hukuku Digestası 
Dergisi yayınlayarak sağlık hukukunun disiplin olmasına en büyük 
katkı sağlamıştır.

Hekim - hasta ilişkisi güvene dayalı olup, karşılıklı hak ve yüküm-
lülüklere uyulmakla kurulur ve davam eder. Hekim ve hastanın hak ve 
yükümlülükleri mevzuatlarla düzenlenir ve ihtilaflarda yazılı mevzuat 
olmaması halinde örf ve adet kuralları, yargı içtihatları ve doktrinin 
görüşlerinden yararlanarak uyuşmazlıklar çözülür.

Kant, her insanın saygıyı hak ettiğini, akıl sahibi ve özgürce seçe-
bilme kapasitesinin olduğundan bahseder. Aristoteles, “kanun yapıcılar 
vatandaşların yaşam biçimini şekillendirerek iyi yapar. Bu her kanun 
yapıcının arzusudur. Bunu yapmayanlar iyi bir özelliği kaybederler ve 
bu özellik iyi bir kanunu kötüsünden ayırır” demektedir.

Ülkemizde sağlık hukuku, 10 sene öncesine kadar sağlık mevzuatı 
olarak telaffuz edilirken bugün sağlık hukuku, disiplin olmuş ve hukuk 
fakülteleri, tıp fakülteleri ve sağlıkla ilgili bölümlerde zorunlu ya da 
seçimlik ders olarak okutulmaktadır.

Sağlık hukuku konularının mevzuat olarak düzenlenmesi ülkenin 
gelişmişlik düzeyi ile orantılıdır. Çağdaş toplumlarda sağlık hakkı 
alanları kamuoyuna sunulur, tartışılır, devletin bu konuda tedbirler 
alması için kamuoyu gündemi oluşturulur. Sağlığı etkileyen her şey 
sağlık hukukunun konusudur. Bunlar; sır saklama, aydınlatılmış 
rıza, malpraktis gibi salt tıp hukuku konuları yanında, sağlığımızı 
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etkileyen; şehirlerdeki görüntü kirliliği, trafik düzeni, güvenli konut, 
su kirliliği, sosyal güvenlik, kaliteli ve yeterli giysi, yaya hakları, sigara 
yasağı vb. konulardır.

Kurultayın gerçekleştirilmesini sağlayan Ankara Barosu Başkanı 
Avukat Hakan Canduran ve Yönetim Kurulu üyelerine, Sağlık Hukuku 
Kurulunun güzide mensuplarına ve emeği geçen; Baromuz grafikeri 
Ali Kemal Çerşil’e, Baromuz personeli Burak Kayıkçı’ya ve bütün 
Baro çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Editörler

Av. Cahid DOĞAN

Av. Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU





11

ANKARA BAROSU  
SAĞLIK HUKUKU KURULU

VI. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI

AÇILIŞ

SUNUCU- Değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Kurulu tarafından bu sene altıncısı düzenlenen Sağlık Hukuku 
Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. (Alkışlar)

Programımıza başlamadan önce, hepinizi 1 dakikalık saygı duruşu 
ve İstiklâl Marşına davet ediyorum.

(Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu)

Teşekkür ederim.

Saygıdeğer misafirlerimiz, açış konuşmalarında geçmeden önce, 
kurulumuzun bugüne kadar düzenlemiş olduğu Sağlık Hukuku Kurul-
tayının yapmış olduğu çalışmalarını içeren bir slâyt gösterimiz vardır. 
Bu slâyt gösterimizdeki nostalji gezintimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

Teşekkür ederim.

(Slâyt gösterisi izlendi)

Bizler de kurul üyelerimizin bugüne kadar yapmış olduğu güzel 
çalışmalar için çok teşekkür ediyor, ellerine sağlık diyoruz.

Saygıdeğer misafirlerimiz açış konuşmasını yapmak üzere ilk ola-
rak Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Av. Sayın Berna 
Özpınar’ı konuşmasını yapması için davet ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU
Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

Sayın Baro Başkanım, Sayın Müsteşar Yardımcım, Sayın Meslektaş-
larım, Sayın Sağlık Mesleği Mensupları, Sayın konuklar; Ankara Barosu 
Sağlık Hukuku 6. Kurultayına hoş geldiniz.

Sağlık hukuku ülkemizde de hızla gelişen bir hukuk dalıdır. Sağlık 
hukukunun temel çalışma konusu insan, sağlık hakkı, yaşam hakkıdır. 
Bunun önemini bilen baromuz 2007 yılında bir sağlık hukuku kurulu 
kurarak, bu alanda çok yönlü çalışmalarına başlamıştır. Az evvel bir-
likte izlediğimiz görüntülerde kurultaylarımızda bu güne kadar yer alan 
konularını sizlerle paylaştık. Bunlarda dikkat ederseniz, her kurultay 
döneminde, sağlık hukukunun üzerinde az durulmuş, önemli, güncel 
ve tartışmaya açık konularını sizlere sunmaya çalıştık.

Kurultayımızın konuları kadar, konuşmacılarının da çeşitliliğine, zen-
ginliğine dikkat ettik. Her kurultayda oluşan tebliğleri de kitaplaştırarak 
sağlık hukuku alanında çalışan kişilere bir rehber olarak sunduk. Bugün 
başlayan ve iki gün sürecek olan 6. Sağlık Hukuku Kurultayı’nda da yine 
aynı prensipleri benimsedik. Mümkün olduğunca konuyu, çok yönlü, 
değişik uzmanlık alanlarınca tartışılmasını hedefledik. Konu başlıklarımı-
zın hukukun genel esasları çerçevesinde, genelden özele olarak sıraladık.
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Kurultayımızın bugünkü ilk oturumunu “Aydınlatılmış Onam”a 
ayırdık. Aydınlatılmış onam, sağlık hukukunun, tıbbi müdahalenin temel 
şartı olması sebebiyle, gerçekten esaslı güncel, her zaman için irdelenmesi 
gereken temel bir konusudur. Ardından hepinizi bir sağlık çalışanı, esasen 
bir insan, birey, hasta olarak çok çok yakından ilgilendiren, ilaçlarımızı 
hangi esaslarda alacağız, tedavilerimizi hangi esaslarla karşılaştıracağız, 
bunların geri ödemeleri nedir? Sağlık hizmeti sunarken bu satın alma 
yöntemlerinin esasları nasıldır gibi, kafamıza gelen pek çok sorunun 
cevabını birinci günün ikinci oturumunda “Sağlık Uygulama Tebliği” 
oturumumuzda arayacağız. 

Ardından “Gıda” konusuna geçeceğiz. Sanıyorum bugünü anlatmak 
için çok doğru bir terim var ki, bindiğimiz dalı kesiyoruz. Gerçekten 
de hızla gelişen bilim teknolojiyle doğanın bir tüketim aracı olarak 
kullanılması, sanayileşme, bir yandan doğayı altımızdan kayan bizim 
tükettiğimiz, ama bize karşı olan bir tehlikeli durumuna getirdik. Kirlet-
tik, fakirleştirdik, kaynaklarımız kurudu. Yarınki ilk oturumumuzda bu 
konunun gıda yönünden önemini, güvenli gıdaya ulaşabiliyor muyuz, 
denetimler nasıl yapılıyor? Bu konular yer alacak. 

Kurultayımızın son oturumu ise, yine çok önemli güncel bir konu 
olan sağlık turizmine ayrıldı. Ülkemiz bir sağlık turizmi cenneti yapıl-
maya yönelik politikalarla destekleniyor. Bu konu çok heyecanla teşvikle 
başlayan bir konu, ama yasal düzenlemeleri zemini henüz oturmamış bir 
konu. Yarınki iki ayrı oturumda bu konuyu çok yönlü olarak tartışıp, 
önce tanımaya sonrada bu konuda neler yapılması gerekli olduğuna 
ilişkin bir arayışa çıkacağız.

Sağlık en temel hakkımız, yaşam hepimiz için çok kıymetli ve insan 
kapasitesi her şeyi bir bakışta anlayabilecek durumda değil. Bir şeylere 
aşama aşama, derece derece varmamız mümkün. İşte sağlık hukuku her 
şeyin derece derece, aşama aşama yol alınması kat edilmesi gereken bir 
yol. Öyle biliyorum deyip atabileceğimiz bir alan değil. Bu sebeple de biz 
kurul olarak bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bunları meslektaşlarımız için 
değil, herkes için yaptığımızı; önce kendimiz, toplumdaki bireylerimiz, 
sağlık mensuplarımız, meslektaşlarımız, hepimiz için, ama en önce de 
kendimiz için yaptığımız bilinciyle yapıyoruz. 
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Bu sebeple de sadece ülkemizdeki gelişme ve durumların değerlen-
dirilmesi yeterli değil. Dünyada bu konularda neler oluyor? Bunlara da 
bakmaya çalıştık. Nitekim kurultayımızda Kıbrıs’tan gelen konuklarımız 
da bize dışarıdan bir bakış açısı sunmaya çalışacaklar. 

Bu özlem ve amaçlarla düzenlediğimiz kurultayın, sağlık hukuku 
çalışmalarına destek olan, konuşulan konulardaki eksiklik ve aksaklıkların 
tespitine hizmet etmesini ve neticede doğaya dost, insan onuruna yakışır 
düzenleme ve uygulamalara ön olmasını diliyorum.

Avukatlık gibi zor bir meslek yanında, bu gördüğünüz altı kurul-
taya emek vermiş baromuzun Sağlık Hukuku Kurulunun çok değerli 
arkadaşlarıma başta emekleri için çok çok teşekkür etmek istiyorum. 
Ayrıca göreve başladığımız ilk günden beri,  her aşamada destekleyen, 
başta Baro Başkanımız Sayın Av. Hakan Canduran ve yönetim kurulu 
üyelerimize çok teşekkür etmek istiyorum.

En büyük teşekkür borcu da, bugün altıncısında buluşmaktan mutlu-
luk duyduğumuz bu kurultayımızın, geçmişte hâlâ bugün de yanımızda 
olan ilk günden beri bizi bırakmayan hocalarımıza, Baro yönetimlerimize, 
sağlık mesleği mensuplarımıza, meslektaşlarımıza gönülden teşekkür 
ediyorum.

Bunun dışında en büyük teşekkür borcum da, bu görünenin ardın-
daki mutfakta çalışan baro çalışanlarımızadır. Her birinin gerçekten çok 
büyük, özverili çalışması ve desteği var. Onlara da öncelikle ve içtenlikle 
teşekkür ediyorum.  

 Kurultayda konuşulacak konuların doğaya dost, insan onuruna 
yakışır uygulamalara bir ön olması, verimli geçmesi dileğiyle, hepinize 
tekrarla hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Özpınar’a konuşması için teşekkür ediyor ve 
konuşmasını yapması için Ankara Barosu Başkanı Av. Sayın Hakan 
Canduran’ı davet ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

Sayın Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcım, sayın konuklarımız 
ve katılımcılar; sağlık hakkı temel insan hakkı olup, sağlığın korun-
ması, teşhisin yapılması, tedavi edilmesi ve rehabilite edilmesini kapsa-
yan elde edilebilir en yüksek tıbbi bakım alma hakkıdır. Sağlık bakım 
hakkı alınırken, sağlık hizmet alanlarına kolayca ulaşma, ayrımcılığa 
uğramama, tıbbi imkânlardan eşit yararlanma, aydınlatma alma gibi 
haklar da kullanılabilmelidir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 2002/31 
sayılı İnsan Hakları Komisyonu kararı da, herkesin ulaşılabilir en yüksek 
düzeyde fiziksel ve ruhsal sağlık standardı hakkının bir insan hakkı olduğu 
ve bu hakkın insanın değerinden meydana geldiğini onaylamaktadır. 
1982 Anayasamız, sağlık hakkını sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıyla 
birlikte 56. maddesinde düzenlemiştir.

Sağlık hakkı; gıda, konut, içilebilir su, yeterli hijyen, sağlıklı çevre, 
güvenli çalışma ortamı, eğitim, yeterli giysi gibi hakları da içermektedir. 
Sağlık hakkının üzerinde sosyal devlet oluşumu sürecinde bir kısım etki-
ler oluşmuştur. Sağlık bakımında yüksek maliyetler ve önemli boyutta 
harcamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle nüfusların yaşlanması ve sağlık 
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hizmetlerinin teknolojik boyutunun yükselmesi, ne yazık ki harcamaları 
da artırmıştır.

Devletler kamu harcamalarında sağlık maliyetlerini azaltmak için 
çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Bazı zamanlar sağlık hizmetlerinde 
sunulan imkânları sınırlama yönünde politikaların oluşması yoluna gidil-
miştir. Sağlık hizmetlerinde iktisadi gayelerle sınırlama olduğu gibi, yeşil 
kart uygulamasıyla genişletici uygulamalara da rastlamaktayız. 

Sağlık hakkı olarak sunulan hizmetlere, vatandaşın katkısı sağlanarak, 
bireysel sorumlulukların da ön plana çıkarıldığı bazı dönemler olmuştur. 
Sağlık hakkı sunumunda, devlete düşen maliyeti azaltmak için, liberal 
görüşlerle sağlığın özelleştirilmesi yoluna da gidilmektedir. Bununla 
sağlığı özel sektöre devrederek, sağlık sigortaları da teşvik edilmektedir. 

Sayın konuklar, bu yıl altıncısını gerçekleştireceğimiz Sağlık Hukuku 
Kurultayında; sağlık turizmi hukuku, aydınlatılmış rıza, güvenli gıda 
hakkı ve sağlık uygulama tebliğiyle, sosyal güvenlik hukuku uygulamaları 
üst başlıkları altında, alt konular sunularak, uygulamacılar ve öğretim 
elemanlarınca tartışmalar yapılacaktır. Baromuzca önceki yıllarda gerçek-
leştirilen beş sağlık hukuku kurultayında sunulan tebliğler ve tartışmalar 
ayrı ayrı kitaplaştırılarak yayınlanmıştır. Kurultay kitaplarımız özellikle 
üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders kitabı 
olarak okutulmakta ve bilimsel çalışmalarda yüksek atıflar almaktadır. 

Sağlık hukuku kurultayımızı gerçekleştiren Sağlık Hukuku Kurulu 
başkanlıkları yapmış olan Av. Bedia Boran, Av. Pınar Aksoy Gülaslan ve 
halen kurul başkanlığımızı yürüten Av. Berna Özpınar’a ve her kurultayda 
büyük gayretler gösteren, Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörümüz 
Av. Cahid Doğan’a ve diğer kurul üyelerimize tek tek teşekkür ederek, 
kurultayımızın başarılı geçmesini temenni ediyor, katılımcılar ve konuk-
larımıza saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Baro Başkanımız Av. Hakan Canduran’a konuş-
ması için çok teşekkür ediyorum. Son olarak konuşmasını yapmak üzere 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Av. Sayın Adem Keskin’i davet 
ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Âdem KESKİN
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Sayın Başkanım, değerli katılımcılar;

Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi sağlık hakkı, temel insan hakla-
rının başında yer alıyor. Bilindiği üzere temel haklar kategorik olarak,  
Olumsuz Statü Hakları, Olumlu Statü Hakları ve Katılma Hakları 
olarak ayrılıyor; bir diğer tasnife göre de Birinci Kuşak Haklar (Klasik 
Haklar) İkinci Kuşak Haklar (Sosyal Haklar) ve Üçüncü Kuşak Haklar 
(Dayanışma Hakları) olarak sınıflandırılmakta. Bu sınıflandırmada sağlık 
hakkı, Olumlu Statü Hakları veya İkinci Kuşak Haklar kategorisinde yer 
almakta ise de, aslında sağlık hakkı yaşama hakkı ile doğrudan ve sıkı 
sıkıya bağlantılıdır. Dolayısıyla kişinin sağlığının korunması, yaşamının ve 
vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı açısından, Olumsuz Statü Hakları 
veya Birinci Kuşak Haklar kategorisinde de yer alır.

Aslında meselenin teorik yani bir tarafa, sağlık ve dolayısıyla yaşam 
hakkı, diğer bütün hak ve hürriyetlerin temelini oluşturmaktadır. “Her 
şeyin başı sağlık” denilir, gerçekten de diğer hakların kullanılabilmesi 
için öncelikle sağlıklı olmak gerekir. Sağlıklı olmayan, sağlığı korun-
mayan insanın diğer hakları ile ilgili güvencelerinin anlamı olamaz. Bu 
sebeple, haklar arasında hiyerarşinin varlığı tartışmalı olmakla beraber, 
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bazı haklarla beraber yaşama hakkının, diğer haklara oranla daha güvenceli 
olarak düzenlendikleri görülmektedir.

T.C Anayasasının 17 nci maddesindeki “Herkes, yaşama, maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorun-
luluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” 
hükmü ile, kişinin yaşama ve varlığını koruma hakkı ve vücut doku-
nulmazlığı anayasal güvenceye alınmıştır. Bu maddenin önceki halinde 
ölüm cezaları yaşam hakkının istisnası olarak belirtilmekte iken, 2004 
yılında yapılan değişiklikle idam cezası yaşam hakkının istisnası olmaktan 
çıkarılmış ve AİHS normlarına uyumlu hale getirilmiştir. Anayasanın 
56 ncı maddesinde de, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkı belirtilmiş ve herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sür-
dürmesini sağlama görev ve sorumluluğu Devlete yüklenmiştir. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinde ve birçok uluslararası hukuk metinlerinde 
de yaşama ve sağlık hakları teminat altına alınmıştır.

Sağlık hakkının, diğer temel hak ve hürriyetlerin birçoğuyla doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunmakla birlikte, sosyal güvenlik 
hakkı ile daha yakın bağlantısının olduğu belirtilmelidir. Bu sebeple, 
sosyal güvenlik hakkının ve sağlık güvencesinin olmadığı ülkelerde sağlık 
hakkı ve dolayısıyla yaşama hakkı, özellikle yoksul kesimler bakımından, 
kullanılamaz bir hak haline gelmektedir.

Sağlık hakkının öznesi “herkes”tir. Nitekim yukarıda belirtildiği gibi 
Anayasanın gerek 17 nci ve gerekse 56 ncı maddesinde tanınan hakla-
rın öznesi “herkes” olarak belirtilmiştir. Anayasanın 12 nci maddesi de 
kanun önünde eşitlik kuralını getirmiş ve Devlet organlarına ve idare 
makamlarına kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etme 
mecburiyeti yüklemiştir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ulusla-
rarası Sözleşmesinde ve diğer birçok uluslararası sözleşmede ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, 
mülkiyet, doğum gibi her hangi bir statüye göre ayrımcılık yapılamayacağı 
ifade edilmiştir. Böylece temel hak ve hürriyetlere sahip olmada hiçbir 
ayırım yapılamayacağı da güvence altına alınmıştır.

Sağlık hakkı, diğer sosyal haklar gibi devletlere üç tür ve kademede 
görev ve sorumluluk yüklemektedir: Bunlar “saygı”, “koruma” ve “gereğini 
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yerine getirme” yükümlülüğüdür. Saygı yükümlülüğü, devletlerin sağlık 
hakkına doğrudan veya dolaylı yoldan müdahale etmemelerini gerekti-
rir. Koruma yükümlülüğü, devletlerin üçüncü kişilerin sağlık hakkına 
tecavüzlerini engellemeye yönelik tedbirler almalarını öngörmektedir. 
Gereğini yerine getirme yükümlülüğü ise, sağlık hakkının tam anlamıyla 
hayata geçirilmesi için devletlerin özellikle pozitif yönde sair bütün 
tedbirleri almasını ifade etmektedir. Görüldüğü üzere, Devletin sağlık 
hakkına yönelik ödevleri, hakkın niteliğine uygun şekilde çok yönlüdür.

Günümüzde Devletlerin sağlık hakkına yönelik ödevlerinden “gere-
ğini yerine getirme” kapsamındaki görev ve sorumlulukları oldukça 
komplike hale gelmiştir. Özellikle giderek artan sağlık riskleri, teknolojik 
gelişmeler, finansal güçlükler, halkın talep ve beklentileri Devletlerin bu 
alandaki sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmesini giderek güç-
leştirmektedir. Bu gün tüm dünyada Devletlerin sağlık hakkına yönelik 
görevlerini yerine getirmede sorunları mevcuttur ve bu sorunların çözümü 
için arayışlar sürdürülmektedir.

Bu noktada ülkemizin sağlık sistemine baktığımızda, hem hizmet 
sunumunda hem de finansmanında, diğer ülkelere kıyasla oldukça iyi 
durumda olduğumuzu görmekteyiz. Gerçekten, son yıllarda yapılan 
düzenleme ve reformlarla hizmet sunum modelleri geliştirilmiş ve hiz-
mete erişimin önündeki engeller kaldırılmıştır. Ücretsiz aile hekimliği 
sistemine geçilerek hakkaniyetli şekilde hizmet tüm ülke sathına yay-
gınlaştırılmış ve herkesin hizmete erişimi sağlanmıştır. İkinci basamakta 
da yapılan düzenlemelerle ve hastane alt yapılarının güçlendirilmesi ve 
iyileştirilmesiyle hizmete erişim ve kalite yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtildiği üzere, sosyal güvenlik (sağlık 
güvencesi) hakkı sağlık hakkının adeta tamamlayıcısı durumundadır. 
Herkese sağlık güvencesi sağlanmadığı takdirde sağlığa ve hizmete eri-
şimin önündeki engellerin kaldırıldığından söz edilemez. Zira sağlık 
hizmeti pahalı bir hizmettir ve özellikle önemli hastalıklarda hizmet 
bedelinin karşılanabilmesi hizmete erişimin önünde ciddi bir engeldir. 
Öyle ki ciddi hastalıklarda hizmet bedeli aileler için ekonomik yönden 
yıkıcı olabilmektedir.

Sosyal güvenlik yönünden de, 2006 yılına kadar parçalı ve herkesi 
kapsayıcı olmayan sosyal güvenlik sistemimiz, 31/5/2006 tarihli ve 5510 
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sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek ve herkesi 
kapsayıcı hale getirilmiştir. Bugün dünya ile kıyasladığımızda en geniş 
sağlık güvencesi sağlayan ülkeler arasında bulunmaktayız.

Bu iyileştirmelere rağmen sağlık hizmetlerinin sunumunda hala 
problemlerimiz var elbette. En önemli iki sorun ekonomik kısıtlar ve 
sağlık insan gücündeki (tabip ve hemşire sayısındaki) yetersizlik. Kişi 
başı sağlık harcaması gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olmakla beraber, 
kaynakların verimli kullanılmasıyla gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet 
sunumu gerçekleştirilebilmektedir. Yine sağlık insan gücü de en efektif 
şekilde planlanarak ve hizmet sunumu düzenlenerek (sağlık çalışan-
larımızın da fedakârlığıyla) bundan kaynaklanan sorunlar minimize 
edilmektedir. Bu vesile ile fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum buradan.

Yapılan sağlık insan gücü planlamalarıyla önümüzdeki on yılda tabip 
ve hemşire sayısındaki yetersizlik giderilmiş olacak ve bundan kaynaklanan 
sorunlarımız da ortadan kalkacak. Milli gelirin artışına ve farklı finans 
modellerinin geliştirilmesine bağlı olarak sağlık altyapısın iyileştirilmesi 
ve hizmet kalitesindeki artış devam edecektir.

Son olarak, sağlık hukukunun sağlıkla ilgili tüm tarafların haklarını 
içerdiği, bu bağlamda hizmetten yararlananların ve hizmeti sunanların 
haklarının birlikte ele alınması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sözlerimi tamamlarken çeşitli bilimsel çalışma ve etkinliklerle sağlık 
hukukunun gelişmesine katkıda bulanan başta barolar olmak üzere, 
üniversitelerimizin ilgili bölümlerine ve tüm ilgililere şükranlarımı sunu-
yorum. Bu etkinliklerle sağlık hukukunun gelişmesine katkıda bulunan 
herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun başarılı geçmesini 
ve bütün taraflara hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız ve katkılarınız 
için hepinize teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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I. OTURUM

AYDINLATILMIŞ RIZA 
(BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM)

Oturum Başkanı :  Av. Hakan CANDURAN

Konuşmacılar : Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

    Battal YILMAZ

    Av. Pervin YILDIZ

    Av. Cahid DOĞAN

    Bertan ÖZERDAĞ
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1. Oturum

BİRİNCİ OTURUM

SUNUCU- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Av. Adem Keskin’e 
konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, birinci 
oturumumuza başlıyoruz. İlk oturumumuzun konusu aydınlatılmış 
rıza, diğer ifadeyle bilgilendirilmiş onam. Oturumumuz saat 12:35’de 
sona erecektir. Oturum süresince, siz değerli misafirlerimizden, konuş-
macılarımıza yöneltmek istediğiniz sorularınızı yazılı olarak oturum 
başkanlarımıza iletmenizi rica ederim. Bu konuda görevli arkadaşlarımız 
sizlere yardımcı olacaklardır.

İlk oturumun başkanlığını yapmak üzere Ankara Barosu Başkanı 
Av. Sayın Hakan Canduran’ı davet ediyorum. Oturum konuşmacıların-
dan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 
Bölüm Başkanı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Sayın Hakan Hakeri’yi, Yargıtay Üyesi Hâkim Sayın 
Battal Yılmaz’ı, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Av. Sayın Pervin Yıldız’ı, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Eğitim 
Koordinatörü Av. Sayın Cahid Doğan’ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Kıdemli Hâkim Sayın Bertan Özerdağ’ı 
davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Efendim tebliğ 
sunacaklarımızdan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi 
Başkanı Bertan Özerdağ havaalanında imiş. Yetişebilirse bu oturumu-
muzda, yetişemezse bir sonraki oturumda kendisine söz vereceğiz. Benim 
de biraz önce Av. Cahid Doğan Beyden aldığım bilgidir bu.

Sayın konuklarımız hoş geldiniz. Bugün kurultayımızın ilk oturu-
munda aydınlatılmış rıza (bilgilendirilmiş onam) üzerine uygulamacılarla 
teorisyenlerin bir karışımı, tartışma ortamı oluşturmaya çalışacağız.

Aydınlatılmış onam, iyi hekimlik uygulaması ön koşullarından biri ve 
tıp etiğinin temel ilkelerinden olan özerklik ilkesine dayanmakta. Özerklik 
bir kişinin ya da topluluğun kendisine ilişkin konularda, kendi değer-
lerine dayanarak kararlar vermek ve bunları uygulamak üzere eylemde 
bulunma olanağı olarak tanımlanmakta. Bunun uzantısı olarak, özerk 
kişinin kendi sağlığına ilişkin tüm kararlara katılmasının koşulları sağ-
lanmalıdır. Aydınlatılmış onam süreci, hastanın kendisine uygulanacak 
herhangi bir tıbbi işleme onay verebilmesi ya da reddedebilmesi için 
yeterince bilgilendirilmesi ve sonraki süreci kapsamaktadır.

Tabii bu görüntüde bu kadar kolay; bu kadar kolay olsaydı, bu kadar 
insan yan yana gelip bu konuyu günlerce aylarca tartışmazdı. Zanne-
diyorum aydınlatılmış rıza konusunda bugün sayın tebliğcilerimizin 
yapacağı açıklamalar gerçekten ileriye dönük önemli kazanımlar olarak 
ortaya çıkacaktır.

İsterseniz çok zaman geçirmeden, tebliğ sunumlarına  başlayalım. Ben 
şöyle bir yöntem uygulamak istiyorum. Katılımcılarımız için yeterli ola-
caksa 20’şer dakikalık bir konuşma süresi, ardından konuşmalar bittikten 
sonra bir 20 dakikalık soru-cevap bölümü ayarlayabiliriz. İsterseniz ilk 
konuşma, eğer diğer katılımcılarımız açısından da sorun yoksa “Aydın-
latma ve Ceza Hukuku Bakımından Sonuçları”nı tebliğini sunmak üzere 
Sayın Hocamız Prof. Dr. Hakan Hakeri’ye sözü vermek isterim. Uygun 
mudur efendim? Teşekkür ediyorum.

Buyurun Hocam. 
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Prof. Dr. Hakan HAKERİ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi)- Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli hanı-
mefendiler, beyefendiler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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AYDINLATMA VE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

AYDINLATMA VE CEZA HUKUKU 
BAKIMINDAN SONUÇLARI

1. Genel Olarak

Anayasa’da güvence altına alınmış bulunan “kişinin kendi gelece-
ğini bizzat kendisinin belirleme hakkı” (md. 17/2), hekimin hastanın 
vücut bütünlüğüne müdahale etmeden önce onun rızasını, onayını, 
muvafakatini almasını gerektirmektedir. Böylece, hastanın kendi vücut 
bütünlüğüne ilişkin karar verme hakkı, hukuk düzeni tarafından koruma 
altına alınmıştır.

İnsanları iyileştirmeleri dolayısıyla hekimlere bu bakımdan tanınmış 
bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Dolayısıyla hür iradeyle belirlenmiş hasta 
isteği, hastanın iyiliğinden önde gelmektedir[1].

Hekimin tıbbi müdahalesinin hukuka uygunluğu için en temel şart, 
hastanın rızasıdır. Bu suretle hastanın kendi geleceğini bizzat belirleme 
hakkı gözetilmiş olur. Bu hakkın geçerli bir şekilde kullanılabilmesi için 
hastaya karar vermesi için gerekli bilgilerin verilmesi gerekir[2]. Gerçek-
ten de hastanın rızasının geçerli olabilmesinin ön şartı aydınlatmadır. 
Bu yönüyle hekimin, “hastanın rızası” hukuka uygunluk sebebinden 
yararlanabilmesi için hastayı aydınlatmış olması gerekir. Aksi takdirde 
verilen rıza geçerli olmaz ve hekim tıbbi müdahaleyi kurallara uygun 
yapmasına ve hatta başarılı olmasına rağmen ceza hukuku yönünden 
sorumlu tutulabilir.

Aydınlatma konusundaki eksiklikler, kural olarak tıbbi müdahale-
nin hukuka aykırılığına ve müdahale bizzat kusursuz olsa bile olumsuz 

[1] ULSENHEIMER, 75.
[2] BGH NJW 1989, 1535.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

sonuçlardan dolayı sorumluluğa yol açmaktadır. Bu bakımdan aydınlatma 
yükümlülüğünü ihlalin ağır bir ihlal olması da gerekmemektedir[3].

Sonuç olarak, hekimin tıbbi müdahalesi kural olarak yaralama niteli-
ğindedir. Tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getiren şartlardan birisinin 
eksikliği durumunda hekim yaralama nedeniyle sorumlu tutulabilir. Dola-
yısıyla aydınlatma yapılmadan alınan bir rıza sonucu yapılan müdahale 
nedeniyle sonuçta hasta iyileşmiş olsa bile hekim yaralama suçundan 
sorumlu tutulabilir. Nitekim aşağıda aktaracağım mahkeme kararlarında 
bu sorumluluk kabul edilmiştir[4]. Bununla beraber, tazminat davalarında 
ülkemizde de aydınlatma zorunluluğu araştırılırken, ceza davalarında 
konu üzerinde durulmadığı görülmektedir. Örneğin aşağıdaki kararda, 
davacının iddialarından birisi kendisinin aydınlatılmadığıyken, Yargıtay 
bu konu üzerinde durmaksızın, bilirkişinin komplikasyon görüşünü esas 
alarak hükmünü kurmuştur:

“Taksirle yaralama suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan 
vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Medikal estetik doktoru olan sanığın, katılanın kol ve bacaklarında 
lazer epilasyon sonrası oluşmuş bir takım pigment lekeleri ve izlerin teda-
visi için fraksiyonel lazer tedavisini önerdiği, sanığın sahibi olduğu Estetik 
Merkezi’nde sanık tarafından iki seans halinde uygulandığı, ilk seansın 5 
Şubat 2010 tarihinde yapıldığı, seanstan sonra katılanın vücudunda yanık-
lar oluştuğu, iki hafta sonra yanıklarda oluşan kabukların soyulduğu ve cilt 
renginde düzelmeler olduğu bunun üzerine 19 Mart 2010 tarihinde ikinci 
seansın yapıldığı, katılanın iddiasına göre 3. seansa gerek kalmaması için 2. 
seansta ısı düzeyinin arttırıldığı ve ikinci seanstan sonra 1 ay boyunca tansiyon 
düşüklüğü ile iki kol ve bacağında ağır yanıklar oluştuğu, sanığın yanık-
ların zamanla geçeceğini her şeyin normal olduğunu söylediği ve yanıklara 
hiçbir tedavi uygulamadığı gibi bahsedilen lazer tedavisinin muhtemel 
sonuçları ve yan etkilerinin katılana anlatılmadığı, ilk seanstan sonra 
cildinin yeni bir seansı daha kaldırıp kaldıramayacağı kontrol edilmeden 2. 
seansın yapıldığı, yüksek dozda yapılan uygulama ile kol ve bacaklarının iz 
bırakacak şekilde yandığından bahisle şikayetçi olduğu olayda ,

[3] OLG Oldenburg, VersR 1992, 1005.
[4] Aynı yönde, ÖZGENÇ, 2173.
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3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 5 kasım 2012 tarihli raporunda: “fonk-
siyone lazer işleminin yapıldığı tarihlere ait yapılan işlem ve süresi ile ilgili 
tıbbi kayıtları mevcut olmamakla birlikte iki seans arasındaki süre dikkate 
alındığında 2. seansın erken yapılmış olduğunun anlaşıldığı, bu durumun 
da fraksiyonel lazer işlemine bağlı gelişen lezyonların iyileşme süresinin 
uzamasına neden olabileceği, kişinin kurulumuzca 6.5.2011 tarihinde 
yapılan muayenesinde epilasyon yapılan ve yapılmayan alanlar arasında 
belirgin cilt değişikliği tesbit edilmediği, fraksiyonel lazer işlemi akabinde 
gelişen cilt lezyonlarının her lazer işlemi sonrasında da ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlardan olduğu cihetle Dr.N...’in eylemine kusur atfedilemeye-
ceği” belirtilmekle mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden 
tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanığın taksirinin 
bulunmadığı gerekçesi gösterilerek, mahkemece kabul ve takdir kılınmış oldu-
ğundan, katılan vekilinin eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna ve kusura 
ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraata ilişkin hükmün isteme aykırı olarak 
ONANMASINA...”[5].

Karşılaştırmalı hukukta da, aydınlatma eksikliğinin ne soruşturma 
ne de kovuşturma aşamasında ceza hukuku açısından esaslı bir unsur 
olarak görüldüğüne ilişkin görüşler olmakla beraber[6], uygulamada gerek 
soruşturma aşamasında ve gerekse kovuşturma aşamasında bu eksikliğin 
savcı ve hakimler tarafından dikkate alındığı belirtilmektedir. Uygula-
mada davaların genellikle tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açıldığı, ancak 
özellikle bilirkişi raporunun gelmesiyle beraber bu bakımdan başarısızlık 
ihtimali belirince gerek müştekilerin ve gerekse savcının bu kez yetersiz 
aydınlatma iddiasında bulunduğu ifade edilmektedir[7]. 

Aydınlatma yükümlülüğünün ihlalinin ceza hukuku açısından ceza-
landırılabilirliği ile ilgili en önemli sorun, ceza hukukunda geçerli olan 
kanunilik ilkesinin bir sonucu olan belirlilik ilkesi bakımından karşımıza 
çıkmaktadır. Bugün hiç bir hukukçu veya hekim, mahkemelerin hangi 
risklerin söylenmesini gerekli göreceğini önceden söyleyememektedir. 

[5] 12.CD, 05.06.2014, 20420/13908.
[6] LILIE/ORBEN, 154 vd. 
[7] ULSENHEIMER, 64.
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Böyle olunca da aydınlatma eksikliği nedeniyle ceza hukuku araçlarının 
kullanılması kanunilik ilkesine aykırı olabilecektir[8]. 

2. Ceza Mahkemesi Kararlarında Aydınlatma Zorunluluğu ve 
Sonuçları

a. Olay 1

17 yaşındaki hastanın apandisiti alınıyor. Apandisitin alınması gerekli 
değil, fakat tavsiye ediliyor. Operasyon öncesi hastanın kendisinden veya 
ailesinden rıza alınmıyor ve aydınlatma yapılmıyor.

Yüksek mahkemeye göre[9], ameliyatın zorunlu olmayıp, tavsiye edi-
lir olması dolayısıyla, hekim hasta açısından acil bir durum teşkil eden 
olaylara göre daha özenli davranmalı ve tıbbi müdahalenin gerekliliğini 
daha iyi değerlendirmelidir. Bu farklılık öncelikle hastanın (veya velisi-
nin) rızası ve hekimin bu rızayı alırken göstermek zorunda olduğu özeni 
ilgilendirmektedir. Reşit olmayanlar da acil hallerde, durumu tartabilir 
ve rızasının sonuçlarını anlayabilirler. Olayda ise hastanın durumu acil 
değildir. Bu durumda böyle bir tıbbi müdahale, ancak rıza gösterecek 
kişinin, müdahalenin yapılması ile yapılmaması durumlarını tartacak, 
bunları değerlendirebilecek durumda olması halinde yapılabilir. Bunun 
için de hekimin (hemşirenin değil) müdahaleyi gerektiren nedenler ile 
gerektirmeyen nedenleri ayrıntılı olarak anlatması; muhtemel sorular 
ve düşünmek için zaman tanıması ile mümkün olur. Ameliyatı gerek-
tirmeyecek nedenler arasında, böyle bir ameliyat sonrası ölüm olasılığı 
da bulunmaktadır. Tehlikeli olmayan, gerekli de olmayan bir müdahale 
hastaya söylenmelidir.

Hiç kimse, ancak uzak bir ihtimal olarak, müdahalenin yapılma-
masının ölüm tehlikesi içermesi halinde ve apandisitin sırf belki de hiç 
gerçekleşmeyecek olan, ilerideki enfeksiyonları önlemek amacıyla alınması 
durumunda ameliyata rıza göstermez. Hele böyle bir kararı reşit olmayan 
birinden beklemek de mümkün değildir. Bu nedenle bu tür olaylarda 
hekim, mutlaka veli ile konuşmalıdır[10].

[8] Bkz., ULSENHEIMER, 72.
[9] BGH NJW 1959, 825.
[10] BGH NJW 1959, 826.
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Olayda yerel mahkeme hekimi taksirli yaralamadan dolayı mahkûm 
ederken, yüksek mahkeme yukarıdaki gerekçelerle kasten yaralamadan 
dolayı mahkûm etmiştir. Rızanın yokluğu, bu sonuca neden olmuştur.

b. Olay 2

Tıp öğrencisi olan iki kişi, iki hastaya tıbbi müdahale uygulamışlar, 
hastalar ise öğrencilerin hekim olduğunu zannetmişlerdir. Yerel mahkeme 
kasten ve taksirle yaralama suçlamalarından dolayı her iki sanığın da 
beraatına karar vermiştir. Mahkeme rızanın belirleyici olmadığını, zira 
her hastanın tehlikesiz, basit ve rutin müdahalelerin çoğu kez tecrübeli 
bir sağlık personeli tarafından yapıldığını bildiğini; dolayısıyla böyle bir 
müdahaleye de itiraz etmediğini belirtmektedir[11].

Temyiz üzerine dosyayı ele alan yüksek mahkemeye göre ise rızadaki 
irade eksikliği, rızanın hukuka uygunluk sebebi olmasını engeller. Bu 
nedenledir ki, hasta, rıza gösterdiği kişinin hekim olduğunu zannediyorsa, 
geçerli bir rıza söz konusu değildir; zira rıza, hastanın gerçek iradesini 
yansıtmamaktadır. Bütün tıbbi müdahaleler hekim bilgisi gerektirme-
mektedir. Çok basit olaylarda, örneğin basit çarpmalar, morarmalar, 
yaralarda; yaranın dıştan pansumanı gibi işlemleri başka bir kimse de 
örneğin hemşire de bir hekim kadar iyi yapabilir. İşte bu gibi olaylarda 
hastanın yanılgısı, hukuka uygunluk sebebinin geçerliliğini etkilemez. 
Bu tür olaylarda rıza objektif anlamı itibarıyla hekim olmayan bir kimse 
tarafından yapılacak müdahaleyi de kapsamaktadır. Burada uzman heki-
min, öğrencilere bazı tıbbi müdahaleleri yapmaları konusunda yetki ver-
mesinin de hiç önemi yoktur. Burada önemli olan somut olayın niteliği, 
başka anlatımla önemsizliğidir. Ayrıca, hekim olmayan kişi, hastalığın 
önemsizliğini veya bizzat yarayı değerlendirebilecek durumda olmalıdır. 
Rıza, şüpheli durumları kesinlikle kapsamamaktadır. Hastalığın veya 
yaranın önemsizliğine yönelik her objektif şüphe, rızanın geçersizliğine 
neden olur[12].

Sonuç olarak yüksek mahkeme, sanıkların kasten yaralamadan ötürü 
cezalandırılması gerektiğine karar vermiştir. Aynı sanıkların hatalı tedavi 
ettikleri bir hasta ile ilgili olarak da yüksek mahkeme, sanıkların acil 

[11] BGH NJW 1962, 682.
[12] BGH NJW 1962, 683.



30

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

olmayan bir durumda, hastaya henüz tıp eğitimini tamamlamadıklarını 
söylemeden, müdahale etmeleri ve narkoz uygulamalarının da hukuka 
uygun olmadığına karar vermiştir[13].

c. Olay 3

Hekim, hastasını yeterince aydınlatmadan ameliyata almış, ameliyat 
sonrasında bazı organlarının alındığını söyleyince, hasta, bu durumu 
bilseydi, ameliyata rıza göstermeyeceğini ifade ederek, hekimi şikâyet 
etmiştir[14].

Yüksek mahkemeye göre, hekimin tıbbi müdahalesi yaralama suçunu 
oluşturmaktadır ve cezalandırılmaması için rızaya ihtiyaç vardır. Rızanın 
geçerliliği için ise istisnai haller hariç tutulacak olursa, hastanın, müda-
halenin türü ve kapsamı hususunda aydınlatılması gerekmektedir[15].

Bu arada, yüksek mahkeme, şu hususa da işaret etmektedir: Hastanın 
yapılan ilk muayenesi neticesinde kanser hastası da olması ihtimalinin 
görülmesine rağmen, hekim, başka ihtimallerin de söz konusu olabi-
leceği; bu nedenle hastanın moralini bozmamak amacıyla ilk aşamada 
bu olasılıktan bahsetmemesi, yüksek mahkemeye göre hukuka aykırı 
değildir. Kesin bir bulgu elde edilmediği müddetçe, hekimin, olasılıklar 
hususunda bilgi verme yükümlülüğü yoktur[16].

d. Olay 4

Şiddetli baş ağrıları çeken hasta, diş hekimine giderek, ağrılarının 
nedeninin dişleri olduğunu söyleyerek dişlerinin hepsinin çekilmesini 
talep eder. Diş hekimi, hastanın ısrarı üzerine bütün dişlerini çekerse de 
ağrıları geçmeyen hasta, hekimi şikâyet eder.

Kararda, yüksek mahkeme, endikasyon yokluğu dışında rızanın da 
bulunmadığına işaret ederek, ilginç bir değerlendirmede bulunmakta-
dır. Mahkemenin gerekçesi şöyle açıklanmıştır: Mağdurun, durumunu 
değerlendirecek karar verme yeteneği bulunmamaktadır. Her ne kadar diş 
hekimi, diş çekilmesi ile baş ağrısı arasında bir ilişki olmadığını söylemişse 

[13] BGH NJW 1962, 684.
[14] BGH JZ 1964, 231.
[15] BGH JZ 1964, 232.
[16] BGH JZ 1964, 232.
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de hastanın rızası bizzat dişlerin çekilmesine yönelik değildir. Hastanın 
tasavvuruna göre yapılan bir iyileştirme ameliyesidir, her ne kadar kesin 
olmasa da uzak bir ihtimal de olsa iyileşme ihtimali vardır. Dolayısıyla 
rıza, bir iyileştirme ameliyesi için verilmiştir. Buna karşılık hekim bir 
iyileştirme ameliyesi yapmamıştır. Bu da rızanın geçersizliğine neden 
olur. Hekimin, tıbbi endikasyonun yokluğuna işaret etmiş olmasının 
hukuken önemi yoktur[17]. Kanımca bu karar, çok zorlama bir karardır. 
Olayda rızanın varlığında ve gerekli ve yeterli aydınlatılma yapılmışsa 
geçerli olduğunda tereddüt yoktur. Bu nedenle, hekimin sorumluluğu, 
endikasyon şartının gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır.

e. Olay 5

Hastalar, ameliyatla boyunlarına takılan bir alet dolayısıyla, hekimi 
şikâyet etmişlerdir. Hekim, hastalara ameliyatın risklerinden bahsetmiş 
ve muhtemelen başarısız olabileceğini de anlatmıştır. Ancak, o dönemde 
aynı amaçla kullanılabilecek iki ayrı alet daha bulunmaktadır ve hekim, 
hastalara bu aletlerden ve keza bu aletlerin özel yarar veya zararlarından 
bahsetmemiştir. Hekim, hastaların kafasını karıştırmamak için bu konu-
larda aydınlatma yoluna gitmediğini belirtmiştir.

Yüksek mahkemeye göre, her ne kadar tedavi yönteminin seçimi 
hekimin bileceği iş ise de tedavi alternatifleri de sorulmadan açıklan-
malıdır. Bu yöntemlerin eksi ve artıları da anlatılmalıdır. Elbette bunun 
için bahsetmeye değer farkların bulunması gerekir. Örneğin, çok önem-
siz bir farkla daha az komplikasyona neden olma durumu konusunda 
aydınlatmaya gerek yoktur. Kullanılan alet her ne kadar başka ülkelerde 
kullanılmaktaysa da henüz Almanya’da ruhsat almamıştır. Bu durum da 
hastalara açıklanmamıştır. Hâlbuki hekimin, bunu bildirme yükümlülüğü 
bulunmaktadır[18].

Yüksek mahkeme ayrıca bazı çok önemli hususlara işaret etmektedir: 
Aydınlatmamanın hekimin mahkûmiyetine yol açabilmesi için, hastanın 
yeterli aydınlatma halinde rıza vermeyeceğinin ispatlanması gerekir (özel 
hukuktan farklı olarak). Bu konuda şüphe varsa, hastanın kurallara uygun 
bir aydınlatma halinde de rıza göstereceğini kabul etmek gerekir[19].

[17] BGH NJW 1978, 1206.
[18] BGH NStZ 1996, 34.
[19] BGH NStZ 1996, 35.
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Ayrıca, her eksik aydınlatma otomatikman hekimin mahkûmiyetine 
yol açmaz. Aydınlatma yapılmamış ve sonuçta sadece hekimin esasen 
belirtmesi gerekmeyen bir risk gerçekleşmişse, hekimin sorumluluğu söz 
konusu olmaz[20]. Yetersiz aydınlatmanın, hastanın hangi hakkının ihlaline 
yol açtığı, başka ifadeyle, ihlal edilen aydınlatma yükümlülüğünün, bu 
alandaki bir riske mi neden olduğu araştırılmak gerekir[21].

Böylece yüksek mahkemeye göre, hastanın aydınlatılmaması veya 
yeterince aydınlatılmaması, rızanın geçersizliği açısından nedensel ise 
ancak o zaman yaralama kabul edilebilir. Hasta zaten kurallara uygun bir 
aydınlatma halinde de rıza gösterecek idiyse, nedensellik ilişkisi yoktur 
ve hekim cezalandırılamaz. Ancak burada “şüpheden sanık yararlanır” 
kuralının, hekimin lehine çalışacağını söylemek gerekir. Böylece zaten 
rıza gösterir miydi sorusunda karşılaşılacak her şüphe, hekimin beraatına 
yol açacaktır. Bu konuda karar verebilmek için hastalığın ağırlığı, ne 
kadar zamandır sürdüğü, müdahalenin iyileştirme şansı ve alternatifler 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Keza, ikinci olarak; olayda, aydınlatmamadan kaynaklanan özel risk 
gerçekleşmemişse (schutzzweck) fail cezalandırılmayacaktır[22]. Örneğin: 
Anestezistin hastayı yeterince aydınlatmadığı bir olayda, hasta cerra-
hın tıbbi müdahalesi nedeniyle ölür ve hastanın yakınları aydınlatma 
yapılmadığı gerekçesiyle dava açarlar. Belirtmek gerekir ki, anestezistin 
aydınlatmasının nedeni, hastayı narkozun olumsuz etkilerinden, riskle-
rinden korumaktır. Aydınlatma suretiyle hasta, bilmediği risklere rıza 
göstermiş olmayacaktır. Ancak olayda, narkozdan kaynaklanan riskler 
gerçekleşmemiş, anestezistin aydınlatma yükümlülüğünün bulunmadığı 
bir risk dolayısıyla hasta ölmüştür. Dolayısıyla hastanın ölümü anestezistin 
aydınlatma yükümlülüğünün koruma altına aldığı alan içinde bulunma-
maktadır. Hatta yüksek mahkemelerin son kararlarında hekimin sorum-
luluğunu sınırlandıran bu alanı daha da genişlettikleri görülmektedir[23]. 
Buna göre, hekim aydınlattığı konularda risk gerçekleşmişse sorumlu 
olmamakta; aydınlatmadığı konularda risk gerçekleşmemişse bundan 
dolayı sorumlu tutulmamaktadır. Hekim, yaptığı bir ameliyatta en ağır 

[20] BGH NJW 1991, 2347.
[21] BGH NStZ 1996, 35.
[22] ULSENHEIMER, NStZ 1996, 133.
[23] ULSENHEIMER, 148, 149.
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risk olan “felç” riski konusunda hastayı aydınlatmamış, ancak bu risk da 
gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla mahkeme, bu risk gerçekleşmediğinden, 
bu riske ilişkin aydınlatma yapılmamasının hekimin sorumluluğunu 
gerektirmediğine haklı olarak karar vermiştir[24].

Yüksek mahkeme, her eksik aydınlatma sonrasında yapılan tıbbi 
müdahale dolayısıyla hekimin cezalandırılabilir hale gelmesinin veya 
tıbbi müdahaleden doğan bütün sonuçlar ile ilgili olarak ceza hukuku 
sorumluluğuna tabi tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirtmekte-
dir[25]. Böylece yüksek mahkeme aydınlatma problemleri ile ceza hukuku 
sorumluluğu ilişkisini çok dar gördüğünü ifade etmiş olmaktadır. Başka 
ifadeyle, aydınlatma eksiklikleri dolayısıyla söz konusu olabilecek ceza 
hukuku sorumluluğunu daraltmıştır.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri olarak, Alman 
Uygulaması’nda, tıbben gerekli olmadığı halde röntgen filmi çektirten 
hekimin, hayati tehlikeye neden olan kasten yaralama suçu dolayısıyla 
ağır cezalandırılması gösterilmektedir[26].

Suç kasten işlenen bir suç olduğundan, bu suça iştirak de mümkündür. 
Dolayısıyla, hastayı yanlış ameliyat eden hekime, hastaya yeni bir ameli-
yata gereksinim olduğunu söylemesini ve bu kez doğru yerden ameliyat 
etmesini öneren diğer hekim, kasten yaralama suçuna azmettirmeden 
dolayı sorumlu tutulacaktır[27]. Zira hastayı kasten yanlış aydınlatarak 
alınan rıza geçersiz bir rızadır ve böyle bir tıbbi müdahale de kasten 
yaralama suçunu oluşturur. Bir hekimin böyle bir müdahaleye azmet-
tirilmesi de suçtur.

Buna karşılık ameliyat sırasında kırılan matkabın ucunu bırakarak 
ameliyatı sonlandıran hekimin ricası üzerine durumu ameliyat defterine 
geçirmeyen hekimin[28], iştirakten dolayı sorumluluğu söz konusu olamaz, 
zira ilk hekimin eylemi taksirlidir. Ancak burada hekimin suçu bildirme-
mesi dolayısıyla TCK 278 veya 279. maddeler dolayısıyla sorumluluğu 
söz konusu olabilir.

[24] BGH NJW 2001, 2798; BGH VersR 2000, 726.
[25] ULSENHEIMER, 70 VD.
[26] BGH MedR 1998, 329.
[27] Krş. BGH NStZ-RR 2004, 16, 17.
[28] Olay için bkz. BGH NStZ 2004, 442.
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Böbrek taşlarından şikâyetçi olan hasta, hekim tarafından mua-
yene edilmiş ve böbrek taşlarının alınması gerektiği söylenmiştir. Hasta 
ameliyatın Dr. Pirozzi tarafından yapılmasını ifade etmiştir. Ancak ameli-
yat bir başka hekim tarafından yapılmıştır. Dr. Pirozzi, diğer iki hekimle 
birlikte grup olarak çalıştıklarını, hiçbirinin kendi hastasının bulunma-
dığını, ameliyat öncesi kimin ameliyatı yapacağına karar verdiklerini 
söylemiştir. Mahkeme, rızanın belirli bir hekime yönelik olduğunu, başka 
hekimler konusunda aydınlatmanın bulunmadığını belirterek, hekimin 
yaralamadan ötürü sorumlu olacağına karar vermiştir[29].

SONUÇ

Hekimlerin tıbbi müdahalelerinin hukuka uygunluğunun şartların-
dan birisi aydınlatma olunca, aydınlatma yapılmadan veya eksik yapılan 
aydınlatma sonrası gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin ceza hukuku 
açısından hukuka uygun görülmeyeceği ve yaralama suçu olarak ceza-
landırılacağı açıktır. 

Bununla beraber hukuk düzeni, özellikle ülkemizde, aydınlatma ile 
ilgili olarak net kriterler henüz ortaya koymuş değildir. Bu itibarla, bu 
noktada gerek yasal düzenlemeler ve gerekse içtihatlarla öngörülebilir 
bir tablo çizilmediği müddetçe aydınlatma eksikliğine dayalı olarak ceza 
hukuku yaptırımlarının uygulanmasının, kanunilik ilkesine aykırı olacağı 
kanaatindeyim. Kaldı ki, cezaya layıklık bakımından da, bu konuya iliş-
kin düzenleme yapılarak, bu konunun sadece özel hukuk sorumluluğu 
kapsamında tutulmasının da daha isabetli olacağını düşünüyorum. 

[29] Perno v. Pirozzi, 1983.
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Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Sayın Prof. Dr. Hakan 
Hakeri’ye sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hakeri hekimlerin 
net kriterler istediğinden bahsetti. Bence çok haklılar hekimler. Sıkıntıyı 
aşma anlamında, % 2 mi sorumluluğu bildireceğiz, % 5 mi sorumluluğu 
mu bildireceğiz? Evet, buna yargının bir çözüm bulması gerekiyor gibi. 

Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sanıyorum bundan sonraki 
sunumu Sayın Yargıtay Üyemizin yapması şeklinde bir yol alırsak daha iyi 
olacak. Herhalde birkaç cevap da verecektir. Sayın Hâkim Battal Yılmaz…

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi-Hâkim)- Mikrofonla ilgili olarak, 
askeriyede mikrofon sabittir. Bunun sebebi de şeymiş, generaller önde 
otururken başını eğerek konuşmak içinmiş. Baroda da uzanmıyor, ama 
sebebini bilmiyorum. 

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Emin olun boynu-
nuzun eğilmesi için değil. 

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi-Hâkim)- Tabii ki baronun daha 
demokratik olması gerektiğine hepimiz katılıyoruz. 

Hakan hocam tabii bu tıp hukukuyla ilgili bizim pirimiz olarak 
kabul ettiğimiz bir hocamız. Allahtan ceza bölümünü anlatınca tazminat 
bölümü bize kaldı. Öyle olunca aslında biraz da rahatladım, daha rahat 
anlatabilirim.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi

AYDINLATILMIŞ RIZA

A-GENEL OLARAK

Aydınlatma; resmî ehliyetli kişilerden hekimin, hastasına, gerçekleştir-
ilmesi planlanan tıbbi müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan 
etkileri ve rizikolarının yanı sıra; böyle bir tıbbî müdahale gerçekleşmediği 
takdirde, ortaya çıkması muhtemel olumsuz bir takım sonuçları anlatarak, 
o’nu tıbbî müdahale hakkında serbestçe karar verebilecek bir duruma 
getirecek bilgilerle donatmasıdır.[1]

Rıza; razı olmak, istemek, istek.[2]

Hekimin hastaya müdahalesinin hukuka uygunluğunu belirleyen 
ön koşul, hastanın müdahaleye rızasının bulunmasıdır. Bu bağlamda 
kişinin rızanın alınmaması nedeniyle yapılan tüm müdahaleler hukuka 
aykırı olacaktır. Bu rıza alınırken hastanın aydınlatılmış olması gerekme-
ktedir. Rızanın hukuken geçerli olabilmesi için, tıbbî müdahaleye rıza 
gösteren hastanın hekim tarafından aydınlatılması ve böylece yapılacak 
tıbbî müdahalenin tehlikesi ve sonuçları hakkında kapsamlı olarak bilgi 
sahibi olması gerekir.[3]

Hekim ile hasta arasındaki ilişki, sözleşmesel açıdan vekâlet ilişkisi 
olarak nitelendirilmektedir bu açıdan özel bir güven ilişkisi kurulduğun-
dan hekimin hastasını aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca 
hekimin hastasına müdahalesinde hastanın yeteri düzeyde aydınlatılması 

[1] ÇİLİNGİROĞLU, Cüneyt: Tıbbî Müdahaleye Rıza, İstanbul-1993.
[2] Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu.
[3] YILMAZ, Battal; Hekimin Hukukî Sorumluluğu, Adelet Yayınevi, Ankara–2007, s.31
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ile alınan rızanın, hukuka aykırılığı ortadan kaldırması aydınlatmanın 
önemini daha da artırmaktadır.[4]

Hukuken hüküm ifade eden bir rızaya dayanmayan ya da yasal olarak 
yetki verilmiş tıbbî müdahaleler gibi diğer hukuksal haklılık sebepler-
ine dayanmayan tıbbi müdahaleler kişinin sağlığı ve hayatı ve vücut 
bütünlüğüne müdahale olarak değerlendirildikleri için hukuka aykırı 
bir nitelik taşır. Bu nedenle hekimin hastasını aydınlatma yükümlülüğü 
hastanın bedensel ve ruhsal olarak serbestçe karar alma özgürlüğünü 
temin etmektedir.[5]

Bu durumda yaş, akıl gücü, medeni durum gibi somut belirleyicileri 
ile algılama ve bilişsel işlevleri sağlam yani yeterliliği olan hasta ve hasta 
yakınlarının sağlık durumu, kendisine uygulanacak vücut bütünlüğüne 
müdahale gerektiren tanı ve tedavi yöntemleriyle, bunların faydaları ve 
muhtemel riskleri, diğer tıbbi müdahale ve tedavi yöntemleri, tedavinin 
kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve 
hastalığın seyri, neticeleri ve öngörülemeyen acil durumlarda önerilen 
tedavinin dışına çıkma konularında ayrıntılı olarak bilgilendirilmesini, 
yine rızasının bilinçli, gönüllü olarak alınmasını, aydınlatılmış rıza olarak 
tanımlamak mümkündür.

Aydınlatılmış rıza, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastanın vücut 
bütünlüğüne yapılan her türlü tıbbî girişimin ön koşuludur. Aydınlatıl-
mış rıza alınmadan hastanın vücut bütünlüğüne müdahale yapılamaz. 
Aydınlatma ile elde edilen rıza, Yargıtay uygulamasında ayclınlatılmış 
rıza olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yargıtay Kararlarına ilişkin uygulamalara misal vermek gerekirse;

“…Tıbbî müdahalelerde de bu genel kuraldan ayrılmamak gerekir, 
Tıbbî müdahaleler ve hekimin girişeceği diğer eylemler kişinin sağlığını 
vücut bütünlüğünü ilgilendirdiği muhtemel tehlikeleri meydana getirici 
nitelikte olduğu için , bunların gerçekleştirilmesine karar vermek yetkisi 
hekime değil, müdahalelere maruz kalacak kişiye (hastaya) aittir.Yalnız 
bu rızanın hukuken geçerli olabilmesi için kişinin, sağlık durumunu, 
yapılacak müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bilmesi gerekir…”6

[4] OZANOĞLU, Hasan Seçkin: “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.52, s.3, Ankara-2003, s.64.

[5] OZANOĞLU, Hasan Seçkin:a.g.m.,s.65
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“Mahkemece aldırılan 31.03.2006 tarihli Adli Tıp 3.İhtisas Kurulu 
raporunda; “1-Hastaya yapılan Fako ameliyatı ve yapay lens konulması 
işleminin tıbba ve fenne uygun olduğu, 2-Halihazırda bugün için bu tür 
yapay lenslerin fabrikasınca piyasalardan toplatıldığı artık satılmadığı 
ve ameliyatlarda kullanılmadığı, göze konulduktan sonra saydamlığım 
yitiren bu tür yapay lenslerin ameliyatla çıkarılıp yerine başka yapay lens 
konulabileceği, adı geçen lensteki bu arızanın dış kaynaklı fabrikasyon 
imalat hatasından kaynaklandığı…” bildirmiştir.Mahkemece de bu rapora 
itibar edilerek davalıların ameliyatta tıbbi kusuru bulunmadığı gerekçesi 
ile davanın reddine karar verilmiştir. Davalılar lenste fabrikasyon imalat 
hatası bulunduğuna dair gerekçeye itiraz etmediklerine göre davacıya 
takılan lensin ayıplı olduğu anlaşılmaktadır. Davalılar tarafından dava-
cıya ameliyatla takılan lensin riskleri konusunda uyarıda bulunulduğu, 
yani aydınlatılmış rızasının alındığı yada hasta tarafından özellikle bu 
lensin takılması konusunda özel izin verildiği iddia ve ispat edilemedi-
ğine göre hastanın seçme şansı bulunmayan davalılar tarafından temin 
edilerek davacıya taktıkları lensin davacı hastaya verdiği zararı tazminle 
yükümlüdür. Bu durumda mahkemece davalının özen ve böyle bir 
ameliyatın olası riskleri konusunda aydınlatma kusuru dışında olay ve 
zararın meydana gelmesinde başkaca etmenlerin bulunup bulunmadığı 
üzerinde de durularak imalat hatası bulunan lensin davacıya verdiği 
zarar konusunda deliller toplanarak sonucuna uygun bir karar verilmesi 
gerekirken bu yön gözardı edilerek yazdı şekilde hüküm tesisi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın 
davacı yararına BOZULMASINA,”[6]

Anayasamızın 17. maddesinin 2.fıkrası “Tıbbî zorunluluklar ve 
kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz”

Kişinin temel hakları içerisinde, herkesin, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını geliştirme hakkını düzenlemektedir. Yaşama hakkı, bireyin 
kendisi hakkında karar verme hakkını da içermektedir. Böylece kişinin, 
vücut bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilecek tedavi amaçlı ameliyeler için 

[6] Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, İstanbul-1983.
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karar verebilme hakkı da kabul edilmiş olacak ve hekimler tarafından 
gerçekleştirilecek operasyonların hukuka uygun kılınması sağlanacaktır.[7]

Türk hukukunda hastanın rızasının aranması zorunluluğunu getiren 
başkaca düzenlemeler de bulunmaktadır. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanadarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun “Tabipler, diş tabipleri ve diş-
çiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı 
hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük 
ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli 
veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapdacak 
şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) Hila-
fında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.”(m.70) 
bu koşulu kesin olarak öngörmektedir.

Öte yandan Tıbbî Deontoloji Nizamnamesi de, hekime “…hastanın 
maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali 
bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin açıkça 
söylenmesi” (m.l4/2) ödevini yüklemiştir.

Türk Medenî Kanununda “Kimse, hak ve fiil ehliyederinden kısmen 
de olsa vazgeçemez.

Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka 
aykırı olarak sınırlayamaz.

Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşdan-
ması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik madde verme borcu altına 
girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî 
tazminat isteminde bulunulamaz”(m. 23/3). “Hukuka aykırı olarak 
kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı 
korunmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel 
veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullamlması sebep-
lerinden biriyle haklı kıhnmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı 
hukuka aykırıdır”(m.24).

Bunların yanı sıra, 2238 saydı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 
Aşdanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 7. maddesinde ise, organ ve 
doku alacak hekimlerin, vericiye, organ ve doku alınmasının yaratabileceği 

[7] Yargıtay 13.H.D., E.K.2006/8288-12133 T.20.9.2006.



41

AYDINLATILMIŞ RIZA

tehlikeler ile, bunun tıbbî, psikolojik, ailevî ve sosyal sonuçlan hakkında 
ayrıntılı bilgi vermekle yükümlü oldukları belirtilmiş ve böylece, ancak 
aydınlatılmış rıza ile kendisinden organ alınabilmesine izin verilmiştir.
Yargıtay bu konuya ilişkin bir kararında;” Davacı, sol gözünde görme azlığı 
nedeniyle davalı doktora muayene olduğunu derhal ameliyat edilmesi 
gerektiğinin bildirilmesi üzerine 10.07.1999 ve 25.09.1999 tarihlerinde 
davalı doktor tarafından ameliyat edildiğini, ameliyattan önce böyle 
bir ihtimalden hiç bahsedilmemiş olmasına rağmen, davalı doktorun 
hata ve kusuru nedeniyle, ameliyat sonrasında göz bebeğinin tamamen 
kaybolarak görme yeteneğini kaybettiğini, tedavi imkânı bulunmayan 
gözü ve içinde bulunduğu ağır durum için 80.000.000.000 TL. manevi 
tazminatın davaldardan faizi ile tahsilini istemiştir. Davalılar davanın 
reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, Yüksek Sağlık Şûr-asından alınan rapora dayamlarak 
davalı doktorun kusursuz olduğundan bahisle davanın reddine karar 
verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1. Dosyadaki yazdara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2 “……………………………………………………………

Mahkemece yapılacak iş, yüksek sağlık Şûr-ası raporu ile ameliyat 
öncesi ve sonrası tüm gözlem raporları, tetkik sonuçları, ameliyat raporu 
buna ilişkin, tahlil sonuçları vs.ile birlikte davacmın rahatsızlığı, yaşı ve 
diğer rahatsızlıkları birlikte değerlendirildiğinde böyle bir cerrahi ope-
rasyonda belirlenecek risk oranına göre hastanın aydınlatılmış rızasının 
alınıp alınmayacağı konusunda gerektiğin de hastanın da bizzat sevki 
suretiyle, Üniversitelerin Anabilim Dallarından seçilecek konularında 
uzman doktorlardan oluşturulacak bir bilirkişi kuruluna dosya tevdi 
edilerek davalıya atfı kabil bir kusur bulunup bulunmadığı konusunda 
gerekçeli, dayanaklarını gösterir, taraf ve Yargıtay denetimine elverişli bir 
rapor alınması ve ortaya çıkacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. 
Eksik incelemeyle yazdı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir.
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SONUÇ: 1. Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz 
itirazlarının reddine 2. bentte açıklanan nedenlerle Temyiz olunan kara-
rın yukarıda açıklanan gerekçelerle davacı yararına BOZULMASINA,

Dünya tabipler birliği tarafından 1981 yılında yayımlanan Lizbon 
bildirgesinde “Hasta yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen 
tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.” (M.3)

1994 Amsterdam bildirgesinde de “ Hasta tıbbi girişimi reddetme 
veya durdurma hakkına sahiptir.”(m.3.2). Denmektedir.

Aydınlatma ve rıza ile ilgili bir düzenleme ise 01.08.1998 tarihli 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Hasta Hakları Yönet-
meliğinde rastlanmaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 
(d) bendine göre, acil durumlar dışında kişinin rızası alınmadan vücut 
bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz. Ayrıca, (e) bendine 
göre, hiçkimse rızası alınmadan ve Sağlık Bakanlığı’nın izni olmaksızın 
tıbbî araştırmalara tâbi tutulamaz. Yönetmeliğin “Sağlık Durumu İle 
İlgili Bilgi Alma Hakkı - Genel Olarak Bilgi İsteme” başlığını taşıyan 
15. maddesinde “Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbî 
işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi 
müdahale usûlleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek 
muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya 
yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.” denilmekte, aydınlatmanın 
usûlü ve kapsamının sınırları çizilmektedir. Ancak sözkonusu bu yönet-
melik düzenlenirken, gerek uluslararası belgelerde, gerek literatürde ve 
gerekse yargı kararlarında genel olarak kabul edilen aydınlatma ödevi, 
bilgi isteme hakkına dönüştürülmüştür. Konunun ifade edilişindeki 
bu farklılık, sorumluluğun tespiti noktasında önem taşımaktadır. Zira 
konuya aydınlatma ödevi olarak bakıldığında, hekimlerin aydınlatmadan 
sorumlu olduğu ve aksine davranışın kusur oluşturduğu kabul edilirken, 
konu bilgi isteme hakkı olarak formüle edildiğinde ise hasta tarafından 
bilgi talep edilmediği durumlarda aydınlatmanın yapılmayacağı anlamı 
çıkmaktadır. Oysa aydınlatma, hasta tarafından verilecek rızanın ön 
şartıdır. Bu durumda hastanın bu konuda bir talebi beklenmemeli ve 
uygulanacak tıbbi ameliyeye ilişkin aydınlatma gerçekleştirilmelidir.

“Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve 
İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp 
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Sözleşmesi” biyoloji ve tıbbın uygulanmasında bir ortak anlayış 
oluşturmak amacıyla düzenlenlenen uluslararası nitelikli en önemli 
belgedir. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 4 Nisan 1997 
tarihinde imzalanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da 
3.12.2003 tarihinde onaylanmış ve 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir

Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’nin ikinci bölümünde yer verilen ilk 
temel düzenleme sağlık alanındaki tıbbi müdahalelere rıza konu-
sundadır. Söz konusu sözleşme’nin 5.6.7.8. 9, 10 ve 22. maddeleri 
aydınlatılmış hastanın rızasına yaşamsal önem verilen hükümlerdir. 
Sözleşmenin 5. maddesinde, bu konudaki genel kural düzenlenmiş, 
6. maddede rıza yeteneğine sahip olmayanların durumu düzenlenmiş, 
7. maddede ise, akıl hastalığı olanların korunması hükme bağlan-
mıştır. Sözleşmenin 9. maddesinde ise, tıbbi müdahale srırasında 
rıza gösterilmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, önceden 
verilen rızanın dikkate alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Sözleşme’nin 9. maddesinde ise, “Müdahale sırasında isteğini açık-
layabilecek bir durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbi müdahale 
ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekler gözönüne alına-
caktır” denmektedir.

Yine Hekim Etiği Kuralları’nın 26. maddesinde düzenleme 
yapılmış ve “Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan 
tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi 
yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların 
kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul 
etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi 
seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır. Yapılacak aydınlatma 
hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren 
bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek 
biçimde verilmelidir. Hastanın dışında bilgilendirilecek kişileri, 
hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür 
ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, 
eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir. Acil 
durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu 
ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır” 
düzenlemesiyle aydınlatmanın ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.
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Bütün bu düzenlemelerden anlaşılan hastanın bedensel ve ruhsal 
bütünlüğü ile ilgili olarak serbestçe karar alma özgürlüğünü temin etmek 
ve tıbbı tedavinin planlanması ve uygulaması bakımından hastanın ser-
bestçe ve durumun gerektirdiği kararı verebilecek duruma gelebilmesini 
sağlamak için varlığı zorunlu bir husus olması nedeniyle, bu düzenleme-
lerle hukukumuz açısından hekimlerin hastalarını aydınlatma yüküm-
lülüklerinin varlığının hukuksal dayanakları olduğunun kabulü gerekir.

Ayrıca Yargıtay’ın Kabulünde olduğu gibi hekim ile hasta arasındaki 
ilişki vekalet ilişkisi olarak kabul edildiğinden, aydınlatma yükümlülü-
ğünün hukuksal dayanağı vekilin sadakat borcundan kaynaklandığı yine 
TBK 505.maddesindeki vekil, vekalet verenin açık talimatına uymakla 
yükümlüdür ve aynı kanunun 508. Maddesinde düzenlenen vekilin 
hesap verme borcu nedeniyle aydınlatma yükümlülüğünün varlığı kabul 
edilmektedir.Estetik ameliyatlar, diş protezleri, saç ekimigibi durumlar-
daki tıbbî müdahaleleri eser sözleşmesi kapsamındadeğerlendirdiğinden 
hekimin aydınlatma yükümlülüğünü deyüklenicinin (hekim) özen borcu 
içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir

Sözleşmenin kuruluşu aşamasında aydınlatma yükümlülüğü, MK 2. 
maddesi kapsamında ki dürüsdük kuralı gereği olduğunun da kabulü 
gerekir.

Tüm bu mevzuat değerlendirildiğinde ve özetle belirtilmelidir ki; 
tıbbi müdahalelerin hukuka aylandığının engellenebilmesi, hastanın 
rızasının alınması ile mümkün olacaktır.

C- AYDINLATMANIN KONUSU

Hekim, hastalığın teşhisi ve tedavisinin nasıl yapılacağı, hangi yön-
temin uygulanacağı, müdahale esnasında ve sonrasında ortaya çıkması 
muhtemel komplikasyonların neler olabileceği, müdahalenin yarar 
ve sakıncaları konusunda hastasını sağlıklı karar verebilecek ölçüde 
aydınlatmalıdır.

İlke olarak, aydınlatma yükümlülüğü mümkün olduğu ölçüde 
kapsamdı yerine getirilmelidir. Hastalığın tanısı bildirildikten sonra 
tedavinin şekli ve yöntemi ve doğurabileceği muhtemel sonuçlar ayrıntılı 
olarak ve hastanın anlayabileceği şekilde ona açıklanmış olmalıdır. Hekim 
hastayı kendi değerlendirmesine göre genel bilgilerle aydınlattığı gibi, 
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hastanın özel sorularını da doğru ve yanılgıya düşürmeyecek şekilde 
cevaplamalıdır. Eğer tıbbî müdahale tanıya (teşhise) yönelik ise ve hayati 
bir tehlike arz etmiyor ise, aydınlatma yükümlülüğü daha kapsamlı 
ve ayrıntılı bilgiler içermesi, hekim hastayı her türlü komplikasyon 
ve ihtimale karşı uyarmalıdır. Estetik operasyonlar için de ayrıntılı bir 
aydınlatma görevinden söz edilebilir. Bu gibi durumlarda hekimin, az 
raslanabilen komplikasyonlar hakkında da hastayı bügilendirmesi gere-
kir. Bununla birlikte, tıbbi müdahalenin aciliyeti ölçüsünde aydınlatma 
yükümlülüğünün kapsamı daralacak, tıbbi müdahale nedeniyle ortaya 
çıkan riskin büyüklüğü oranında aydmlatmanın kapsamı da genişlemiş 
olacaktır.[8]

D- AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Terapotik aydınlatma, tedavinin özel bir vasıta olarak, hekim ile 
hasta arasında ki tedavi akdinin muhtevasından doğar. Hekim bu akide 
hastanın sağlığına kavuşmasına engelleyen şeylerden kaçınmayı taahhüt 
eder. Böylece hekimin hastayı aydınlatması, hastalığa engel olunması, 
hastaya sağlık kazandırılması, tedavinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi, 
aynı şekilde hastanın iyileşmesi için zarurî olan psikolojik durumun 
kuvvetlendirilmesi, endişe ve korkuların azaltılması yönünde gerekli ise, 
hekimin aydınlatma yükümlülüğü söz konusu olur.[9]

Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamının belirlenmesinde bazı özel 
kanunlar dışında genel kurallar yoktur. Her somut olayın kendine özgü 
koşulları bulunduğundan, olaya göre aydınlatma yükümlülüğü genişleyip 
daralabilmektedir.[10]

Doktora başvuran hastanın tek ve birinci amacı, rahatsızlığından 
kurtulmak ve sağlığına kavuşmaktır. Ancak bunu nasıl elde edebileceği 
konusunda bilgi sahibi değildir. Bunun için uzmanlarınca bilgilendirilmesi 
ve aydınlatılması zorunludur. 2238 Sayılı Kanun, organ ve doku alacak 

[8] ÇOLTU/ERDEMİR/DURAK, “Cerrahî Müdahalelerde Hasta Onamınm Adlî Tıp ve 
Tıbbî Etik Yönünden Değerlendirilmesi”, Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar), İstanbul 
2000,

[9] ÖZTÜRKLER, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbî Sorumluluk, Teşhis ve Tedavi ve 
Tıbbî Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, 2. Baskı, Seçkin Yayınlan, Ankara-2006, 
s.10.

[10] ERMAN, Barış: Ceza Hukukunda Tıbbî Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara-2003, s.110.
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doktorların vericiye, organ ve doku alınmasının doğuracağı tehlikeler 
ile bunun Tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında uygun 
biçimde ve yarıntıda bilgi vermekle yükümlü olduklarını belirtmektedir 
(m.7/a). Tıbbî Deontoloji Nizamnamesi de bu yönde bir hükme sahiptir: 
“… hastanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın 
artması ihtimali bulunmadığı taktirde, teşhise göre alınması gereken 
tedbirlerin açıkça söylenmesi” doktora yüklenen görevler arasında sayıl-
maktadır (m. 14/11). Burada, “teşhise göre alınması gereken tedbirlerin 
açıklanacağı ifade ediliyorsa da, bunu hastalığın teşhisi ve tedavisi ile ilgili 
tüm bilgilerin açıklanması olarak anlamak gerekmektedir. Yoksa teşhisin 
saklanabileceğine ve sadece teşhis sonrası bilgilerin aydınlatmaya konu 
olacağı şeklinde anlaşılması doğru olmaz.[11]

Hekim, hastalığın teşhisi ve tedavisinin nasıl yapılacağı, hangi yön-
temin uygulanalağı, müdahale esnasında ve sonrasında ortaya çıkması 
muhtemel komplikasyonların neler olabileceği, müdahalenin yarar ve 
sakıncaları konusunda hastasını sağlıklı karar verebilecek ölçüde aydın-
latmalıdır. Acaba hasta herhangi bir saikle hastalığı konusunda aydınla-
tılması teklifini reddederse ne yapdmalıdır? Alman Federal Mahkemesi, 
hastanın aydınlatılmadan vazgeçme (feragat) iradesini açıkça belirtmiş 
olmasını ve her şeyi doktora bırakmış olduğunun kesinlikle anlaşılmasını 
aramaktadır.

Kanımca aydınlatılmayı reddedip sözleşmenin devam etmemesi 
konusunda herhangi bir girişimde bulunmayan hastanın hekimin yapacağı 
tedaviyi kabul etmiş sayılmalıdır.

Hastanın rızası hangi konuya ilişkin ise, doktorun da müdahalesini 
bu konuda gerçekleştirmesi yani verilen rızanın sınırları çerçevesinde 
kalması gerekmektedir. Örnek olarak, tıbbi müdahale hastanın böbrek 
bağışı ile ilgili ise, yani rıza bu konu ile sınırlı olarak verilmiş ise, doktor 
da sadece böbrek organını almak şeklinde bir operasyon ile sınırlı olarak 
yetkili olacaktır.

[11] DERYAL, Yahya;. İnsan Sağlığına ve Vücut Bütünlüğüne Yönelik Tıbbi Müdahalelerde 
Hastanın Rızası (Ist.Tabip org),s.H0.
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E- AYDINLATMA YÜKÜLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI

a. Hastanın İstememesi

Hastanın, hekimden hastalığı ve tedavisi hakkında aydınlatma isteme-
mesi halinde, hekimin aydınlatma yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak 
hastanın aydınlatma istememesi, vazgeçmesi bir sorumsuzluk anlaşması 
şeklinde ortaya çıkmamalıdır, vazgeçmenin haklı ve inandırıcı, nedenleri 
bulunmalıdır. Ayrıca vazgeçme iradesi açıkça ve duraksamaya meydan 
vermeyecek şekilde belirlenmelidir.[12]

b. Tehlike Olasılığının Ender Olarak Gerçekleşmesi

Tehlikenin ender olarak gerçekleşmesi ve somut olaydaki hastalık 
açısından ortaya çıkma olasılığının az olması, tıp bilimince henüz tanın-
mamış, müdahaleden önce öngörülmeyecek tehlikeler, tehlikenin aynı 
durumda anlayışlı, aklı başında bir hastanın vereceği karara etkili olma-
ması ve tehlikenin normal ve önemsiz bulunması gibi durumlarda aydın-
latma yükümlülüğü yoktur.[13]

c. Hastanın Bilgisinin Bulunması

Hastanın tıbbî el atmanın riskleri hakkında uzmanlık alanı veya 
daha önceden başka bir doktor tarafından iyice aydınlatılmış olması 
durumlarında artık hekimin aydınlatma görevi olmamalıdır. Ancak bu 
gibi durumlarda hastayla ilgili özel durum var ise hekimin aydınlatma 
görevinin varlığı olduğunu kabul etmek gereklidir.[14]

d. Hastanın Aydınlatılması İle Sağlığı ve Yaşamı Ciddi Bir 
Tehlikeye Düşmesi

Bu durumda da aydınlatma yükümlülüğünün bulunmaması gerekir. 
Hastanın zorunlu olan tedaviden vazgeçebileceği, yine korkuya kapılıp 
tedaviyi olumsuz etkileyebileceği durumlar sayılabilir.

[12] AŞÇIOĞLU, Çetin: Tıbbî Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara -1992, 
s.34.

[13] AŞÇIOĞLU, Ç.; a.g.e. s.34
[14] AŞÇIOĞLU, Ç.; a.g.e. s.34
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e. Zorunluluk

Hastanın tıbbî tedaviye getirildiği veya tıbbî tedavi sırasında kendisine 
yapdacak açıklamaları anlamayacak ve değerlendiremeyecek durumda 
bulunası halinde, hekimin aydınlatma yükümlülüğünün kalktığı kabul 
edilir. Bu tip olaylarda, hastanın rızasını almak mümkün olmadığından, 
tıbbî müdahale onun rızası olmaksızın, ancak onun sağlığına kavuştu-
rulması hedeflenerek yapılmaktadır. Tıbbî zorunluluk durumlarında, 
hekim, hastanın yararına veya muhtemel iradesine uygun bir davranışta 
bulunduğundan, yapılan Tıbbi müdahale vekâletsiz iş görme hükümleri 
çerçevesinde hukuka uygun sayılmalıdır. Örneğin, bir trafik kazası sonucu 
ağır bir şekilde yaralanarak bilincini kaybetmiş bir kişiye, hekimin yapmış 
olduğu tıbbî müdahale (ameliyat) onun yararına gerçekleştirildiğinden 
hukuka uygun olarak kabul edilmelidir.

Tıbbî zorunluluğun gerektirdiği hallerde yapılan müdahaleler, iki 
gruba ayrılır. Birinci olarak, hekimin hastaya tıbbî müdahalede bulun-
ması, “zaruret hali” sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu durumda, genellikle, 
bülinç kaybına uğramış ve derhal Tıbbi müdahalede bulunulması gerekli 
bir hasta söz konusudur. Bu tip olaylarda, hekimin Tıbbi müdahalede 
bulunmaması ve hastanın rızasını beyan edebileceği anın beklenilmesi, 
telafisi güç zararların doğmasına, çoğu durumda hastanın yaşamını yitir-
mesine yol açacağından, rıza olmaksızın Tıbbi müdahalede bulunulması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir trafik kazası sonucu ağır 
bir şekilde yaralanmış ve çok kan kaybetmekte olan bir hastaya Tıbbi 
müdahalede bulunulmasında, apandisit rahatsızlığı sebebiyle rızasını 
beyan edemeyen hastanın ameliyat edilmesinde bu türden bir Tıbbi 
zorunluluk söz konusudur. Buradaki aciliyet olaydan yani mevcut fiili 
durumdan kaynaklanmaktadır. Tıbbi zorunluluk hallerinden ikincisi, 
ameliyatın genişletilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı durumlardır. 
Gerçekten, hastanın bayıltılması ve ameliyata başlanmasından sonra, 
ameliyatın genişletilmesi ya da hasta ile kararlaştırılandan tamamen farklı 
bir ameliyat yapılması Tıbbi bir zorunluluk olarak ortaya çıkabilir. Kural 
olarak, ameliyatın genişletilmesi veya değiştirilebilmesi için de hastanın 
rızasının alınması gerekir. Ancak, bu tür olaylarda, narkoz nedeniyle 
hastanın bilinci yerinde olmadığından ona gerekli açıklamaların yapıl-
ması ve muvafakat istenmesi fiilen mümkün değildir. Örneğin, böbrek 
taşının alınması için hekime başvuran bir hastanın ameliyatı sırasmda 
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böbreğin iltihaplanmış olması sebebiyle alınmasının gerekmesi duru-
munda, ameliyata son vererek yaranın kapatılması ve daha sonra hastadan 
rıza alınmasını beklemek, kişiye yarardan çok zarar vereceğinden Tıbbi 
zorunluluk gerekçesiyle ameliyat genişletilebilmektedir. Örnek bir kararda 
hastanın safra kesesi ameliyatında, lapraskopi ile başlanılıp karaciğerdeki 
aşırı yağlanma nedeni ile kanama riski görülerek açık ameliyata geçil-
mesi üzerine açmış olduğu tazminat davası reddedilmiş olup bu karar 
Yargıtay’ca onanmıştır.

Tıbbi zorunluluk gerekçesiyle yapılan müdahalelerin hukuka uygun 
sayılabilmesi için, somut olayda iki şartın varlığı aranır. Buna göre, 
öncelikle kişinin kendisi ya da kanunî temsdcisinden tıbbî müdahal-
eye ilişkin bir rıza açıklamasının alınması fiilen mümkün olmamalıdır. 
Eğer, tıbbî müdahaleye girişmeden önce hastanın rızasını almak müm-
kün ise, bu rıza alınmaksızın yapılan tıbbî müdahale hukuka uygun 
sayılamaz. Ayrıca, ameliyatın genişletilmesi durumunda, önceden tahmin 
edilebilir nitelikte bir genişletme söz konusu olduğu takdirde, hastanın 
rızası ameliyata girişmeden önce alınmış olmalıdır. Bunun yanında, 
genişleme önceden tahmini mümkün olmamakla birlikte, hayati bir 
tedaviyi amaçlamıyor ve diğer taraftan beraberinde önemli tehlikeler 
getiriyorsa, ameliyatın kesilmesi ve hastanın rızasının alınması gerekir; 
ancak yukarıda belirtilen örnekte olduğu gibi, her olayın kendine özgü 
durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Tıbbî zorunluluk 
sonucu gerçekleştirilen müdahalelerin hukuka uygun olabilmesi için 
aranan ikinci şart, somut olayda, kişiye tıbbî müdahalede bulunul-
madığı takdirde, hastanın ölmesi gibi daha sonra telafisi güç zararların 
ortaya çıkma ihtimalinin bulunmasıdır. Buna göre, hekim önüne gelen 
kişiye tıbbî müdahalede bulunulmazsa, hastanın ölmesi ya da ağır bir 
zararın ortaya çıkacağı hallerde, rıza alınmadığı gerekçesiyle müdahaleden 
kaçınılamaz. Ancak, rızanın alınamadığı her durumda rızadan vazgeçerek 
tıbbî müdahalede bulunmak da mümkün değildir. Burada, ölçü olarak, 
rızanın açıklanmasını beklemek üzere müdahalenin geciktirilmesi ya 
da kesilmesi halinde, hastanın ölmesi veya buna benzer ağır sonuçların 
ortaya çıkması durumuyla karşılaşılacak olmasını esas almak gerekir. Bu 
yüzden, tıbbî müdahalenin geciktirilmesi ya da kesilmesi durumunda 
hasta için hayati öneme haiz bir zararın doğması söz konusu olmamasına 
rağmen rıza olmaksızın tıbbî müdahaleye girişilmesi ya da devam edilmesi 
hukuka aykırı nitelik taşıyacaktır. Sonuç olarak, somut olayda hastanın 
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ya da kanuni temsilcisinin rızasının alınmasının fiden imkânsız olması, 
tıbbî müdahaleyi hukuka uygun hale getirmez; bunun yanında, tıbbî 
müdahalenin geciktirilmesi veya kesilmesi durumunda, hastanın hayati 
önemi haiz zararlara uğrayıp uğrayamayacağı hususunda gerekli özenin 
hekim tarafından gösterilmesi de gerekmektedir; aksi halde, kişilik hak-
kına saldırı niteliği taşıyan bir tıbbî müdahalede bulunulduğundan, 
uğranılan zararlardan hekim sorumlu olacaktır (MK. m.23).[15]

Bu gibi durumlarda hastanın rızasının var olduğu kabul edilerek 
zorunlu olan tıbbi müdahale gerçekleştirilir. Alman hukukunda, bu 
gibi durumlarda vekâletsiz iş görme kurumundan yararlanılmaktadır.[16]

Bu halde tıbbî zorunluluk durumlarında hastanın rızası olmaksızın 
gerçekleştirilen müdahaleler bakımından, gerek müdahalenin hukuka 
uygunluk sebebi, gerekse hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki 
niteliği açısından, “vekâletsiz iş görme” hükümlerinin (TBK. m.526-
531) uygulanacağının kabul etmek mümkündür. Gerçekten, başkasının 
işini görmek niyetiyle hareket edip, o kişinin yararına veya muhtemel 
iradesine uygun davranışta bulunmak gayesiyle vekâleti olmaksızın baş-
kası adına iş gören kişinin fiili de hukuka uygunluk nedenlerinden biri 
sayılır. Nitekim hastanın muvafakatini almanın mümkün olmadığı 
tıbbî zorunluluk durumlarında, hekimin müdahalede bulunma sebebi, 
hastanın hayati tehlikeyi atlatması ve sağlığına kavuşması yani onun 
menfaatlerinin korunmasıdır. Burudu hekimin kendiliğinden harekete 
geçme sebebi tamamen önüne gelen vaka ile ilgilidir. Bütün bu gerekçe-
lerle, tıbbî zorunluluk durumlarında hekim ile hasta arasındaki ilişkiye 
vekâletsiz iş görme hükümlerini uygulamak gerekir.

f. Tıbbî ve İnsanî Nedenlerle Hastanın Aydınlatılmadığı Durumlar

Örneğin ağır kanser hastasına durumunun açıklanmaması gibi 
durumlar. Burada önemli olan hastanın yaşam ve sağlığının ciddi teh-
like altında olmasıdır.

Hastalığın veya tıbbî müdahalenin ölümle sonuçlanma riski varsa ve 
bu ihtimal yüksekse bunun hastaya söylenmemesi, çünkü maneviyatı üze-
rinde olumsuz sonuçlar doğurması riskinin yüksek olacağı düşünülmelidir; 

[15] ÇEKER, Mustafa; Tıbbî Müdahalelerde Hukuka Uygunluk Sorunu (adalet.org)
[16] DERYAL, Yahya; a.g.m.
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ancak böyle bir ölüm riskinin hastanın kanuni temsilcisi veya yakın-
larından saklanması mümkün olamaz. Genellikle kabul edildiğine göre, 
hastanın ailesi üzerinde telafisi güç psikolojik travmalara yol açabileceği, 
hastanın korku ve paniğe kapılarak intihara teşebbüsüne veya kalp krizine 
ve tedaviden vazgeçmesine neden olacağı ihtimali varsa, bu tür terapötik 
nedenlerle aydınlatma faaliyetinin yapılmaması tavsiye edilmektedir.[17]

F- AYDINLATILMIŞ RIZAYI ALMANIN ZAMANI

Aydınlatma ne çok erken nede çok geç yapdmalıdır. Hekim aydınlat-
mayı zaman baskısı altında yapmamalı, hastasına da karar verme baskısı 
uygulamamalıdır. Acil bir durum olmadığı sürece hastaya düşünmesi için 
makul ve uygun bir süre tanımalıdır.

Hastanın rızasının tıbbî müdahaleden önce elde edilmesi gerekir. 
Hasta hekim tarafından aydınlatıldıktan sonra rızası alınmalıdır. Rıza 
müdahalenin başlangıcında bulunmalı ve sonuna kadar devam etmelidir.

G- HASTAYI AYDINLAKTACAK KİŞİ

Hastayı aydınlatacak kişi gayet tabiî ki hekimin kendisidir. Bu, 
aydınlatmanın hukuken arandan bir ödev olmasının da doğal sonucudur. 
Eğer aydınlatma ödevi bir başka hekime bırakılmışsa, Borçlar Kanunu-
nun 116. maddesi gereği bu hekim, tedaviyi gerçekleştirecek hekimin 
yardımcısı durumundadır.

Grup halinde yapılacak ameliyatlarda aydınlatma görevi sorumlu 
operatöründür. Bugörev grupta bulunan diğer bir hekim tarafından da 
sorumlu operatör tarafından yerine getirilebilir. Hastanın iş bölümü içe-
risinde birden çok hekimle ilişkisi bulunması durumunda hekimlerden 
her biri hastayı aydınlatmakla görevlidir.

H- AYDINLATILACAK KİŞİ

Aydınlatılacak kişi ise hastanın bizatihi kendisidir. Ancak hastanın 
temyiz kudretinden yoksun olması halinde, kimden izin alınacağı Hasta 
Hakları Yönetmeliğinde gösterilmektedir. Buna göre; “Sağlık durumu ile 
ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, temyiz kudretinden 

[17] AŞÇIOĞLU, Çetin: a.g.e. s.41.



52

Battal YILMAZ

yoksun veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sağ-
lık durumu hakkında bilgi almak üzere bir başkasına da yetki verebilir. 
Gerek görülen hallerde yetkinin belgelendirilmesi istenilebilir.”(md.l5) 
Bunun yanında, küçük ve mahcurun dinlenmesi suretiyle imkân ölçü-
sünde tıbbî müdahaleye iştirakinin sağlanması hususu da Yönetmeliğin 
26. maddesinde düzenlenmiştir.

Ayırtım gücüne sahip küçüğün aydınlatılması gerekir.Yine akıl zayıf-
lığı dışında vesayet altına alınan kişilerin kendi rızaları yeterli olacağından 
aydınlatma onlara yapılmalıdır.

I- AYDINLATMANIN ŞEKLİ

Esasen hukukumuzda aydınlatmanın şekline ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak aydınlatmanın sözlü olarak ve hastanın soru-
duğu soruların cevaplandığı, üzerinde düşüneceği yeterli sürenin tanındığı 
bir süreç şeklinde anlaşılması ve uygulanması doğru olacaktır. Aydınlat-
manın yazılı olması ise ispat açısından önem taşımaktadır. Bu konuda 
uygulamada, “Bana yapılacak tıbbi müdahalenin tüm şartları ve muhtemel 
komplikasyonları hakkında yeterince aydınlatıldım ve rıza gösteriyorum” 
tarzında bazı form ya da belgelerin imzalatıldığı görülmektedir. Tababet 
ve Şuabatı Sanatları Kanunun’un 70. ve Hastaneler Talimâtnamesi’nin 
103.maddesinde ‘büyük ameliyei cerrahiler için yazılı rıza koşulu aran-
ması hekimleri bu yola itmektedir. Ancak bu tür belgelerin hukuken hiç 
bir değeri bulunmamaktadır. Zira yukarıda da belirtildiği üzere, hasta 
kendisine uygulanacak tıbbi ameliyeyi, bunu uygulayacak kişiyi, bu ame-
liyenin özelliklerini, sonuçlarını, alternatif tedavi yöntemlerini bilecek 
ve bu şekilde rıza gösterecektir ki, geçerli olsun. Dolayısıyla bankaların 
düzenlediği ibranamelere benzeyen bu belgelerin tıbbi alanda hukuken 
geçerli olması mümkün değildir.

İ- AYDINLATMADA İSPAT KÜLFETİ

Aydınlatma ödevi ile ilgili önemli başka bir konu da ispat külfetidir. 
HUMK 6. maddesi “iki taraftan her biri iddiasını ispata mecburdur. 
Ancak hekim ile hasta arasındaki ilişkide zayıf taraf olarak hasta kabul 
edüerek ispat yükümlülüğü hekime yüklendiği gibi hasta ile hekim ara-
sındaki ilişki hukuken bir sözleşme ilişkisidir. Bu sözleşmenin ise vekalet 



53

AYDINLATILMIŞ RIZA

sözleşmesi olduğu, gerek literatürde gerekse uygulamada genel kabul 
görmektedir. Bu durumda sözleşmeye dayalı bir borç olan aydınlatma 
ödevini yerine getirip getirmediğini, getirmediği iddia ediliyorsa bu 
konuda kusursuz olduğunu ispat mükellefiyeti hekime aittir. (Borçlar 
Kanunu md.96) Konu mahkeme kararlarına da yansımış ve aydınlatma 
ödevine uyulduğunu ispat külfetinin hekime ait olduğu tartışmasız bir 
biçimde kabul edilmiştir. Nitekim Yargıtay uygulamalarında;

“Davalının, rızasının bulunduğu kabul edilse dahi az yukarıda açık-
lanan şekilde muayenenin muhtemel sonuçları, riski davacıya büdirilme-
miştir. Bu yönün ispatı davalı doktora düşer. Çünkü bu tür muayenelerde 
bazen kızlık zarının bozulabileceği tıbbî adlî raporunda açıklanmıştır. 
Diğer bir deyimle bu muayene sonunda her halde kızlık zarının bozu-
lacağı tıbben kabul edilmemiştir. O halde nadiren de olsa bu böyle bir 
sonucun yani riskin meydana geleceği açık olarak davacıya bildirilme-
liydi. Olayımızda davalı hekim, aydınlatma görevini yerine getirdiğini, 
bütün veri ve sonuçları tıp büimine uygun olarak davacının anlayacağı 
biçimde bildirdiğini iddia ve ispat etmediğine göre meydana gelen ve 
Tük Ceza Kanunu nda da mayubiyet olarak nitelenen zararlı sonuçtan 
sorumludur. (Bayraktar–age–127 vd.). Kaldı ki, olayın özelliği davacının 
bu riski bilmesi gerektiği sonucunu kabule de olanak verümemektedir…”.

“Davacı cinsel organıda ereksiyon sorunu yaşadığını, bu nedenle dava 
dışı bacanağı aracılığı ile davalı doktorlarla tanıştığını, Almanya’dan gelip 
muayene olduğunu, davalıların mutluluk çubuğu takma konusunda çok 
başarılı olduklarını ve birçok hastayı sağlıklı cinsel hayata kavuşturdukla-
rını, olumsuz sonuç almadıklarını söylemek suretiyle kendisini ameliyata 
özendirdiklerini ve ikna ettiklerini, 18.3.2003 günü özel bir hastanede 
ameliyatın gerçekleştirildiğini 4 gün hastanede yattığını, taburcu olduk-
tan sonra da davalılarca 5 gün kontrolünün yapıldığını, davalıların artık 
Almanya’ya dönebilirsin demeleri üzerine yurtdışına gittiğini, bundan 3 
hafta sonra cinsel organında anormallikler oluştuğunu, davalılarla konuş-
tuğunu ve onların talepleri doğrultusunda 52 gün sonra tekrar Adana’ya 
dönüp, davalılarca ameliyata alındığını, penisinin kangren olduğunu 
öğrendiğini ve cinsel hayatının bittiğini ileri sürerek 11.800 YTL maddî 
ve 150.000 YTL manevî tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, işin uzmanı olduklarını, tıbbın gereklerini yerine getir-
diklerini, operasyonun risklerini ve başarı şansının, operasyon sonrası 
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yapılması gereken iş ve işlemleri kendisine anlattıklarını, kusurlarının 
bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, bu tür komplikasyonların ameliyat sonrası görülebilirr 
komplikasyonlardan olduğu, davacının 3-4 gün sonra Almanya’ya dön-
mesi ve kontrollerini yaptırmamasının olumsuz sonucun gelişmesine 
neden olabileceği, davalıların kusurlarının varlığının ispat edilemediği 
gerekçe gösterilmek ve Adli Tıp Kurumu nun 7.6.2006 tarihli raporu 
esas alınak suretiyle davarım reddine karar verilmiş; hüküm, davacı 
tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı doktorların davacıyı mevcut cinsel sorunu nedeniyle ameliyat 
ettiklerinde, ameliyat sonrası cinsel organında gelişen komplikasyon-
lar nedeniyle bu organının kangren olduğunda ihtilaf yoktur. İhtilaf, 
meydana gelen zarardan davalı doktorların sorumlu olup olmayacakları 
noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, her ne kadar 7.6. 2006 tarihli 
Adli Tıp Kurumu raporundaki “Penis protez ameliyatını takip eden 
komplikasyonlar (penis enfeksiyonu ve nekrozu) sonucu geliştiği, bu 
komplikasyonların adı geçen ameliyattan sonra literatürde tanımlandığı 
(l,2,3) gibi gelişebilecek komplikasyonlardan olduğu, istenilmeyen şekilde 
sonuçlanabileceği, hastanın Almanya’ya erken dönmesinin de ondan 
komplikasyonlara neden olabileceği gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiş ise de, rahatsızlığı nedeniyle doktora başvuran hastanın amacı, 
rahatsızlığından kurtulmak ve bir an önce sağlığına kavuşmaktır. Doktor 
işin başarı ile neticelenmesini garanti etmez ise de, secden tedavi yön-
temi, bu yöntemin riskleri ameliyat sonrası doğabilecek komplikasyonlar 
ve tedavinin süreci ve kontrolü ile ilgili hastanın aydınlatılmış rızasını 
almak zorundadır. Her ne kadar davalılar, davacıya bu yönde açıklayıcı ve 
aydınlatıcı bilgi verdiklerini savunmuşlarsa da bu konuda savunmalarını 
doğrulayıcı dosya içerisinde bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Bu 
yönün ispatı davalılara düşer. Hal böyle olunca davalılar meydana gelen 
zarardan sorumludurlar. Öyle ise mahkemece, tazminat hesabı yaptırılmalı 
sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Bu yönün gözetilmemiş olması 
usul ve yasaya aykırı olup,bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına 
BOZULMASINA,”[18]

[18] Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E: 2007/12837, K: 2007/13884, T: 20/11/ 2007.
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“Biyotıp Sözleşmesinin 5. maddesinde “Rıza” konusu düzenlenmiş 
ve “Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye 
özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapı-
labilir. Bu kişiye, önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve 
tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir. İlgili kişi muvafakatını 
her zaman serbestçe geri alabilecektir.” düzenlemesiyle rızanın kapsamı 
belirlenmiş ve Dairemizin yerleşik uygulamalarına paralel düzenleme-
ler getirilmiştir. Salt ameliyata rıza göstermek yeterli değildir. Ayrıca, 
komplikasyonların da izah edilmesi gerekmektedir. Ancak bu rızanın 
da az yukarıda vurgulandığı üzere aydınlatılmış rıza olması gerekir. 
Nitekim Hekim Etiği kuralları’nin 26. maddesinde düzenleme yapılmış 
ve “Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen 
tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın 
sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, 
hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yarata-
cağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır. 
Yapılacak aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna 
özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşı-
labilecek 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. Acil durumlar 
ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar 
veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. Düzenlemesiyle 
aydınlatmanın ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır. Aydınlatılmış onamda 
ise ispat külfeti hekim yada hastanededir.” (Yargıtay 13 H.D.T.10.3.2016, 
E. 2015/30631, K. 2016/7474)

Bir görüşe göre ise tıbbî eylemlerde bulunması gereken rızanın alın-
maması veya aydınlatdmadan alınması ya da kapsamının aşılması duru-
munda hekimin eyleminin hukuka aykırı olacağı yönündedir.[19]

Hekimin hukukun yüklediği davranış kuralına uymamakla gösterdiği 
irade eksikliği, insanın yaşam ve sağlığı ilee ilgili kişilik hakkına haksız 
bir el atmanın olması ve nihayet hastanın serbest karar verme hakkının 
ortadan kaldırılması nedenleri ile yapılan tıbbî el atma ve yardım tıp 

[19] REİSOĞLU, S., İstanbul, 1983, s.1-18
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kurallarına uygun olsa bile bir zarardan söz edilebilecektir.[20] Hastanın 
rızası olmadan veya aydınlatılmadan yapdacak tıbbî el atmalar, söz 
konusu kişinin yaşam ve sağlığına hukuka aykırı bir el atma niteliğinde 
olduğundan ve bu nedenle kişilik hakkı ihlal edüdiğinden manevi zararın 
varlığı tartışılmaz olacaktır.[21]

IV. SONUÇ

Her türlü tıbbî müdahale açısından hastanın aydınlatılması ve aydın-
latılmış rızasının alınması aranmalıdır. hastanın geçerli rızanın alınma-
sında, hastanın vereceği kararın önemi, anlamı ve sonuçlarıhakkında 
bilgi sahibi olması gereklidir. Tıbbî zorunluluk ve acil durum nedeniyle 
rıza aranmayan haller hariç, hastanın açık veya zımnî rızası alınmalı ve 
bunun için de hasta gerektiği ölçüde aydınlatılmalıdır.

Hastanın tıbbî müdahaleye onayını ifade eden rıza, iradeyi sakatlayan 
nedenlerden birisi ile sakatlanmış olması esastır.

3- Aydınlatılmış rızanın alındığının ispat yükümlülüğü hekime ve 
hastahaneye aittir.
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teşekkür ediyoruz. Gerçekten örnek kararlardan çok net bilgiler verdi, 
epeyce aydınlandığımızı düşünüyorum.

O zaman rıza ve rıza formlarının hukuksal niteliğine de bakmak 
lazım. Bunun için de kurulumuz başkan yardımcısı Sayın Pervin Yıldız 
sizlere açıklama yapacak. Buyurun efendim.

Av. Pervin YILDIZ (Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı)- 
Öncelikle salonda bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Ben rıza ve rıza formlarının hukuksal niteliği konusunda bilgi vermeye 
çalışacağım. Tabii konuşmamın bir bölümü Sayın Yargıtay Hâkiminin 
yapmış olduğu konuşmayla tekrar niteliğinde olabilir, ama rıza formla-
rının hukuksal olarak geçerli olabilmesi için, rızanın ve aydınlatmanın 
ne şekilde alınması gerektiğinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Eğer bu 
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bilinmezse, imza atılacak rıza formlarının herhangi bir hukuki geçerliliği 
olmayacak. O yüzden ben tabii hâkimimizin değinmediği noktalara 
mümkün olduğunca değinmeye çalışarak konuyu izah etmeye çalışacağım.
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Av. Pervin YILDIZ

Ankara Barosu Avukatı,  
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı

RIZA VE RIZA FORMLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ

Giriş

İnsanın salt insan olması dolayısıyla elde ettiği vazgeçilemez, devredi-
lemez, hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlanamaz, anayasalar ve uluslara-
rası düzenlemelerle güvence altına alınmış haklarından en önemlisi yaşam 
hakkı ve kendi geleceğini belirleme hakkıdır. 1982 Anayasası’nın 12. 
Maddesinde “Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlere sahiptir…” 17. Maddesine göre “Herkes, yaşama, 
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir…” Türk 
Medeni Kanunu’nun 23. Maddesinde “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden 
kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları 
hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz…” düzenlemesini içermek-
tedir. Anayasa tarafından güvence altına alınan en önemli haklarımızdan 
biri de 56. Madde de düzenlenen sağlık hakkıdır.

Bununla birlikte genel kişilik hakkı olarak değerlendirilen ve mutlak 
hak olarak korunan, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı kişinin vücut 
bütünlüğü üzerinde tasarruf edebilme hakkı ile birlikte değerlendirildi-
ğinde, yaşam ve sağlık hakkının önüne geçmektedir. Bu nedenle günü-
müzün temel ve mutlak kişilik hakkı kişinin kendi geleceğini belirleme 
hakkı olup diğer klasik temel kişilik haklarından bazı şartlar altında üstün 
tutulmaktadır[1]. Bu duruma örnek olarak kişinin tedaviyi reddederek 
ve ya ötenazi ile kendi yaşamını sonlandırma hakkı gösterilmektedir.

Hasta hakları ise kişinin mutlak devredilemeyen ve hatta kendisine 
karşı korunan anayasal temel hakları ve yine bu temel haklar arasında 

[1] Zafer Zeytin, Hasta-Hekim İlişkisinde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü VIII. Türk-
Alman Tıp Hukuku Sempozyumu Diyarbakır.
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kabul edilen kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının hasta hekim 
ilişkisinde gerçekleşmesidir[2].

Hasta hekim ilişkisi genel kabule göre vekâlet ilişkisi olarak adlandı-
rılmaktadır ve bu ilişkinin doğası gereği hastalık ve tedavisi hakkında az 
bilgiye sahip olan hastanın, konunun ehli olan hekime güven duyması 
üzerine kurulan bir ilişkidir. Bu nedenledir ki hekim hastasını aydınlatma 
ve hasta ile ilgili yapacağı her türlü tıbbi müdahale için kendisinin rıza-
sını alma, hastayı da bu sürece dâhil etme mecburiyeti içindedir. Aksi 
davranış yapılan tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olmasını ve bunun 
sonucu olarak hekimin cezai ve hukuki sorumluluğunun doğmasına 
neden olacaktır.

I. Tıbbi Müdahale ve Şartları

Tıbbi müdahale, ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir nok-
sanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin mümkün olmadığı 
hallerde hastalığı hafifletmek, ilerlemesini ve kötüye gitmesini önlemek, 
acıları dindirmek, ortaya çıkmamış ama çıkması muhtemel hastalıkları 
önlemek ya da yasadan kaynaklı olarak nüfus planlaması amacıyla yapılan, 
kanunun yetkilendirdiği kimselerce tıp biliminin öngördüğü genel kural 
ve esaslar uyarınca gerçekleştirilen her türlü faaliyettir[3].

Tıbbı müdahalenin hukuka uygun sayılabilmesi için; tıbbi müda-
halenin kanunun yetkili kıldığı kişilerce yapılması, tıp biliminin veri-
lerine uygun ve tıp bilimince genel kabul görmüş yöntemlerle olması, 
müdahalede tıbbi zorunluluk bulunması (endikasyon şartı) ve hastanın 
aydınlatılmış rızasının alınması gereklidir[4].

A. Tıbbi Müdahalenin Kanunun Yetkili Kıldığı Kişilerce Yapılması:

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için ilk koşul yetkili 
kişilerce yapılmış olmasıdır. Tıbbi müdahalede bulunabilecek ehil kişiler 
1219 sayılı kanunda sayılmıştır. 11.04.1928 tarih ve 1219 s. Tababet ve 
Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 1. Maddesi; “Türkiye 

[2] Zafer Zeytin, Hasta-Hekim İlişkisinde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü VIII. Türk-
Alman Tıp Hukuku Sempozyumu Diyarbakır.

[3] Hakan Hakeri, Tıp Hukuku Seçkin Yayınevi, Ankara 2014, s.89.
[4] Hakeri, s.275.
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Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta 
tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır”, 
demekte, 29 ve 30. maddede diş hekimleri, 47. Maddede ebeler, 3. 
Maddede sağlık memurları, 58. Maddede sünnetçiler, 68. Maddede ise 
hastabakıcı hemşirelerden söz etmekte ve bu kişilerin tıbbi müdahalede 
bulunabileceği belirtilmektedir.

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi başlıklı TCK 280 
m /2. Fıkrası “Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, 
ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır” düzenlemesi ile 
sağlık mensuplarının kimler olduğu sayılmıştır.

24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği gereği ilk yardım eğitimi almış 
kişiler tarafından yapılan “herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşü-
ren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın 
kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla 
olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan 
ilaçsız uygulamalar”da kişinin vücut bütünlüğünün ihlaline yönelik olsa 
da yasa gereği cezalandırılmayacaktır. Burada uygulamayı yapan kişiler 
sağlık mesleği mensubu olmamakla birlikte gerekli eğitimi almaları şartıyla 
zaruret kapsamında ve yasa gereği hastaya gerekli ilk yardım müdahalesini 
yapabileceklerdir. Yukarıda sözü edilen meslek mensupları haricinde ehil 
olmayan kişilerce tıbbi müdahaleler hukuka aykırı nitelik taşır[5].

1219 saylı Kanunun 3. Maddesinde önemli cerrahi müdahalelerin 
yapılması için ihtisas diploması şarttır. “Zaruret hali dışında, bu tip 
müdahalelerin pratisyen hekimlerce yapılması, müdahalenin tıbbilik 
vasfını ortadan kaldırmasa da hekimin özen yükümlüğüne aykırılık teşkil 
eder.” (Ayan M. S.6)

B.  Tıp Biliminin Verilerine Uygun ve Tıp Bilimince Genel Kabul 
Görmüş Yöntemlerle Yapılmış Olması:

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için gerekli koşullardan 
biride yapılan müdahalenin tıbbi nitelikte olması, hekimin hastaya müda-
halede bulunurken hekimlik meslek kurallarına ve tıp biliminin o andaki 
seviyesine göre hareket etmesidir. Hekim hastayı, hastalık sırasında tıbbın 

[5] Yavuzipek, F., Özpınar Berna, Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları 
Ankara Barosu Yayınları 2007, s.23.
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son aşamasına göre geçerli bulunan yöntem ve usullerle tedavi etmelidir. 
Hekime tedavi için başvuran kişi, kendisinin basit usul ve ilaçlarla değil, 
çağdaş tıbbın imkân ve usulleriyle tedavi göreceğine inanmaktadır[6]. 
Hekim yeterince denenmemiş, doğruluğu kanıtlanmamış, genel kabul 
görmemiş, az bilinen ve ya kendisinin geliştirdiği tedavi yöntemleriyle 
hastasına müdahale etmemelidir.

Nitekim Tıbbi Deontoloji Nizannamesi madde 13/3 de “…Tababet 
prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi 
yasaktır…” düzenlemesini içermektedir.

C. Müdahalede Tıbbi Zorunluluk Bulunması (Endikasyon Şartı)

Hekimin hastaya müdahale edebilmesinin hukuka uygunluk şart-
larından bir de endikasyon şartıdır. Tıbbi Deontoloji Nizannamesi 
madde 13/3 de “Tabip ve diş tabibi; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi 
olmaksızın hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, akli veya 
bendeni mukavemetini azaltacak her hangi bir şey yapamaz.” düzenle-
mesi bulunmaktadır. Bu düzenlemeden yapılacak müdahalenin teşhis, 
tedavi ve ya koruma gayesi taşıması gerektiği anlaşılmaktadır. Her ne 
kadar doktrinde kimi çevrelerce tıbbi müdahalenin tedavi amacıyla 
yapılması halinde hukuka uygun olacağı belirtilmekteyse de bu görüşe 
katılmak mümkün değildir. Çünkü tedavi amacı taşımamakla birlikte 
kanunun açık düzenlemesi nedeniyle 2827 sayılı Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanunun 2/1 maddesine göre nüfusun planlanması amacıyla 
tıbbi müdahalede bulunulabilir.

Ayrıca tıbbi endikasyonun yanı sıra sosyal ve psikolojik endikas-
yonlarda (estetik ameliyatlar, erkek çocukların sünnet edilmesi v.s) tıbbi 
müdahalenin hukuka uygunluk şartı olarak kabul edilmektedir. Diğer 
yandan yine organ naklinde verici bakımından herhangi bir endikasyon 
bulunmamasına, cinsiyet değişikliği, suni döllenme, tedavi amacına yöne-
lik araştırma faaliyetleri doğrudan bir tedaviyi amaçlamamasına rağmen 
dolaylı olarak tedaviyi amaçlayan müdahalelerdir. Bu sebeple söz konusu 
düzenlemeler bakımından aynı esasların geçerli olduğu düşünülmelidir. 

[6] Ertaş Ş. Alman Hukuku’nda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu, Ege Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, s.190.
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Ancak bu konuda açık olarak yasal düzenleme yapılması gerektiği de 
ileri sürülmektedir[7].

D. Aydınlatılmış Rıza

1. Aydınlatma Kavramı ve Yasal Dayanakları

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için mutlaka hastanın 
aydınlatılmış rızasının alınması gerekmektedir. Usulüne uygun aydınlatma 
yapılmadan tek başına rızanın alınması tıbbi müdahaleyi hukuka uygun 
hale getirmeyecektir. Hastanın hekim tarafından yeterince aydınlatılma-
mış olması, müdahalenin hukuka ve varsa sözleşmeye aykırılığını teşkil 
edeceğinden, hekimin kusuru olmasa dahi tedavinin olumsuz sonuçla-
rından sorumlu olacaktır[8].

Aydınlatılmış terimi, sahip olma ya da bilgilenme anlamına gelmekte 
olup, kısaca yapılacak müdahale konusunda hastaya bilgi vermek ve has-
tanın neye onay verdiğinden haberdar olması şeklinde tanımlanabilir[9]. 
Aydınlatma yükümlülüğü hekimin hastaya müdahalesini hukuka uygun 
kılan rızanın ön koşuludur.

Aydınlatılmış onam sürecinin üç temel öğesi mevcuttur. Bunlardan 
ilki yeterlilik olup; hastanın içinde bulunduğu durumu anlayıp, seçe-
neklerini değerlendirip, düşünce süzgecinden geçirdikten sonra karar 
verebilmesi için sahip olması gereken zihinsel kapasiteyi ifade etmektedir.

Hastanın yeterliliğe sahip olması için iletişime açık olması, verilen 
bilgiyi anlayabilmesi mevcut seçenekleri ve bunların sonuçlarını değer-
lendirebilmesi gerekmektedir. Her ne kadar doktrinde hastanın gerçekçi 
bir karar verebilmesi hususu da yeterlilik için bir kıstas kabul edilse de 
bunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü hasta gerekli bilgilendir-
meyi aldıktan sonra her zaman tedaviyi reddetme ya da vermiş olduğu 
izni geri alma hakkına sahiptir. Hastanın özerkliğine saygı ilkesi gereği 
hastanın iradesine uygun davranması gerekmektedir.

Aydınlatılmış izin için gerekli ikinci aşama bilginin hasta tarafın-
dan anlaşılabilmesidir. Hekim tıbbi müdahalede bulunulacak hastayı 

[7] Bu konuda geniş bilgi için bkz. Av. Uğur Şimşek, Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Rıza.
[8] Özay M, s.58.
[9] Ersoy Nermin, Aydınlatılmış Onam, Çağdaş Tıp Etiği, İstanbul 2003 s.213.
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aydınlatırken onun yaşını, eğitim düzeyini, mesleğini, sosyal kültürel 
düzeyini, mümkün olması halinde dini inancını, ekonomik durumunu 
göz önüne almalı ve tıbbi terminolojiden kaçınarak açık ve anlaşır bir 
dil kullanarak hastayı aydınlatmalı ve verdiği bilgilerin hasta tarafından 
anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim ile kontrol etmelidir.

Aydınlatılmış rızanın üçüncü aşaması ise gönüllülüktür. Hasta kendi-
sine verilen bilgileri anladıktan ve makul bir süre içerisinde değerlendir-
dikten sonra özgür iradesi ile tam bir gönüllülük içerisinde karar vermesi 
gereklidir. Bu nedenle örneğin ameliyata girmek üzere olan bir hastaya 
ameliyathane girişinde ya da herhangi bir tıbbi işleme başlamadan hemen 
öncesinde bilgilendirme yapılarak hastaya zaman vermeksizin rızasının 
alınması hastada psikolojik baskı oluşturacağından ve onay vermenin 
dışında bir seçeneği olmadığı algısı yaratacağından geçerli bir rıza alınmış 
olmayacaktır. Ayrıca hekim hastasını bilgilendirirken kendisinin uygun 
gördüğü bir tedavi seçeneği hakkında hastaya baskı yapmamalı ve hastanın 
kararını manipule edecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 07.03.1977 tarih ve 1976/6297 E, 
1997/2541 K 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 itibarladır ki ancak aydınla-
tılmış ve serbest irade sonucu verilmiş rıza hukuken değerli olan bir rızadır” 
denilmekte ve aydınlatmanın ne şekilde olması gerektiği açıklanmaktadır.

Aydınlatma yükümlülüğünün temel dayanağı kişinin kendi gelece-
ğini belirleme hakkından doğmaktadır. Nitekim kişinin kendi geleceğini 
belirleme hakkı Anayasanın 17. Maddesindeki “Herkes, yaşama maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklara 
ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” şeklinde anayasal 
güvence altına alınmıştır.

“Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 
Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşme-
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla ve 5013 
Kanun numarası ve 03.12.2003 tarihinde kabul edilen ve kısaca Biyotip 
Sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşmenin 5. Maddesine göre “Sağlık 
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alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve 
bilgilendirilmiş olarak muvafakat vermesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, 
müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında önceden 
uygun bilgiler verilmelidir. İlgili kişi, muvafakatini her zaman, serbestçe geri 
alabilir” düzenlemesi ile aydınlatmanın, müdahalenin amacı, niteliği, 
sonuçları ve tehlikelerini içermesi gerektiğine işaret etmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunu’nun 70. Maddesinde “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 edenlere 
ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir” düzenlemesi ile küçük ve 
kısıtlılarda rızanın veli veya vasiden alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi 
Tutulmama başlıklı 22. Maddesinde ‘Kanunda gösterilen istisnalar hariç 
olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir 
şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz’ denilerek hastanın kendi geleceğini 
belirleme hakkına vurgu yapılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası baş-
lıklı 26. Maddesinde; “Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Kişinin 
üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, 
açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez”, 
düzenlemesi getirilerek ilginin rızasını bir hukuka uygunluk nedeni 
olarak belirlemiştir.

Tıbbi Deontoloji Nizannamesi’nin 14. Maddesinde tabip ve diş 
tabibinin hastayı aydınlatma yükümlülüğüne bir istisna getirmiş ve has-
tanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması 
ihtimali bulunmadığı hallerde teşhise göre alınması gereken tedbirlerin 
hastaya söylenmesi gerektiği belirtilmektedir[10].

[10] MADDE 14- Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettirdiği sıhhi ihtimamı 
gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatını korumak mümkün olmadığı takdirde 
dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir. Tabip ve diş tabibi, 
hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerine fena tesir yapmak suretiyle 
hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin 
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Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve 
Tedbir Alınması Gereken haller başlıklı 19. Maddesinde hastanın manevi 
yapısı üzerinde fena tesir yaparak hastalığın artması ihtimali bulunan hal-
lerde aydınlatma yapılıp yapılmayacağı hekimin takdirine bırakılmıştır[11].

Hastaya yapılacak bilgilendirmenin kapsamının ne olacağı hususunda 
HHY 15. Maddesinde bir düzenleme yapılmış olup, bilgilendirmenin 
asgari olarak hangi konuları içermesi gerektiği sıralanmıştır[12].

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgi Vermenin Usulü başlıklı 18. 
Maddede ise aydınlatmanın mümkün olduğunca sade, anlaşılır ve şüpheye 
yer vermeden hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun bir şekilde ve bizzat 
hastanın kendisine yapılmasının esas olduğunu, fakat hastanın talebi olması 
halinde bilgilendirmenin başkasına yapılabileceğini, hastanın bu talebinin 
yazılı olarak kayıt altına alınması gerektiği belirtilmiştir[13].

hastaya açıkca söylenmesi lâzımdır. Ancak, hastalığın, vahim görülen akibet ve seyrinin 
saklanması uygundur. Maş’um bir pronostik hastanın kendisine çok büyük bir ihtiyatla 
ihsas edilebilir. Hasta tarafından, böyle bir pronostiğin ailesine açıklanmaması istenilmemiş 
veya açıklanacağı şahıs tâyin olunmamış ise, durum ailesine bildirilir.

[11] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken 
haller başlıklı Madde 19- Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle 
hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim 
görülmesi hallerinde, teşhisin saklanması caizdir.(I) Hastaya veya yakınlarına, hastanın 
sağlık durumu hakkında bilgi verilip verilmemesi, yukarıdaki fıkrada belirtilen şartlar 
çerçevesinde tabibinin takdirine bağlıdır.(II) Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip 
tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın 
aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi 
halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir.(III)

[12] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgilendirmenin Kapsamı başlıklı Madde 15- (Başlığı ile 
birlikte değişik: RG-8/5/2014-28994) 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

[13] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgi Vermenin Usulü başlıklı Madde 18- (Değişik: 
RG-8/5/2014-28994) Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer 
verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde 
verilir.(I) Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi 
müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak 
sağlık meslek mensubunun farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin 
hastaya açıklama yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık meslek 
mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilir.(II) Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi 
esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu 
talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi 
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Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı 
Haller başlıklı 31. Maddesinde esas olanın hastanın veya kanuni temsilcinin 
tıbbi müdahale konusunda aydınlatılması olmakla beraber, tıbbi müdahale 
sırasında işlemin genişletilmesi gereği doğduğunda müdahale genişletilmediği 
takdirde hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez 
hale gelmesine yol açabilecek tıbbi zaruret varsa rıza aranmaksızın tıbbi 
müdahale genişletilebilir denilmiştir[14].

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tıbbi Araştırmalarda Rıza başlıklı 
32. Maddesinde hiç kimsenin; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmak-
sızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu 
yapılamayacağı belirtilmiştir[15].

Yine Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Gönüllünün Korunması ve 
Bilgilendirilmesi başlıklı 33. Maddesinde gönüllünün araştırmanın mak-
sadı, usulü, muhtemel faydaları ve zararları ve araştırmaya iştirak etmekten 
vazgeçebileceği ve araştırmanın her safhasında başlangıçta verdiği rızayı 
geri alabileceği hususlarında, önceden yeterince bilgilendirilesi gerektiği 
düzenlenmiştir[16].

istenilen kişilere bilgi verilir.(III) Hasta, aynı şikayeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de 
sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilir.(IV) Acil durumlar dışında, 
bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılır.(V) Bilgilendirme uygun ortamda ve 
hastanın mahremiyeti korunarak yapılır.(VI) Hastanın talebi halinde yapılacak işlemin 
bedeline ilişkin bilgiler sağlık hizmet sunucusunun ilgili birimleri tarafından verilir.(VII)

[14] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller başlıklı Madde 
31- (Başlığı ile birlikte değişik: RG-8/5/2014-28994) Rıza alınırken hastanın veya kanuni 
temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması 
esastır.(I) Hastanın verdiği rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdiği sürecin devamı olan ve 
zorunlu sayılabilecek rutin işlemleri de kapsar.(II) Tıbbi müdahale, hasta tarafından verilen 
rızanın sınırları içerisinde olması gerekir.(III) Hastaya tıbbi müdahalede bulunulurken 
yapılan işlemin genişletilmesi gereği doğduğunda müdahale genişletilmediği takdirde 
hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açabilecek 
tıbbi zaruret hâlinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir.(IV)

[15] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tıbbi Araştırmalarda Rıza başlıklı Madde 32- Hiç kimse; 
Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir 
tıbbi müdahale konusu yapılamaz.(I) Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi fayda ve toplum 
menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren gönüllünün hayatından ve vücut 
bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.(II) Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata 
göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz olan personel 
tarafından, mevzuat ile belirlenmiş bulunan yerlerde yürütülür.(III) Gönüllünün tıbbi 
araştırmaya rıza göstermiş olması, bu araştırmada görev alan personelin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.

[16] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi başlıklı Madde 
33- Araştırmalarda, gönüllünün sağlığına ve diğer kişilik haklarına zarar verilmemesi için 
gereken bütün tedbirler alınır. Araştırmanın gönüllüye vereceği muhtemel zararlar önceden 
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Hasta Hakları Yönetmeliği’nin İlaç ve Terkiplerin Araştırma Ama-
cıyla Kullanımı başlıklı 36. Maddesinde özel mevzuatına göre izin veya 
ruhsat alınmış olsa dahi, sırf tıbbi araştırma amacı ile hasta üzerinde kendi 
rızası ve Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz, 
denilmektedir[17].

İnsan üzerinde yapılan bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerek-
tirmemesi için Türk Ceza Kanunu’nun İnsan Üzerinde Deney başlıklı 
90 m. 2 fıkrası g bendinde deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli 
bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi 
bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, koşuluna bağlanmıştır.

Organ ve Doku Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanunun 7. Mad-
desinde – 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 aydınlat-
mak… zorundadır.

Hekim ile hasta arasındaki genel kabule göre vekalet sözleşmesi ola-
rak kabul edilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Talimata 
Uygun İfa başlıklı 505 maddesinde vekilin vekalet verenin açık talima-
tına uymakla yükümlü olduğunu, ancak izin alma imkanı yoksa vekalet 
veren durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde talimattan 
ayrılabilir. Hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü vekilin sadakat 
borcu çerçevesinde değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla vekil durumunda 
olan hekim vekalet ettiği hastasının tıbbi müdahale konusundaki iznini 
almak zorundadır. Gerekli aydınlatmayı yaptıktan sonra alınmış bir rıza 
olmadığı müddetçe yapılan işlem hukuka aykırı olacaktır[18].

tespit edilemediği takdirde; gönüllü, rızası bulunsa dahi, araştırma konusu yapılamaz. 
(I) Gönüllü; araştırmanın maksadı, usulü, muhtemel faydaları ve zararları ve araştırmaya 
iştirak etmekten vazgeçebileceği ve araştırmanın her safhasında başlangıçta verdiği rızayı 
geri alabileceği hususlarında, önceden yeterince bilgilendirilir.(II)

[17] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı başlıklı 
Madde 36- Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa dahi, sırf tıbbi araştırma 
amacı ile hasta üzerinde kendi rızası ve Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip 
kullanılamaz.(I) İlaç ve terkiplerin tıbbi araştırmada kullanımı, 29/11/1993 tarihli ve 21480 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
tabidir.(II)

[18] 6098 sayılı Talimata uygun ifa başlıklı MADDE 505- Vekil, vekâlet verenin açık talimatına 
uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu 
bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir. Bunun 
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Tüm bu yasal düzenlemelerden de görüleceği üzere hekim tıbbi 
müdahalede bulunmadan önce bazı istisnai durumlar haricinde mutlaka 
yapılacak tıbbi işlemle ve ya araştırmayla ilgili gerekli bilgilendirmeyi 
yapmak, hastanın aydınlatılmış rızasını almak zorundadır. Hastanın kısıtlı 
ve ya küçük olması halinde gerekli rıza veli veya vasisinden alınacaktır. 
Rızanın olmadığı durumlarda yapılacak her türlü müdahale hukuka 
aykırılık olacaktır.

2. Aydınlatma yükümlüsü

Kural olarak aydınlatma ile yükümlü olan hekim müdavi hekim 
yani hastayı tedavi eden , tıbbi müdahaleyi yapacak olan hekimdir[19]. 
Bununla birlikte müdavi hekimden başka konsültan hekimlerde hastanın 
tedavisinde rol almakta iseler her hekim kendi müdahale alanı ile ilgili 
olarak hastayı aydınlatmalıdır. Örneğin ameliyatlarda anestesi uzmanının 
da hastayı ayrıca aydınlatması gereklidir.

Hekimin hastayı aydınlatma görevini diğer yardımcı sağlık personeli 
aracılığıyla yapması hukuken mümkün değildir. Söz konusu personel 
hastanın soracağı sorulara gerekli cevapları verebilecek bilgi ve dona-
nıma sahip olmadığı için usulüne uygun bir aydınlatma söz konusu 
olmayacaktır.

Hasta ile birden fazla hekim bir ekip olarak müdahalede bulunacak 
ise aydınlatmayı ekibin başı olan sorumlu hekimin yapması gereklidir. 
Bununla birlikte sorumlu hekim aydınlatma konusunda başka bir hekimi 
görevlendirebilir. Fakat bu halde bile aydınlatmanın usulüne uygun 
yapılmasından sorumlu hekimin sorumluluğu devam etmektedir. Söz 
konusu hekim aydınlatmanın yeterli ve usulüne uygun yapılıp yapılma-
dığını denetlemek zorundadır.

3. Aydınlatılacak Kişi

Tıbbi müdahale konusunda aydınlatılacak kişi kural olarak tıbbi 
müdahaleye muhatap olacak kişi yani hastanın kendisidir. Tıbbi müda-
haleye rıza kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması olup üçüncü bir 

dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi 
görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz.

[19] Özel Sağlık Kuruluşlarında Hastanın Aydınlatılması ve Rıza YÜHFD C.III 2006 s.135.



70

Av. Pervin YILDIZ

kişiye devredilemez , bu konuda iradi temsil de geçerli değildir. Dolayısıyla 
hasta yakınlarının aydınlatılması ve hatta onlardan tıbbi müdahale rızası 
alınması hukuka uygun değildir[20].

Yar. 4. HD 1997/2541 sayılı kararında “… sağlık ve yaşam haklarının 
da bir sınırı bulunmaktadır, kişi ancak tedavi olmak, bir hastalığı önlemek 
için rızasını verebilir. Kişiler kendi vücutları üzerinde ayrık durumlar hariç 
ancak kendileri tasarrufta bulunabilir ve tehlikelere karşı yine kendisi karar 
verebilir. Tıbbi müdahalelerde de bu genel kuraldan ayrılmamak gerekir. 
Tıbbi müdahaleler ve hekimin girişeceği diğer eylemler kişinin sağlığını vücut 
bütünlüğünü ilgilendirdiği muhtemel tehlikeleri meydana getirici nitelikte 
olduğu için, bunların gerçekleştirilmesine karar verme yetkisi hekime değil, 
müdahaleye maruz kalacak kişiye aittir” denilmek suretiyle hastanın bizzat 
kendisinin aydınlatılması ve rızanın hasta tarafından verilmesi gerektiğine 
vurgu yapılmıştır.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18. Maddesinde Hastanın kendisinin 
bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilen-
dirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak 
kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere 
bilgi verilir, düzenlemesi yapılmıştır.

Rıza verecek ve aynı zamanda aydınlatılacak kişinin kural olarak tam 
fiil ehliyetine sahip olması ve temyiz (ayırt etme) gücüne sahip olması 
gerekir. Ayırtım gücü konusunda tam bir belirleme yapmak mümkün 
değildir. Hekim hastasına bilgi verdiğinde hastasının kendisine yapıla-
cak tıbbi müdahaleyi, bu müdahalenin risklerini ve sonuçlarını, tedavi 
olmaması halinde karşı karşıya kalabileceği riskleri anlayıp anlayamadığı, 
verilen bilgileri değerlendirip muhakeme edip edemeyeceğini her somut 
olayda kendisi takdir etmek zorundadır.

Biyotip Sözleşmesi’nin Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişile-
rin Korunması başlıklı 6. Maddesi; “Muvafakat verme yeteneğine sahip 
olmayan bir kimse üzerinde tıbbî müdahale sadece onun doğrudan yararı 
için yapılabileceği, yasal olarak bir müdahaleye muvafakat verme yeteneği 
bulunmayan bir küçüğe, sadece temsilcisinin veya kanun tarafından belirle-
nen yetkili makam, kişi veya kurumun izni ile müdahalede bulunulabileceği, 
küçüğün fikri, yaşı ve olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde artan belirleyici 

[20] Hakeri, s.123.
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bir etken olarak dikkate alınacağı, bir yetişkin, yasal olarak akıl hastalığı, 
bir hastalık veya benzer nedenlerden dolayı müdahaleye muvafakat etme 
yeteneğine sahip değilse, ancak temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen 
yetkili makam, kişi veya kurumun izni ile müdahalede bulunulabileceği ve 
ilgili kişinin, mümkün olduğu kadar izin verme sürecine katılması gerektiği” 
belirtilmiştir[21].

1219 sayılı TŞİDK 70. Madde ve HHK 24 maddede yaşı küçük ve 
kısıtlı kişiler için kanuni temsilcisinin rızasını aramıştır. Kanuni temsil-
cinin rızasının yeterli olduğu hallerde dahi, anlatılanları anlayabilecekleri 
ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle mümkün 
olduğu kadar bilgilendirme sürecine ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara 
katılımı sağlanmalıdır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya 
hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu 
şart aranmaz. Tıbbi müdahalenin gerekli olduğu ancak acil olmadığı 
durumlarda kanuni temsilci rıza göstermezse TMK 346 ve 486m hüküm-
lerine istinaden mahkemeden gerekli önlemlerin alınması istenebilecektir.

Çocuklarda aydınlatılmış rıza etik bir çok tartışmanın yaşandığı 
önemli bir alandır. Çocuklarla ilgili tanı, tedavi ve deneysel araştırma-
larda çocuğun ebeveynlerinin yanı sıra durumu anlayabilecek yeterliliğe 
sahip küçüklerinde tıbbi karara ortak olması ve onlarında sürece dahil 
edilmesi gerekmektedir. Çocuğun tıbbi hizmetlerden yararlanması sıra-
sında gözetilmesi gereken bu hak Avrupa Hastanede Yatan Çocuklar 
Birliği tarafından 1988 yılında yayımlanan 2001 yılında güncellenen 
hasta çocuğun hakları bildirgesinde yer almıştır. Çocuğun aydınlatılması 
sırasında yapılacak müdahale ile ilgili çocuğa anlaşılabilir bir dille basit ve 

[21] Biyotip Sözleşmesi’nin Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişilerin Korunması başlıklı 
6. Maddesi(1) Muvafakat verme yeteneğine sahip olmayan bir kimse üzerinde tıbbî 
müdahale, aşağıdaki 17 ve 20’nci maddelere uygun olarak, sadece onun doğrudan yararı 
için yapılabilir.(2) Yasal olarak bir müdahaleye muvafakat verme yeteneği bulunmayan 
bir küçüğe, sadece temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen yetkili makam, kişi veya 
kurumun izni ile müdahalede bulunulabilir.Küçüğün fikri, yaşı ve olgunluk derecesiyle 
orantılı bir şekilde artan belirleyici bir etken olarak dikkate alınmalıdır.(3) Bir yetişkin, yasal 
olarak akıl hastalığı, bir hastalık veya benzer nedenlerden dolayı müdahaleye muvafakat 
etme yeteneğine sahip değilse, ancak temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen 
yetkili makam, kişi veya kurumun izni ile müdahalede bulunulabilir.İlgili kişi, mümkün 
olduğu kadar izin verme sürecine katılmalıdır.(4) Madde 5’de belirtilen bilgiler, benzer 
koşullarda yukarıda 2’nci ve 3’üncü paragraflarda belirtilen temsilci, yetkili makam, kişi 
veya kuruma da verilmelidir.(5) Yukarıda 2’nci ve 3’üncü paragraflarda belirtilen izin, 
ilgili kişinin menfaatine daha uygun olacaksa her zaman geri çekilebilir, düzenlemesini 
içermektedir.
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kısa bilgiler verilmeli, bilgilendirmenin kapsamı belirlenirken çocuğun 
yaşı ve algı kapasitesi dikkate alınmalıdır.

Her ne kadar hasta hakları yönetmeliğinde çocuklara yapılacak 
tıbbi müdahalelerde velisinin izni zorunlu tutulmuş ise de yeterliliği 
olan küçüklerinde tıbbi müdahale ile ilgili karar sürecine katılmalarının 
desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yurtdışında yapılan bir araştırmada 
bilinçsel yeteneklerde 7 yaşından itibaren adolesan döneme kadar artış 
olduğu ve ergenlik döneminde düşünme sürecinin yetişkinlere eş olduğu 
anlaşılmıştır. 7-10 yaş arasında ki çocukların aydınlatılmış onam ile 
ilgili tüm sorulara yetişkinlere yakın cevap verebildiği anlaşılmıştır. Yine 
başka bir araştırmada 14 yaşındaki çocuklarla 21 yaşındaki bireylerin 
araştırmaların risk ve faydaları konusunda aynı düzeyde endişeye sahip 
olduğu belirlenmiştir. 7-10 yaş arasındaki çocuklar da tedavi almanın 
onları için iyi bir şey olduğu fikri yerleşmektedir. Kimi araştırmacılarca, 
12 yaş ve daha büyük çocuklardan kendileriyle ilgili işlemlerde mutlak 
onam alınması gerektiği savunulmaktadır.

ABD’de Araştırmalarda İnsan Deneklerin Korunması İçin Ulusal 
Komisyonu 18 yaş altında ki adolesanlara minimal riskli araştırmalara 
kendi kararları ile katılmaları hakkı tanınmaktadır. Amerikan Pediatri 
Birliği, Acil Pediatrik Tıp Komitesi 1993 yılında acil servislerde aydın-
latılmış onama ilişkin bir rehber yayınlamış ve bazı durumlarda çocuğa 
yapılacak müdahale için ebeveynin onamı alınmayabileceği belirtilmiştir. 
Bunlar; ebeveynler çocuğun yanında bulunsa bile çok adil müdahale 
edilmezse hayati tehlikenin vuku bulduğu durumlar, bağımsız adolesan 
söz konusu olduğunda (evli, hamile, aileden bağımsız yaşayan, kendi 
gelirini elde eden vs.), hasta çocuğun Psikiyatrik hastalık, HIV taşıyıcılığı, 
madde - ilaç bağımlılığı veya suçlu çocuk olması durumunda acil hekimi 
ebeveynden onam almaksızın müdahale de bulunması mümkündür[22].

Kanuni temsilcinin onay vermediği durumlarda durum aciliyet gerek-
tiriyor ve müdahalede bulunmaması halinde küçüğün ve ya kısıtlının 
yaşamı tehlikeye giriyor ya da bir organını kaybetme riski bulunuyorsa 
hekimin gerekli müdahaleyi yapmasında hukuka aykırı bir durum olma-
yacağı genel kabul görmüştür.

[22] GEMİCİ Hatice Betül, GÖKSOY Özlem Evrim, DOĞAN Ahmet, DOĞAN Murat, 
ARICA Vefik, Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar, JCEI 2014.
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Küçüklerin tedavisinde ebeveynin onamının aranmadığı istisnai 
durumlardan biri çocuğun acil tedavi ihtiyacı olduğu andır. Amerikan 
Pediatri Birliği Acil Pediatrik Tıp Komitesi 1993 yılında çocuk ve ado-
lesanlar için acil servislerde aydınlatılmış onama ilişkin bir rehber kural 
yayınlamıştır[23].

Cevaplanması gereken hususlardan biri de ayırt etme gücüne sahip 
küçük ve kısıtlı ile kanuni temsilcinin irade açıklamalarının farklı olması 
halinde ne yapılacağıdır. Tıbbi müdahaleye küçük ya da kısıtlının rıza 
gösterip kanuni temsilcinin rıza göstermediği durumlarda Mevzuat gereği 
kanuni temsilcinin rızası yasal zorunluluk olduğundan tıbbi müdahale-
nin yapılmayacağı kabul edilmektedir. Fakat aksi durumda yani ayırtım 
gücüne sahip küçük ve kısıtlının tıbbi müdahaleyi kabul etmediği yasal 
temsilcinin ise kabul ettiği durumlarda kişinin özerkliği ilkesi gereği 
kişinin mutlak hakkına öncelik vererek tıbbi müdahalede bulunulmaması 
gerektiği ifade edilmektedir. Kanaatimce bu durum somut olay özelinde 
değerlendirilmeli ve tıbbi müdahale yapılmaması küçüğün ve kısıtlının 
sağlığını ve geleceğini önemli ölçüde olumsuz olarak etkileyecekse bu 
durum gözönüne alınarak karar verilmelidir.

Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı 
olduğu ya da karar veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. 
Eğer bu hastanın veli veya yasal temsilcisinin bulunmaması nedeniyle 
mümkün değilse ve durumun aciliyeti hekimin hemen müdahale etmesini 
gerektiriyor ise hekim hastanın rızasını almaksızın gerekli müdahaleyi 
yapma hakkına sahiptir. Hekim müdahalede bulunurken hastanın en iyi 
yararı doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Fakat sürenin olması, 
hastanın bilincinin açık ve rıza vermek için gereken tıbbi yeterliliğe sahip 
olması halinde tıbbı müdahale için gerekli olan rızanın mutlaka hastanın 
kendisinden alınması gerekmektedir.

Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü niyete dayandığını düşü-
nüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa, durum adli merci-
lere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, 
hekim başka bir meslektaşına danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı 
kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunur. Acil durumlarda müdahale 

[23] ERSOY Nermin, ÖZCAN ŞENSES Müesser, AYDIN ER Rahime, Acil Tıpta Aydınlatılmış 
Onam, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2010.
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etmek hekimin takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan has-
talıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcisinin 
aydınlatılmış onamı alınmasa da gerekli tedavi yapılır.

Bazı durumlarda yapılan aydınlatmaya rağmen bilinci açık ve karar 
verme kapasitesine sahip olan birey tıbbi girişimi reddetmektedir. Hasta-
nın red kararından dolayı ortaya çıkabilecek istenmedik sonuçlarla ilgili 
hekimin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, hastanın 
sağlığını ya da yaşamını tehdit eden durumu ortadan kaldırabilecek 
müdahaleye onam vermediği takdirde hastanın bilgileri anladığından 
ve red kararının sonuçlarını kavradığından, baskı altında olmadığından, 
yaşadığı acı ve ya aldığı ilaçların etkisi ile durumu değerlendirme yeti-
sini kaybetmediğinden emin olunmalıdır. Bu durumda hastanın karar 
verme kapasitesi tekrar değerlendirilmeli, gerekirse yeterliliği için psiki-
yatrı konsültasyonu istenmelidir. Hastanın yeterliliği le ilgili bir sorun 
bulunmuyor ve yapılan değerlendirmeye rağmen hala hasta tedaviyi 
reddediyorsa karara saygı gösterilmelidir.

Aydınlatılmış onamın gerekli olmadığı durumlardan birisi de psiki-
yatrik acil hastasının aydınlatılmış onam elde etmeksizin ihtiyacı olan 
acil müdahalenin yapılabildiği durumlardır. Bunlardan ilki psikiyatrik 
acil hastanın aydınlatılması için gereken zamanın olmaması ve acil giri-
şimin hemen yapılması zorunluluğudur. Ancak onamsız tedavinin yaşam 
kurtarıcı olması mutlaktır[24].

Bir diğeri ise psikiyatrik acil hastasının karar verme yeterliliğinin 
azalması ya da karar verme de yetersiz olmasıdır. Hastanın bilincinin 
bulanıklığı gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması, içgörü azlığı, 
hezeyanla, saldırganlık, korku, panik gibi faktörler nedeniyle hastanın 
yeterliliği zedelendiğinden hasta ile iletişim kurulamamakta hastanın 
kendisine verilen bilgileri anlaması ve muhakeme etmesi yeterliliği azal-
makta ya da ortadan kalkmaktadır. Hastaya yapılacak girişim yaşamsal 
öneme sahip değilse mutlaka vekil aranmalı ve o vekilden gerekli izin 
talep edilmektedir[25].

[24] ERSOY N. Aydınlatılmış Onam Çağdaşlık Etiği 2003
[25] ERSOY Nermin, ÖZCAN ŞENSES Müesser, AYDIN ER Rahime, Acil Tıpta Aydınlatılmış 

Onam, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2010.
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Hastanın aydınlatma gücünün geçici olarak kaybedildiği ve acil 
olmayan durumlarda aydınlatma ve rıza için beklenmesi gerekecektir. Acil 
hallerde ise varsayımsal rızaya istinaden hekimin müdahalede bulunması 
hukuka aykırılık oluşturmayacaktır.

Biyotip Sözleşmesi’nin Akıl Hastalığı Olan Kişilerin Korunması 
başlıklı 7. Maddesinde; Ciddî nitelikte akıl hastalığı olan bir kişi, -göze-
tim, denetim ve bir makama başvurma işlemleri dahil kanunda belirtilen 
koruyucu şartlara bağlı olarak- sadece, böyle bir tedavi yapılmadığı tak-
dirde sağlığına ciddî bir zarar gelmesinin muhtemel olduğu durumlarda, 
muvafakatı olmaksızın, akıl hastalığının tedavi edilmesini amaçlayan bir 
müdahaleye tâbi tutulabilir.

Biyotip Sözleşmesi’nin Acil Durum başlıklı 8. Maddesinde; Acil bir 
durum nedeniyle uygun muvafakat alınamadığında, ilgili kişinin sağlığı 
için gerekli olan herhangi bir tıbbî müdahale derhal yapılabilir. Biyotip 
Sözleşmesi’nin Önceden Açıklanmış İstek başlıklı 9. Maddesinde; Müdahale 
sırasında isteğini açıklayabilecek durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî 
müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekleri göz önüne 
alınmalıdır, düzenlemesi yapılmıştır.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Küçüklerin ve Mümeyyiz Olma-
yanların Durumu başlıklı Madde 35- Reşit ve mümeyyiz olmayanlara, 
kendilerine faydası olmadan, sırf tıbbi araştırma amacı güden tıbbi müda-
haleler hiçbir surette tatbik edilemez. Faydaları bulunması şartı ile reşit ve 
mümeyyiz olmayanlar üzerinde tıbbi araştırma yapılması, velilerinin veya 
vasilerinin rızasına bağlıdır. Kanuni temsilci tarafından muvafakat veril-
meyen hallerde, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır denilerek 
faydası bulunması şartı ile reşit ve mümeyyiz olmayanlar üzerinde araştırma 
yapılmasını veli ve ya vasilerinin iznine bağlamış olup bilgilendirmede bu 
kişilere yapılacaktır.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebe-
liğin Sona Erdirilmesi başlıklı Madde 30- İlgilinin rızası mevcut olsun 
veya olmasın, Bakanlık tarafından tespit edilmiş olanlar dışındaki ilaç ve 
araçlar aile planlaması hizmetlerinde kullanılamaz. Gebeliğin sona erdiril-
mesi, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile öngörülen şartlara 
tabidir. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, hastanın rızası 
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ile evli ise eşinin de rızası gereklidir. denildiğinden eşin rızasının alınması 
için eşinde aydınlatılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Hasta şahıs yapılan tedavi sonrası durumla hayatının geri kalan 
kısmını devam ettireceği için hekimin yapacağı aydınlatmanın büyük 
önemi vardır. Hekim aydınlatma yaparken dikkatli olmalıdır.[26]

4. Aydınlatma Zamanı

Aydınlatma zamanı le ilgili yasal bir düzenleme olmamakla beraber 
aydınlatmanın tıbbi müdahale öncesinde yapılması, hastanın durumu 
muhakeme edip özgür iradesiyle karar verebilmesi için tıbbi işlemden 
makul bir süre öncesinde yapılması gerekmektedir. Büyük cerrahi ope-
rasyonlarda en az bir gün veya daha öncesinden bilgilendirmenin yapıl-
ması gerektiği, ayaktan yapılan müdahalelerde aynı gün aydınlatmanın 
yapılabileceği genel kabul görmüştür. Hastaya gerekli süre vermeden 
hele de tıbbi işlemin hemen öncesinde bir oldubitti ile aydınlatmanın 
yapılarak rızanın alınması hukuka uygun değildir.

Nitekim Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18. Maddesinde “Acil durum-
lar dışında, bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılır.” Şeklinde 
bir düzenleme yapılarak bilgilendirmenin zamanı makul süre kavramı 
ile ifade edilmiştir.

5. Aydınlatmanın ve Rızanın Şekli

Aydınlatma hekimin uygun gördüğü şekilde sözlü, yazılı, resimli, 
grafiklerle, video izletilerek vs. her türlü yöntemle yapılabilir. Hastanın 
yaş, eğitim ve algılama kapasitesine bağlı olarak hastanın en iyi anlayacağı 
metod hangisi ise o şekilde aydınlatma yapmak hastanın kendisine yapı-
lacak tıbbi işlemi, risk ve faydalarını anlaması, kendisiyle ilgili kararını 
daha kolay alabilmesini sağlayacaktır.

Aydınlatma sonunda hastaya soru sorma fırsatı verilmeli ve bu sorulara 
açık, anlaşılır, mümkün olduğunca tıbbi terim kullanılmaksızın cevap 
verilmelidir.

[26] DOĞAN; Cahid, Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması, KKTC Girne- Amerikan 
Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2-3 Mart 2009 s. 152 
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Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 1. Fıkrasında “Bilgi, 
mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın 
sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir.”… 
6. fıkrasında “Bilgilendirme uygun ortamda ve hastanın mahremiyeti koru-
narak yapılır.” denilmektedir.

Yasalarımızda aydınlatmanın şekline ilişkin olarak Hasta Hakları 
Yönetmeliği’nin 18. Maddesinde “hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek 
sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak 
bilgilendirilir” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Bununla birlikte 
hekim hastasını aydınlatırken her türlü araç, gereç, görsel meteryal vs. 
yararlanabilecek olup bilgilendirme her türlü yöntemle yapılabilir. Fakat 
hastanın soru sorma ihtimali düşünüldüğünde aslolan aydınlatmanın 
sözlü aydınlatma olduğu, anlaşılmaktadır.

Aydınlatma her ne kadar her türlü yöntem kullanılarak ve yönetmelik 
gereği sözlü olarak yapılabilse de rızanın alınması ile ilgili çeşitli kanun-
larımızda istisnalar bulunmaktadır. Kanunlarımızda rızanın alınması 
istisnalar harici şekil şartına bağlı olmadığından rızanın sözlü olarak 
alınması da mümkündür.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rızanın Şekli ve Geçerliliği başlıklı 
Madde 28- Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi bir 
şekle bağlı değildir. “Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hüküm-
süzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak müdahalede bulunulamaz.”

TŞİDK md 70.’e göre büyük ameliyatlarda rızanın yazılı olması 
gerekmektedir. HHY 34/2 de tıbbi araştırmalarda rızanın yazılı olarak 
alınması gerektiği düzenlenmiştir.

ODNK 6. Maddesinde “Onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan 
bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzu-
runda 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” denilerek rızanın yazılı 
verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Organ ve Doku Alınmasında Rıza 
başlıklı Madde 29- 18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ 
ve doku alınamaz. Bu şartları tamam olanlardan teşhis, tedavi ve bilimsel 
amaçlar ile organ veya doku alınması, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, 
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Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesinde öngörülen 
yazılı şekil şartına tabidir. Ölüden organ ve doku alınma şartı ve cesetlerin 
bilimsel araştırma için muhafazası hususunda 2238 sayılı Kanun’un 14 
üncü maddesi hükümleri saklıdır.

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5/4 maddesinde 
“Acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil 
ve mahiyeti ile sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek 
izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu 
yerlerde bulunması gereken sağlık ve diğer koşullar ve bu yerlerin denetimi 
ve gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte belirtilir.” Düzenlemesi 
getirilerek sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden rızanın 
yazılı olarak alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rıza Alınmasının Usülü ve Şekli baş-
lıklı Madde 34- Tıbbi araştırma hakkında yeterince bilgilendirilmiş olan 
gönüllünün rızasının maddi veya manevi hiçbir baskı altında olmaksızın, 
tamamen serbest iradesine dayanılarak alınmasına azami ihtimam gösterilir. 
Tıbbi araştırmalarda rıza yazılı şekil şartına tabidir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 15. Maddesi ile mevzuatta öngörülen 
durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi 
müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşunca 15 inci maddedeki bilgileri 
içeren rıza formu hazırlanır denilerek yasalarımız gereği getirilen istisna-
lardan başka uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi 
müdahaleler içinde rızanın yazılı olarak alınması zorunluluğu getirilmiştir.

İstisnalar dışında aydınlatma ve rıza bir şekil şartına tabi olma-
makla birlikte aydınlatmanın ve rızanın yazılı olarak yapılması ilerde 
çıkabilecek olası hukuki uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlayacaktır. 
Nitekim mahkeme kararına konu olmuş bir olayda hekimin sözlü olarak 
aydınlatmasını gerçekleştirdiğini belirtmesine rağmen hasta dosyasında 
aydınlatılmış onam formlarının bulunmasına rağmen doldurulmamış 
ve imzalatılmamış olmasının aydınlatmanın gereği gibi yapılmadığının 
göstergesi kabul ederek karar vermiştir[27].

Hekimin aydınlatma borcuna riayet etmediği iddiasıyla açılan bir 
davada ispat yükü hekime ait olacağından hekimin hastasını usulüne 

[27] Hakeri, s.306.
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uygun aydınlattığını ispat etmesi oldukça güç olacağından aydınlatmanın 
yazılı yapılmasında yarar bulunmaktadır.

Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2008/10750 sayılı kara-
rına göre “… Davalı, davacıyı müdahalenin komplikasyonları konusunda 
aydınlattığını yazılı belge ile ispat edemediği gibi…” denilmek suretiyle 
hekimin aydınlatmayı ispat edememesi nedeniyle sorumlu tutmuştur.

6. Aydınlatmanın Kapsamı

Aydınlatmanın kapsamı her somut olaya ve hastanın durumuna göre 
değişecek olup hekim somut durumu değerlendirerek bilgilendirmeyi 
yapıp yapmayacağı, hangi ölçüde ve hangi bilgileri vereceğini kendisi 
değerlendirecektir. Tıbbi müdahalenin yapılacağı hastanın yaşı, eğitimi, 
sosyal durumu, psikolojik yapısı gibi koşullar bilgilendirmenin kapsamını 
belirleyecektir.

Aydınlatma borcunun kapsamının sınırı hastanın kendi başına karar 
verebilme hekimin tedavi etme borcu arasındaki menfaat çatışmasında 
ortaya çıkmaktadır. Yani bir taraftan gerçek borç ile diğer taraftan acil 
yalan (masum yalan) hakkıdır.[28]

Bununla birlikte yasalarımızda var olan bazı düzenlemeler aydınlat-
manın neleri içermesi gerektiği konusunda belirlemeler yapmıştır.

TDN md. 14/1’e göre “…teşhise göre alınması tedbirlerin açıkça 
hastaya söylenmesi gerekir”,

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgilendirmenin kapsamı başlıklı 
15. Maddesine göre aydınlatmanın;

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,

[28] İPEKYÜZ, Filiz Yavuz, Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Vedat Yayıncılık, İstanbul 
2006, s.78 
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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, husus-
larını içermesi gerekmektedir.

Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 26. Maddesinde ‘Hekim hasta-
sını, 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’ seklinde düzenleme mevcuttur.

Söz konusu yasal düzenlemelerde belirtilen bilgiler dışında hekimin 
hastanın kişisel özelliklerini de dikkate alarak tıbbi müdahale konusunda 
kararına etki edebileceğini düşündüğü diğer konularda bilgi vermeli ve 
hastanın tıbbi müdahalenin mali sonuçları hakkında bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır.

Hasta tıbbi müdahale için verdiği rızadan her zaman dönebilir. Ayrıca 
hasta aydınlatılmaktan vazgeçebilir. Fakat aydınlatma tıbbi müdahaleye 
rıza için gerekli olduğu için kişinin kendisine sıkı sıkıya bağlı olan hak-
larını kullanmaktan bir bütün olarak vazgeçemeyeceği, bu durumun 
temel hak ve hürriyetlerin hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlanması 
anlamına geleceğinden bahisle kabul edilmemektedir. Bununla bir-
likte kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı kapsamında somut olayda 
aydınlatma yükümlülüğünden vazgeçebileceği düşünülmektedir. Kişi-
nin tedaviyi ret hakkı olduğu düşünüldüğünde aydınlatma hakkından 
evleviyetle vazgeçebilmesi gereklidir. Tedaviyi ret durumunda hastanın 
iradesinin yazılı olması şartı aranmakla birlikte aydınlanmadan vazgeçme 
iradesi şekil şartına bağlı değildir. Açık olması yeterlidir. Bununla birlikte 
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aydınlatmadan vazgeçildiğini ispat yükünün hekimde olması nedeniyle 
ispat kolaylığı açısında bu durumda da hastanın iradesinin yazılı olarak 
alınması uygun olacaktır.

7. Aydınlatma Yükümlülüğünde İspat

TMK 6. Maddesi ispat yükünü düzenlemiş olup kanunda aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı 
olguların varlığını ispatla yükümlü olduğu belirtmiştir. Dolaysıyla kural 
olarak zarar gören hasta iddiasını ispatla yükümlüdür. Bununla birlikte 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 96. Maddesinde “alacaklı hakkını 
kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiçbir 
kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bundan mütevellit zararı 
tazmine mecburdur” düzenlemesi ile kusur konusundaki ispat yükünü 
hastadan alarak borcuna aykırı davranan hekime yüklemiştir. Bu nedenle 
uyuşmazlığa konu olması halinde aydınlatmanın usulüne uygun yapıldığı 
ve tıbbi müdahaleye rızanın alındığını ispat yük hekime yüklenmiştir.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ispat herhangi bir 
şekil şartına bağlı olmayıp her türlü delile ispat edilebilir. Fakat ispat 
kolaylığı sağlanması açısından rızanın yazılı olarak alınması hekim açı-
sından önemlidir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Rıza Formu başlıklı 26. Maddesinde 
“Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben 
muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşunca 
15 inci maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda 
yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya 
kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına 
alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya 
kanuni temsilcisine verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta 
tarafından kabul edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, 
imzadan imtina etmesi halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu 
bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek 
mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili 
sağlık meslek mensubu sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına 
uygun olarak muhafaza edilir” şeklinde düzenleme yapılmış ve rıza for-
munun mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi 
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tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için düzenlenmesini zorunlu 
kılmıştır.

II. RIZA FORMLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ

Aydınlatılmış rıza formaları hastaya yapılacak tıbbi müdahaleler 
konusunda hastanın aydınlatıldığını ve bu aydınlatma sonucunda has-
tanın tıbbi müdahaleye rıza gösterdiğini ispatlamaya yarayan belgelerdir. 
Her ne kadar uygulamada hekimler olası bir uyuşmazlık halinde ispat 
kolaylığı sağlaması açısından rıza formlarını düzenlemekte iseler de rıza 
formalarının asıl amacı hastayı anlayabileceği bir dilde, kendisine tıbbi 
müdahale olarak nelerin yapılacağı, yapılacak müdahalenin riskleri, 
tedavi süreci, tıbbi müdahaleyi kabul etmemesinin olası sonuçlarını, 
alternatif tedavi yöntemlerini, bu yöntemlerin riskleri konusunda hastayı 
yeterince aydınlatmak, hastaya makul bir süre verilip kendisine verilen 
rıza formlarını tekrar okuması, verilecek broşürleri incelemesi sağlanarak 
tedavisi ile ilgili neye rıza verdiğinin bilincine olup özgürce karar verme-
sini sağlamak olmalıdır.

Rıza formlarında yukarıda bahsedilen hususlardan başka hastaya ait 
bilgiler, aydınlatmayı yapan hekime ait bilgiler, aydınlatmanın ne zaman 
yapıldığı gibi hususlarında belirtilmiş olması gereklidir. Uygulamada 
tıbbi müdahale tiplerine uygun geliştirmiş matbu formları kullanılmak-
tadır. Fakat bu formların hasta tarafından salt imzalanmış olması hekimi 
sorumluluktan kurtarmaya yetmemektedir. Rıza formunun geçerli olması 
için hastanın usulüne uygun şekilde aydınlatılmış olması, hastaya yeteri 
kadar süre tanındıktan sonra hastanın rızasının alınmış olması gereklidir. 
Ayrıca matbu rıza formlarında her hasta için aynı olacak bilgiler haricinde 
bu formların bir bölümünde tıbbi müdahalede bulunulacak hastaya özel 
bir aydınlatma kısmının olması, hastanın kişisel özeliklerinden, yaş, 
cinsiyet, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar v.b. gibi tıbbi müdahale ile 
ilgisi kurulabilecek ve aydınlatma yapılmasını gerektirecek hususların bu 
kısımda belirtilmesi uygun olacaktır.

Uygulamada bazı rıza formlarının cezai sorumsuzluk kaydı içerdiği 
görülmektedir. Bu şekilde kayıt içeren rıza formlarını cezai sorumsuz-
luk kısmı yönünden geçersiz saymak gereklidir. Çünkü sorumsuzluk 
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anlaşmaları ile kişiler cezai sorumluluktan kurtulamazlar[29]. Ayrıca yine 
hasta, aydınlatmanın sonucunda, hekimin hiçbir zararlı sonuçtan dolayı 
sorumlu olmayacağına ve hekim hakkında dava açılmayacağını kayda 
almış olsa dahi bu şekilde bir yazılı taahhüt, hastanın dava açma hakkını 
ortadan kaldırmayacaktır[30].

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Sorumsuzluk Anlaşması başlıklı 
115 maddesi “Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Borçlunun alacaklı 
ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi borç sebebiyle sorumlu 
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak 
hükümsüzdür. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak 
kanun ve yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, 
borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan 
anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.”

Yukarıda belirtilen yasal düzenleme nedeniyle hekimin hastası ile hafif 
kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar ve 
buna ilişkin rıza formuna koyacağı hükümler geçersizdir. Hekim vekâlet 
sözleşmesi gereği en hafif kusurundan bile sorumludur.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında vekil konu-
munda olup en hafif kusurundan bile sorumlu olan hekimin yapacağı 
tıbbi girişimlerde azami özeni göstermesi gerekmektedir. Bu durumun 
bir parçası olarak, özellikle ispat yükünün kendisine yüklendiği de göz 
önünde bulundurulduğunda hastanın yeterince aydınlatılmasını sağla-
dıktan sonra alınacak rızanın usulüne uygun olmasına dikkat etmesi ve 
yazılı olarak almasında büyük önem bulunmaktadır.

Fakat yapılan araştırmalar aydınlatılmış onam alma uygulamasının 
usulüne uygun yapılmadığı, bu durumunun öneminin hekimler tara-
fından tam olarak kavranmadığını ve uygulamada bir takım aksaklıklar 
yaşandığını göstermektedir.

Nitekim hastalara yapılan tıbbi riskli girişimsel işlemler öncesi, 
alınması gereken aydınlatılmış onam alma uygulamasına karşı hastaların 

[29] Halid Özkan, Tıp Hukukunda Aydınlatılmış Rıza Formları-Sorumsuzluk Anlaşmaları ve 
Etkileri VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu.

[30] Gürsel s. 178-179 Ş. Berfin Işık Yılmaz, Tıbbi Müdahalelerde Hakimin Aydınlatma 
Yükümlülüğü
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tutumlarını belirlemek ve uygulama sürecinde yaşanan aksaklıkların 
neler olduğunu saptamak amacıyla yapılan bir araştırmada hastaların 
aydınlatılmış onam hakkında bilgilerinin olduğu (%31,4), ameliyat 
öncesi aydınlatılmış onam alınmasının yasal bir hak olduğunu (%87,1), 
aydınlatılmış onam alınmasının kendileri için saygı göstergesi olduğu 
(%80) ameliyat ile ilgili hekimin kendilerini bilgilendirmesini istedikleri 
(%97,1) her ameliyattan önce onam alınmasını doğru bulduğu (%87,1) 
onam belgesini tamamen okuduğu (%31,4) onam belgesini okurken 
aklına takılanları hekime sorma fırsatı bulduğu (%34,3) hekim tarafından 
açıklanan bilgileri anlaşılır bulduğu (%71,4) onam formunun anlayabi-
leceği bir dille yazıldığı (%44,3) hekimin gerekli açıklama yapmak için 
zaman ayırdığı (%68,6) ve onam belgesinin hekim tarafından gereken 
açıklamaların yapılarak ancak hasta tarafından okunmadan hemşire 
tarafından imzalatıldığı (%42,9) tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar 
sonucu aydınlatılmış olan onam sürecinin yeterince uygun bir şekilde 
yürütülmediği onamın çoğunlukla yardımcı sağlık personeli tarafından 
imzalatıldığı onam formunun hasta tarafından okunması ve değerlendir-
mede bulunması için yeterince süre verilmediği hastanın aklına takılan 
soruları sorma fırsatı bulamadığı tespit edilmiştir[31].

Yine ortopedi kliniğinde aydınlatılmış onam elde etme sürecinin 
işleyişi ile kullanılmakta olan cerrahi onam formlarının anlaşılabilirliği 
hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan bir araştırmada çoğunlukla 
büyük cerrahi girişim yapılacak olan hastaların yarıya yakınından imzalı 
aydınlatılmış onam formu alınmadığı fakat imza alınmamış olan hastaların 
%72,7’sine aydınlatılmış onam bilgilerinin verildiği, çalışmaya katılan 
tüm hastaların karar verme kapasitesine sahip olmasına karşın sadece 
yaklaşık dörtte birinin (%24,4) formu kendisinin imzaladığı, hastaların 
%20,6’sına herhangi bir aydınlatılmış onam bilgisi verilmediği anlaşıl-
mıştır. Hastaların %60,8’i kendilerine verilen bilginin yeterli olduğunu 
söylemekle birlikte benzer oranda doktorun kendisine verdiği bilgileri 
anlamadığı anlaşılmıştır.

Çalışmada hastaların beşte birine hiçbir konuda, yarısına anestezinin 
riskleri konusunda, yarıya yakınına ameliyattan başka tedavi yöntemleri, 

[31] İNCESU Emrullah, Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Bilgilendirilme 
ve Aydınlatılmış Onam Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi-Adli Bilimciler Derneği 
1. Ulusal Sağlık Kongresi 1-4 Mayıs 2014 Marmaris.
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iyileşme zamanı, ameliyatın yaşamına etkisi ile yarar, zarar ile yan etkileri 
konusunda, yaklaşık üçte birine ameliyatın muhtemel başarısı, hastalığın 
yapısı ve önerilen ameliyat hakkında hiçbir bilgi verilmediği anlaşılmıştır. 
Söz konusu çalışmada hastaların çok küçük bir kısmı korkacağı için ciddi 
yan etkiler hakkında bilgi almak istemediklerini belirtmişlerdir. Bilginin 
tedaviyi reddetmesine neden olabileceğini bildiren hastaların çoğunlu-
ğunu kadınlar ve çocuk sahibi hastaların oluşturduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu araştırmanın sonucunda hastaların gerekli aydınlatmala-
rın yeterince yapılmadığı, onam formlarının karar verecek niteliğe sahip 
olmalarına rağmen hastaların bizzat kendisine imzalatılmadığı anlaşıl-
dığından hastadan usulüne uygun onam formu elde edilmesinde ciddi 
etik sorunların yanı sıra yasal sorunların bulunduğu tespit edilmiştir[32].

III. KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. H.D. nin 15.09.2014 tarih ve 2013/26330 E. 2014/27050 
K. Sayılı kararında “davacı, davalı hastanede yapılan kolonoskopi sonu-
cunda kolonunun delinmesi sebebi ile hayati tehlikeye maruz kaldığı ve acil 
olarak ameliyat edilerek delinen bölümün kesildiğini ileri sürerek uğradık-
ları zararlar sebebi ile maddi ve manevi tazminat talebi ile eldeki davayı 
açmıştır. Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup özen borcuna aykırılığa 
dayandırılmıştır. TBK vekalet akdini düzenleyen 502 ve devamı maddeleri 
uyarınca vekil vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edil-
memesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın 
yaptığı işlemlerin eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan 
zararlardan sorumludur. Vekilin sorumluluğu genel olarak işçinin sorum-
luluğuna dair kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda 
olup en hafif kusurundan bile sorumludur. (TBK.396/1. Mad) O nedenle 
doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları hafif de olsa sorumlulu-
ğunun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor hastasının zarar görmemesi 
için mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan 
zamanında ve gecikmeksizin saptamak somut durumun gerektirdiği önlem-
leri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip 
uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran 

[32] AYDIN ER Rahime, ÖZCAN ŞENSES Müesser, AKPINAR Aslıhan, ERSOY Nermin 
– Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: Kocaeli’den Bir Örnek, Türkiye 
Klinikleri J Med Sci 2011; 31 (2-Sh.455 vd.
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durumlarda bu tereddütü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu 
arada da koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri 
arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde 
tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve 
en emin yol seçilmek zorundadır… Gereken özeni göstermeyen vekil TBK. 
513/1 md. Uyarınca vekaleti gereği gibi etmemiş sayılmalıdır.” Tespitinden 
sonra Avrupa biyotip sözleşmesi 1, 4, 5 ve TTB meslek etiği kurallarının 26. 
Maddesine vurgu yapılarak aydınlatmanın yasal dayanakları gösterildikten 
sonra davalıların davacının kolon yaralanması hususunda bilgilendirdiği ve 
gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve davacının yeterli derecede 
aydınlatılıp aydınlatılmadığı ve operasyonun komplikasyonlarının bilinmesi 
halinde dahi bu operasyona davacının roza gösterip göstermeyeceği, bu tür 
bir müdahalenin ne tür komplikasyonlar olduğu izah edilmediğinden ve 
davacının aydınlatıldığına dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığından,” 
yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay 13. H.D.’nin 09.04.2014 tarih ve 2013/30822 E. 2014/10772 
K. Nolu kararında “davacı, davalı şirkete ait … hastanesinde burnundaki 
kemik eğriliği sebebi ile tedavi gördüğünü, tedavi sırasında ameliyata 
alındığını, ameliyat sonrası kontrol amacı ile aynı hastaneye gittiğinde 
ameliyatı yapan davalı doktor …’un hastaneden ayrıldığını öğrendi-
ğini, bu kez aynı hastanede başka bir doktorun tedavisi ile ilgilendiğini, 
yanlış ameliyat neticesinde burnunda kalıcı hasat olduğunu ve düzelme 
imkanının olmadığını söylediğini, yanlış tedavi nedeniyle çalışamadığını 
söylediğini ve büyük üzüntü duyduğunu ileri sürerek maddi ve manevi 
tazminat talebinde bulunmuştur. Yargıtay yukarıda belirtildiği üzere yasal 
dayanaklarına vurgu yapıldıktan sonra “dosyaya ibraz edilen 06.07.2009 
tarihli onam belgesinde avalı tarafın davacıyı bu konuda bilgilendirdiği 
ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve davacının yeterli 
derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı, operasyonun komplikasyonlarının 
bilinmesi halinde dahi bu operasyona davacının rıza gösterip göstermeyeceği 
konuları dosya içeriği ile anlaşılamamaktadır. Genel ifadelerle yan etki ve 
komplikasyonlardan haberdar olduğu bildirilmiş bu tür ameliyatın ne tür 
komplikasyonlar olduğu izah edilememiştir…. Davacıda oluşan perforas-
yonun komplikasyon olduğunun belirlenmesi halinde aydınlatmanın yeterli 
olmadığı gözetilmeli ve hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir” 
gerekçesi ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.
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Yargıtay 13. H.D.’nin 16.01.2014 tarihli 2013/17487 E. ve 2014/794 
K. Sayılı kararında; “davacı, davalı hastanede yapılan ameliyat sonu-
cunda platin takıldığını ve 10 gün sonra taburcu edildiğini ancak ağrı 
ve şikayetleri artınca müracaat ettiği hastanede enfeksiyon nedeni ile 
platinlerin çıkarıldığını, davalının kusuru nedeni ile zarara uğradığını 
ileri sürerek maddi ve manevi zararının tahsili talebi ile eldeki davayı 
açmıştır.” Yargıtay’ca yapılan değerlendirmede yukarda sözü edilen yasal 
dayanaklara vurgu yapıldıktan sonra “davalı tarafça da davacıya uygula-
nan müdahale sonrası oluşabilecek komplikasyonların anlatıldığına ilişkin 
dosyada bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Yine davacının taburcu sonrası 
kontrole çağrılmasının gerekip gerekmediği, zamanında kontrole çağrılsa idi 
tedavi süresinin uzayıp uzamayacağı hususları da hükme dayanak raporda 
açıklanmamıştır. O halde mahkemece bir üniversiteden öğretim üyelerinden 
oluşturulacak konusunda uzman, akademik kariyere sahip üç kişilik bilirkişi 
kurulundan yukarıda açıklanan hususlarda nedenlerini açıklayıcı, taraf, 
mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, sonucuna göre 
karar erilmelidir” gerekçesi ile yerel mahkeme kararının bozulmasına 
karar verilmiştir.

Yargıtay 13. H.D.’nin 18.09.2008 tarih ve 2008/4519 E. 2008/10750 
K. No’lu kararında “davacı, yüzündeki gülümseme çizgi ve kırışıklıklarının 
giderilmesi için 1999 yılı haziran ayında davalı kliniğe başvurduğunu 
davalı doktor tarafından yüzüne tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir 
dolgu malzemesi enjekte edildiğini, yüzünde çeşitli reaksiyonlar oluştu-
ğunu, davalı doktorun iyileşme vaadi ile müdahalelerde bulunduğunu, 
her seferinde durumunun daha da kötüleştiğini, yüzünde kalıcı yumru 
kütleler, çöküntüler ve morluklar oluştuğunu uzmanların bir daha iyileşme 
ve cerrahi müdahale ile dahi iyileşme şansı olmadığını bildirdiklerini, 
davalı doktorun özensiz ve kusurlu davranışları sonucu ortaya çıkan 
zarardan davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek çektiği elem ve 
ızdırabın karşılığı manevi tazminat talep etmiştir.” Yargıtay Dairesince 
yasal dayanaklara vurgu yapıldıktan sonra “davalı, davacıyı müdahalenin 
komplikasyonları konusunda aydınlattığını yazışı belge ile ispat edemediği 
gibi beyanında geçen komplikasyon oluştuğu halde tedavisinin de mümkün 
olmadığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında davalı 
doktorun, davacıyı aydınlatma borcunu yerine getirip getirmediği anlaşıl-
mamıştır. Eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulamaz. O halde 
mahkemece yukarıda açıklanan hususlarla ilgili olarak varsa taraf delillerini 
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topladıktan sonra davalının aydınlatılmış onam alma yükümlülüğünü yerine 
getirip getirmediği, giderek kusuru bulunup bulunmadığı yönünde inceleme 
yapılmak üzere dosyanı tomar halinde üniversitelerden seçilecek konusunda 
uzman bilirkişilere teslimi ile rapor alınması gerektiği” gerekçesi ile yerel 
mahkeme kararının bozulması yönünde karar vermiştir.

ÖRNEK RIZA FORMLARI

 FAZLA YAĞLARIN ALINMASI (LIPOSUCTION) VE LAZER 
YARDIMLI YAĞ ALIMI UYGULANACAK HASTALAR İÇİN  
BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Adı - Soyadı:   Doğum Tarihi:

Hasta Kayıt No:   Bölüm:

Cinsiyeti:   q E q K  Tarih:

BİLGİLENDİRME:

Sayın Hastamız/Hasta Yakınımız,

İçinde bulunduğunuz/hastanızın içinde bulunduğu tıbbi durum 
ile bu durumun tanısı/tedavisi için size önerilen tüm işlemler hakkında 
bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tanısal girişimin/tıbbi tedavi-
nin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza 
göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.

Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, 
sağlığınız ile ilgili konularda sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. 
Arzu ettiğiniz taktirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size 
veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk 
taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz.
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1. Yapılacak İşlem:

Erişkin insan vücudundaki yağ hücresi sayısı sabittir. Ergenlikten 
sonra yağ hücresi sayısı artmaz, ancak yağ hücrelerinin hacmi artar. Bu 
da kilo artışı ile sonuçlanır. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi 
insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerdir.  

Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet ve egzersiz ve düzenli 
bir yaşam tarzı şarttır. Ancak, bu şartları yerine getiren kişilerde bile 
kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış 
ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ 
birikim bölgeleridir. Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle 
bir ölçüde giderilebilir.  

Liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel 
bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek, vücuttan yağların uzak-
laştırıldığı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir 
vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet 
ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ 
hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur. 

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi, özel bir sıvı enjek-
siyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına birkaç mm 
uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna göre 
2-6 mm çapındaki kanül denilen metal borular deri altı tabakası içine 
sokulur ve kanüller şeffaf hortumlarla vakum cihazına bağlıdır . Lazer 
yağ dokusunun parçalanması ve deride gerginlik yaratmak amaçlı olarak 
bu yönteme ilave edilebilir. 

Vakum cihazı çalıştırılır, kanüller yağ birikim bölgelerinde uygun 
derinlikte hareket ettirilerek fazla yağların uzaklaştırılması işlemi başlar. 
Vakum aracılığı ile yağların emilmesi işlemi arzu edilen vücut konturu 
ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder. 
Son yıllarda ultrason ve lazer enerjisinden yararlanılmaya başlanmıştır. 
Bu yöntemde fazla yağ dokuları ultrason ve lazer dalgaları ile parçalanır, 
daha sonra benzer şekilde vakumla alınır.  
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2. Alternatif Tedaviler:

LPG veya mezoterapi gibi yöntemler önerilmişse de hiç bir yöntem 
istenilen yörelerdeki yağların alınması kadar etkili olamaz.

3. Ameliyat Öncesi:

• Eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki 
hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. 

• Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelen-
mesine sebep olabilir. 

• Ameliyattan önce 10 gün süreyle aspirin gibi kan sulandırıcı 
ajanlardan kaçınılmalıdır. 

• Geçmişinizdeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığınız 
ilaçlar mutlaka doktora bildirilmelidir. 

• Ameliyattan önce 3-4 gün süreyle yumuşak gıdalar alınmalı, 
posalı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ameliyat öncesi ağır diyet 
rejimlerinden kaçınınız. 

• Size söylenen saatten sonra bir şey yenmemelidir. Bu süre ope-
rasyondan önceki 8 saati kapsamaktadır. 

4. Ameliyat:

Ameliyat, hastane koşullarında ameliyathanede ve anestezi uzmanının 
gözetiminde yapılır. Lokal, genel anestezi ve sedasyon (damar yolu ile 
uyutma) kombinasyonu tercih edilir. Çok sınırlı küçük alanlarda sadece 
lokal anestezi uygulanabilir. Ameliyat vakum uygulanacak bölgelerin 
durumuna göre 1-5 saat arasında sürer. Kanül giriş delikleri genellikle 
dikilmez veya 1-2 dikiş konur. Bazen kanül delikleri kullanılarak alanlara 
özel ince borular (diren) konur, bu içeride biriken serumu boşaltmaya 
yarar. Ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün veya 48 saat sonra 
hastaneden çıkmak mümkündür. 

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla 
giderilebilir. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj 
uygulanır ve hastaya özel korse giydirilir. Hasta 2 gün sonra banyo yapabi-
lir. Ameliyat sonrası hasta pansuman yapılır. Hasta korse giymeye 4 hafta 
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devam eder. Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri 
olabilir. Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir. Bunlar 3 hafta içinde 
kendiliğinden kaybolur. Ameliyat yara izleri de 2-6 ay içinde azalacaktır, 
ancak tamamen kaybolmayacaktır. 

5. Liposuction İçin Uygun Alanlar: 

 Çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, 
bel kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki 
yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca diğer 
vücut kontur düzeltme ameliyatlarında (karın germe, meme küçültme 
vb) tamamlayıcı işlem olarak kullanılmaktadır. 

Hastada alanlar genişse 3-6 ay aralarla tekrar ameliyat yapılabilir.

6. Yönteme ait riskler:

• Yöntemin en önemli riski planlanan yörede ondulasyonların yani 
yer yer çukurlukların oluşmasıdır.

• İşlem uygulanan yörede morluklar ve renk değişimi olabilir.

• İşlem alanında uyuşukluk aşırı ağrı karıncalanma, elektrik batması 
gibi duyu değişiklikleri olabilir.

• İşlem yapılan alan çevresinde düzensizlikler görülebilir.

• Yağ embolisi ve tromboemboli gibi hayati komplikasyon görül-
mesi ihtimali düşükte olsa vardır.

• Kanüllerin (liposuction yapan metal borular) giriş delikler genel-
likle 2-6 mm’dir ve bunlardan geriye kalan izler olmaktadır. 

• Korseye bağlı yakınmalar olabilir.

• Planlanan yöreden yeterince yağ alınamamasına bağlı kalıntılar 
olabilir.

• Bazen kalın uç kullanılan durumlarda planlanan yöreden iste-
nenden fazla yağ emilmesi olabilir.

7. İşlemin başarısı için uyulması gerekenler;

• Bir ay süre ile korse kullanılacaktır
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• Yöntemin başarılı olabilmesi için işlem sonrası verilecek diyete 
korse kullanımına ve kontrollere hastanın riayet etmesi gerekmek-
tedir. Özellikle düşük kalorili, yüksek proteinli, ödem söktürücü 
bir beslenme tarzı hastalara anlatılmaktadır, hastalarında tedavinin 
başarısı için bu diyete uyması gerekmektedir. 

• İşlem sonrası beslenme bozukluğu, sigara içimi, alkol ve uyuştu-
rucu madde kullanımı, yüksek kalori alımı, tedavinin başarısını 
düşürecektir.

ONAY:

Doktorumdan içinde bulunduğum/hastamın içinde bulunduğu 
tıbbi durum ile, bu durumun tanısına/tedavisine yönelik olarak önerilen 
girişimler konusunda bilgi aldım. Oluşabilecek komplikasyonlar ve olası 
riskler ayrıntıları ile anlatıldı. Bu tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim 
zaman sağlığımı/hastamın sağlığını tehdit edici başka hangi risklerin ola-
bileceği, bu yöntemler yerine uygulanabilecek bir başka tıbbi yöntemin 
bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Doktorlarımın plan-
ladıkları tanı ve tedavi yöntemlerine  ek olarak başka tıbbi uygulamalar 
gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum.

Hastalığım/Hastamın hastalığı nedeni ile önerilen tanı ve 
tedavi yöntemlerinin  olası maliyeti konusunda gerekli bilgi-
ler bana anlatıldı. Ben yukarıda açık kimlik bilgilerim yazılı 
………………………………………………… hastalığımın tanısı/
tedavisi için Akay Hastanesi’nde …………………………uzmanı 
………………………… tarafından gerekli olan tanısal işlemlerin ve 
tıbbi tedavinin yapılmasına, aklım başımda olarak muvafakat ederim. 
Konrol için 5 gün sonra hasteneye gelmem gerektiğini biliyorum.

Tarih: …/…/………   Saat: …………

Adı – Soyadı:    İmza:

Hasta / Hastanın Yasal Temsilcisi(*):  ………………………

Doktor:     ………………………

Tanık (**):     ………………………

Tercüman:     ………………………
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* Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için 
anne - baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar

** Tanık: Hukuken sorumlu kişi adına tanıklık yapma vasıflarına 
sahip bir ikinci kişi

SEZARYEN AMELİYATI UYGULANACAK HASTALAR 
İÇİN  BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Adı - Soyadı:    Doğum Tarihi:

Hasta Kayıt No:    Bölüm:

Cinsiyeti:   q E q K   Tarih:

BİLGİLENDİRME:

Sayın Hastamız/Hasta Yakınımız,

İçinde bulunduğunuz/hastanızın içinde bulunduğu tıbbi durum 
ile bu durumun tanısı/tedavisi için size önerilen tüm işlemler hakkında 
bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tanısal girişimin/tıbbi tedavi-
nin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza 
göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.

Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, 
sağlığınız ile ilgili konularda sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. 
Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size 
veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk 
taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz.

1. Tanı ve İşlem: 

Doğum normal yollardan mümkün değilse ya da anne ve/veya bebek 
için risk taşıyorsa ameliyat ile doğum yapılır. Sezaryen, bebeğin karın 
ön duvarına ve rahme cerrahi kesi yapılarak doğurtulması ameliyatıdır. 
Bu ameliyat, karnın alt kısmını ve rahmin alt kısmını kesmek suretiyle 
gerçekleştirilir. Mesane rahmin ön duvarından ayrıldıktan ve karın boş-
luğu açıldıktan sonra bebek rahim boşluğundan çıkarılır. Bu sırada bazen 
meydana gelen zorluklar bir doğum forsepsi kullanmayı gerektirebilir. 
Bundan sonra bebeğin sonu (plasenta) ayrılır ve alınır. Daha sonra 
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rahimden başlayarak cilde kadar tüm katlar ayrı ayrı dikilerek ameliyat 
sonlandırılır.

2. Cerrahi İşlem Riskleri: 

Tedavisiz durumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar 
olabileceği gibi, planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerle ilgili 
de riskler vardır. Cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerin tümüne özgü 
enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik 
reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta 
ölüm gerçekleşebilir. Cerrahi işlem risklerinden bazıları oldukça enderdir. 
Ameliyat ile doğum (sezaryen) özellikle daha önceden ameliyat geçirmiş 
kişiler (myom çıkarılması, sezaryen ameliyatı, rahim anomalilerinin düzel-
tilmesi için yapılan ameliyatla gibi), mevcut bir hastalığı olanlar (kalp 
hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek 
ya da karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar 
hastalığı olanlar), gebelikte ortaya çıkan yüksek kan basıncı olan hastalar 
(preeklampsi-eklampsi), bebeğin sonunun anormal yerleştiği ya da rahmin 
duvarına derin olarak yapıştığı olgular (plasenta previa, plasenta akreata 
ve inkreata gibi), bebeğin sonunun erken ayrılması (ablasyo plasenta) 
durumu ve sigara içen hastalar daha fazla risk taşımaktadır. 

Yukarıda belirtilen riskler dışında ameliyatta doğuma (sezeryan) özel 
olan  riskler şu şekilde sıralanabilir:

• Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-
kusma, ağrı ve ateşle seyreden iltihap (enfeksiyon) gelişebilir.

• İdrar torbası (mesane) zedelenmesi

• Üreter (böbreklerde idrar torbasına uzanan tüp) zedelenme riski

• Rahmin, yumurtalıkların ya da tüplerin hasar görmesi riski

• İnce ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak bağırsağın 
karına ağızlaştırılması (kolostomi)

• Rahimden aşırı kanama ve bunu önlemek için rahmin alınması 
ve/veya rahmi besleyen damarların (arteria uterina veya arteria 
interna iliaka) bağlanması
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Ameliyattan sonra uzun vadede karındaki kesi yerinde sertleşme 
(skar-keloid), sonraki gebeliklerde bebek sonunun rahme anormal (ple-
santa previa) ya da derine yerleşmesi (plasenta akreata), kesi yerinde fıtık 
oluşumu gibi komplikasyonlar görülebilir.

3. Bebek İçin Riskler:

Ameliyat ile doğum anormal koşullarda bebek için büyük bir risk 
taşımasa da ameliyatta karşılaşılan güçlükler, anne ve bebeğe bağlı olabi-
lecek tahmin edilemeyen özel durumlar ve anesteziye bağlı olarak ender 
de olsa bebekte;

• Solunum güçlüğü, 

• İçinde bulunduğu sıvının (amnion sıvısı) nefes borusuna kaç-
masına bağlı komplikasyonlar,

• Bebek cildinde kesi,

• Bebek kemik yapılarında zedelenme ya da kırıklar,

• Sinir zedelenmeleri ve buna bağlı kol ve bacaklarda işlev kaybı 
gibi komplikasyonlar görülebilir.

4. İşleme Alternatifler

Ameliyat ile doğum (sezeryan), doğum normal yollardan mümkün 
değilse veya anne ve bebek için risk taşıyorsa yapılan bir girişimse de, 
hekimin uygun gördüğü koşullar nedeniylede yapılabilir.

Aşağıdaki doğum şekilleri sizin  için uygun olmayabilir;

• Vajinal doğum (Hazne girişinin kesilmesi (epizyotomi  ile veya 
kesilmeden),

• Vakum/forseps yardımı ile doğum,

• Rahim ağzının (serviksin) kesilmesi ile doğum.

5. Tedavi Kabul Edilmezse Karşılaşılacak Sonuçlar:

Ameliyat (sezaryen) yapılmazsa nadir de olsa bebek anne karnında 
ölebilmekte, doğum ağrıları ile bebek oksijensiz kalabilmekte, doğum 
sonu oksijensiz kalmaya bağlı bebekte ileri yaşlarda da ortaya çıkabilen 
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zihinsel ve bedensel sağlık sorunları oluşabilmekte, doğum yolları ve 
rahimde yırtık oluşabilmekte, zor doğumlar sonucu uzun dönemde idrar 
kaçırma ve rahim sarkması gibi sorunlar oluşabilmektedir.

6. HASTANEDE KALMA SÜRESİ: Sezaryenle doğum sonrası 
hastanede 48 saat kalarak izlenmeniz gerekmektedir. 

ONAY:

Doktorumdan içinde bulunduğum/hastamın içinde bulunduğu 
tıbbi durum ile, bu durumun tanısına/tedavisine yönelik olarak önerilen 
girişimler konusunda bilgi aldım. Oluşabilecek komplikasyonlar ve olası 
riskler ayrıntıları ile anlatıldı. Bu tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim 
zaman sağlığımı/hastamın sağlığını tehdit edici başka hangi risklerin 
olabileceği, bu yöntemler yerine uygulanabilecek bir başka tıbbi yönte-
min bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Doktorlarımın 
planladıkları tanı ve tedavi yöntemlerine ek olarak başka tıbbi uygulamalar 
gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum.

Sezaryen sonrasında hastanede 48 saat izlenmem gerektiği konusunda 
bilgilendirildim, eğer bu zaman zarfından önce hastaneden ayrılırsam 
tüm sorumluluk bana aittir.

Hastalığım/Hastamın hastalığı nedeni ile önerilen tanı ve tedavi 
yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı.

Ben yukarıda açık kimlik bilgilerim yazılı ……………………… hasta-
lığımın tanısı/tedavisi için Akay Hastanesi’nde .………………………… 
uzmanı ………………………… tarafından gerekli olan tanısal işlem-
lerin ve tıbbi tedavinin yapılmasına, aklım başımda olarak muvafakat 
ederim.

Tarih: …/…/………   Saat: …………

Adı – Soyadı:    İmza:

Hasta / Hastanın Yasal Temsilcisi(*):  ………………………

Doktor:     ………………………

Tanık (**):     ………………………

Tercüman:     ………………………
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* Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için 
anne-baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1. derece kanuni mirasçılar

** Tanık: Hukuken sorumlu kişi adına tanıklık yapma vasıflarına 
sahip bir ikinci kişi

DİŞ POL. DOLGU, KANAL DOLGUSU VB 
TEDAVİSİ İÇİN HASTA BİL. VE RIZA FORMU 

ORAL DIAGNOZ

• Sistemik hasta-
lıklarımın (kalp has-
talığımın, alerjimin, 
şeker hastalığımın, 
tansiyon hastalığımın, 
sarılık hastalığımın, 
kanama problemimin 
vb) olup olmadığı ve 
röntgen çekilmesinde riskli bir durumumun olup olmadığı soruldu,

• Radyografik ve klinik muayene yapılarak konulan teşhis, tedavi 
planlaması ve tedavi aşamaları konusunda ayrıntılı olarak bilgilendiril-
dim. Konulan tanıya ilgili alternatif tedavileri, bunların risklerini yapılan 
tedavinin risk ve yan etkilerini biliyorum. Başarı olasılığını biliyorum. 
Tedavim yapılmadığında neler olabileceğini biliyorum. Bana söylenenlerin 
tümünü anladım. Doktorum tüm sorularımı yanıtladı. Aydınlatılmış 
onam formunun anlamını biliyorum. Bana müdahale yapacak kişinin 
kim olduğunu biliyorum. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu 
müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın 
olduğunu biliyorum.

DOLGU, KANAL DOLGUSU VB TEDAVİSİ

• Yapılacak olan Dolgu/Kanal dolgusu ile diğer tedavilerimin nasıl 
yapılacağı,

• Planlanan tedavinin girişimi sırasında değişebileceği,
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• Dolgu/Kanal tedavisinde her zaman olumlu sonuç alınamayacağı, 
kanal tedavisinin dişin durumuna göre tek seans veya birkaç 
seans sürebileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi uygulanmaz ise dişin kaybedilme ihtima-
linin olduğu,

• Dolgu/Kanal tedavisinin başarısında dişte bulunan çürüğün 
miktarı, diş köklerimim anatomik yapısı ile tedaviye uyumumun 
etkili olduğu,

• Dolgu/Kanal tedavisi sırasında kullanılan materyale karşı alerjik 
reaksiyon, tedavi sonrası ağn veya şişlik görülebileceği, tedaviden 
sonra madde kaybına göre dişin üzerine dolgu veya  kaplama 
olabileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi sonrasında yüzde şişlik, kızarıklık ve ağrı 
olabileceği, sorunun hekimim tarafından yapılacak pansuman 
ve antibiyotik tedavisiyle çözülebileceği,

• Yapılacak Dolgu/Kanal tedavisinde kullanılan aletlerin (spreader, 
el aleti, döner alet) metal yorgunluğuna bağlı dişte kırılabileceği,

• Yapılacak olan Dolgu/Kanal tedavisinde yerleştirilen malzemelerin 
(dolgu, kanal patı, gutta-perka) dişten taşabileceği, bu durumlarda 
pansuman, ilaç tedavi veya diş çekimi ile tamamlanabileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi uygulanan dişte çok fazla madde kaybı söz 
konusu ise, tedavi sürecinde konulan geçici dolgularda düşme 
veya diş duvarlarında kırılmalar olabileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi sırasında ya da sonrasında tedavisi tamam-
lanmış ve üzerine dolgusu yapılmış olan dişlerde geçici bir süre 
dokunmaya ve çiğnemeye karşı dişe uygulanan basınç esnasında 
hassasiyet olabileceği,

• Antibiyotik, ağrı kesici ve lokal anestezik ilaçlarla uyuşturmaya 
bağlı olarak his kaybı, şişlik, yanakta morarma, kaşıntı, bulantı 
ve nadirde olsa anaflaktik şok gibi yan etkiler oluşabileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi sırasındaki ara seanslara gelinmemem duru-
munda dişe yerleştirilen ilaçların ağızımda uzun süreli kalması 
nedeniyle diş ve yumuşak dokular üzerinde olumsuz etkiler 
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olabileceği, bu sürenin uzaması durumunda dişimin kaybına 
neden olacağı,

• Dolgu/Kanal tedavisi gören dişimin iyileşemeyebileceği veya 
ağrının devam edebileceği, bu nedenle Dolgu/Kanal tedavisinin 
yenilenebileceği,

• Bazı durumlarda tedavinin 2-3 ay hatta daha uzun sürebileceği,

• Dolgu/Kanal tedavisi uygulanmaması sonucu dişimi 
kaybedebileceğim,

• Tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi uygulama gereke-
bileceği hususlarında bilgilendirildim.

Konulan tanıya ilgili alternatif tedavileri, bunların risklerini yapılan 
tedavinin risk ve yan etkilerini biliyorum. Başarı olasılığını biliyorum. 
Tedavi olmadığımda neler olabileceğini biliyorum. Bana söylenenlerin 
tümünü anladım. Doktorum tüm sorularımı yanıtladı. Aydınlatılmış 
onam formunun anlamını biliyorum. Bana müdahale yapacak kişinin 
kim olduğunu biliyorum. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu 
müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın 
olduğunu biliyorum.

Hasta/Hasta Yakını/     

Hastanın Yasal Sorumlusu:  Diş Hekimi: 

Adı Soyadı:    Adı Soyadı:

Tarih ve Saat:   Tarih ve Saat:

İmza:    İmza:
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KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN 
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

HASTANIN

Adı - Soyadı: ………………………………………………………

Protokol Numarası: ………………………………………………

Doğum Tarihi: ……………………………………………………

Telefon Numarası: …………………………………………………

Adresi: ……………………………………………………………

Hastaneye Kabul Tarihi: …………………………………………

Servise Yatış Tarihi: ………………………………………………

Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı: ………………………………………

Acil Durumda Onam Almak İçin Ulaşılacak Yasal Temsilcilerinin 
Ad-Soyad ve Telefon Numaraları:

1- …………………………………………………………………

2- …………………………………………………………………

Sorumlu Hekimin Adı-Soyadı: ……………………………………

I- YAZILI ONAM (RIZA):

Bu bölüm hasta tarafından okunacak ve doldurulacaktır

Sayın hastamız lütfen bu formu dikkatlice okuyunuz:

• Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size öne-
rilen girişim/tedavi hakkında bilgi sahibi olmak en doğal 
hakkınızdır.

• Önerilen girişim/tedavi hakkındaki bilgi, formun ikinci 
bölümünde mevcuttur. Bu formun 3. ve 4. sayfalarının bir 
kopyasını kendiniz için isteme hakkına sahipsiniz.

• Bu açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak 
kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir.
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• Tanısal girişimlerin, tıbbî ve cerrahî tedavilerin yararlarını 
ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza 
göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır.

• Önerilen girişimi/tedaviyi kabul etmemeniz durumunda bu 
belgenin 3. bölümünü doldurmak zorundasınız. 

• Girişim/tedavi için onam belgesini imzalasanız bile; istedi-
ğiniz zaman bu onamınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. 
Ancak; unutmamalısınız ki, “yasal açıdan” onamınızı girişim 
başladıktan sonra geri almanız, ancak tıbbi yönden sakınca 
bulunmaması şartına bağlıdır. Girişim/tedavi için verdiğiniz 
onamı geri çekmeniz durumunda bu belgenin 4. bölümünü 
doldurmak zorundasınız.

• Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları yanıt-
lamak görevimizdir.

• Tıbbî durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak girişim/
tıbbî-cerrahî tedavi konusunda bilgi aldım.

• Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak her hangi bir 
ilave girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların 
önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceğini 
anlıyor ve kabul ediyorum.

• Kurumumuzun bir eğitim hastanesi olması nedeniyle, girişi-
min/tedavinin, eğitimden sorumlu bir hekim (doçent, şef, şef 
yardımcısı, başasistan, uzman) gözetim ve sorumluluğunda, 
asistan/araştırma görevlisi doktorlar tarafından da uygulana-
bileceğini ama her koşulda girişimi gerçekleştirecek hekimin 
yeterli deneyimde olacağını anlıyor ve kabul ediyorum. 

• Oluşabilecek komplikasyonlar ve olası riskleri konusunda 
bilgilendirildim.

• Bu tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı 
tehdit edici başka hangi risklerin oluşabileceği, bu tedavi 
yerine uygulanabilecek başka bir tıbbî yöntemin bulunup 
bulunmadığı konusunda bilgilendirildim.
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BU FORMDA TANIMLANAN GİRİŞİMİN/TEDAVİNİN 
UYGULANMASINI KABUL EDİYORUM

Hastanın Adı-Soyadı: ……………………………………………

Hastanın İmzası: …………………………………………………

Tarih: ……………

HASTANIN BİLGİLENDİRİLDİĞİNE VE/VEYA OKUMA - YAZ-
MASI OLMAYAN HASTALAR İÇİN İŞLEMİN SÖZLÜ OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE ŞAHİTLİK EDENİN: 

Adı-Soyadı: ……………………………………………………

İmzası: …………………………………………………………

Telefonu: ………………………………………………………

Adresi: …………………………………………………………

Tarih: ……………

KANUNÎ YETERLİLİĞİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN

Hastanın Velisi/Yasal Vasisi tarafından doldurulacaktır.

Adı-Soyadı: ………………………………………………………

İmzası: ……………………………………………………………

Telefonu: …………………………………………………………

Adresi: ……………………………………………………………

Tarih: ……………

II.  KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRME 
(AYDINLATMA): 

Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir sistemi 
olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekte de sağ kulakçıkta yer alan ana 
merkezden (sinus düğümü) çıkan uyarılar kulakçıklarla karıncıklar 
arasında yer alan bir ara istasyondan (atriyoventriküler düğüm) 
kısa bir bekleme ile geçtikten sonra yine özelleşmiş iletim yolları ile 
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karıncıklara yayılır ve böylece ana merkezde üretilen elektriksel uyarı 
tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılması sağlanmış olur. 

• Kalp piline neden gereksinim duyulur? 

Uyarı merkezinin (sinüs düğümü) yeterli hızda uyarı oluştu-
ramaması veya iletim yolları üzerinde herhangi bir kesinti olması 
nedeniyle kalp atışlarının aşırı yavaşlaması halinde hastanın normal 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağlamak üzere 
vücuda yerleştirilen kalp pillerine gereksinim duyulur. 

Kalıcı kalp pilleri ileri derecede gelişmiş teknoloji ürünleri olup 
kalbin çalışmasını sürekli hissederek gereğinde devreye girerler. Bazı 
türlerinde hastanın kalp hızının artması gerektiğinde buna hızlana-
rak yanıt verirler. Böylece hastanın kalp hızı yavaşlamasından dolayı 
bayılma, fenalık, baş dönmesi, nefes darlığı gibi yakınmaları ortadan 
kalkacağı gibi yaşam niteliği de düzelir. 

ICD’ler (Implantable Cardioverter Defibrillator), hayatî tehlike 
oluşturan çarpıntılarda, bu tehlikeli çarpıntıyı en kısa sürede dur-
durmak için takılan kalp pilleridir. CRT (Cardiac Resynchronization 
Therapy) pilleri ise bazı uygun durumlarda kalp yetmezliği için 
takılmaktadır. Kalp pillerinde görülebilecek komplikasyonların yanı 
sıra, işlem sırasında bu hastalarda tehlikeli çarpıntıların (ventriküler 
taşikardi ve fibrilasyon gibi) ortaya çıkması daha sık görülebilir. Kalp 
yetmezliği ve hipotansiyon gibi durumların tetiklenmesi de daha sık 
görülebilir. Takılan cihazın işlevini denetlemek için bazen hastanın 
kalbinde ventriküler fibrilasyon oluşturulması da gerekebileceğinden 
mortalite de artabilmektedir.

• Kalp pili takılması işlemi nasıl yapılır? 

İşlem genelde lokal anestezi ile, göğüste kalbe giden büyük toplar 
damarların içinden elektrod denilen ince tellerin kalbin kulakçık ya 
da karıncıklarından birine veya her ikisine yerleştirilmesi ve bunların 
göğüs cildi altına yerleştirilen bir jeneratöre bağlanması şeklinde 
yapılır. Bu, genelde 30-60 dakika süren bir işlemdir. Hastanede yatış 
süresi 2-5 gün olabilir. 

• Kalp pili takılması ile ilişkili istenmeyen olaylar söz konusu olabilir 
mi, işlemin riski nedir? 



104

Av. Pervin YILDIZ

Kalıcı kalp pili uygulaması küçük ölçekli bir cerrahi işlemdir. 
Dolayısıyla uygulamada bazı komplikasyon dediğimiz istenmeyen 
durumlar ortaya çıkabilir. Ancak bu işlemlerde komplikasyon riski 
oldukça düşüktür ve çoğu kez hayati önem taşımaz. Uygulama sıra-
sında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar arasında damara 
girerken akciğer zarının yırtılması, toplardamar yerine iğnenin atar 
damara girmesine bağlı kanamalar ve ritim bozuklukları sayılabilir. 
İşlemden sonra yara yerinin mikrop kapması da olasılıklar arasında 
olmakla birlikte bu seyrek görülen bir durumdur. Bunu önlemek 
üzere koruyucu antibiyotik tedavisi verilecektir. Uzun sürede bazen 
elektrod tellerin uygulandığı toplardamarlarda tıkanma ve buna bağlı 
sorunlar (yüzde, kollarda şişme; göğüs ön kısmında toplar damar 
ağlarının görünür hale gelmesi gibi) oluşabilir. Yine nadiren kalp pili 
takıldıktan bir süre sonra, pil jeneratörü veya kablolar kendiliğinden 
cilt dışına çıkabilir. Bu durumda kalıcı kalp pili cebinin yeniden 
açılarak onarımı gerekebilir. 

Uygulamadan sonra 24 saat yataktan kalkmadan yatmanız gere-
kebilir. İşlemden 6-10 gün sonra dikişler alınacaktır. Kalıcı kalp pili 
yerleştirildikten sonra genelde yaşamınızda önemli bir değişiklik 
olmayacaktır. Ancak kalp pilinizi olumsuz etkileyebilecek davranışlar 
ve çevre koşulları ile ilgili olarak hekiminiz sizi bilgilendirecektir. 

Yaşamsal önemi olabilecek kalıcı kalp pili uygulaması gereken 
hastalarda bu tedavinin yerine geçebilecek bir tedavi yöntemi yoktur. 
Ortalama 5-6 yıl sonra pil ömrü tükendiğinde bu kez pilin sadece 
jeneratörü değiştirilecek, tellere dokunulmayacaktır. Pil takıldık-
tan sonra belli aralarla hekiminiz tarafından kontrol edilmeniz 
gerekecektir. 

YUKARIDA 2 SAYFADAN OLUŞAN “KALICI KALP PİLİ TAKIL-
MASINA AİT BİLGİLENDİRME FORMU”NU OKUDUM VE 
ANLADIM.

Hastanın

Adı-Soyadı: ………………………………………………………

İmzası: ……………………………………………………………

Tarih: ……………
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Bilgilendirmeyi yapan hekimin 

Adı-Soyadı: ………………………………………………………

İmzası: ……………………………………………………………

Tarih/Saat: ……………

III- ÖNERİLEN GİRİŞİMİ / TEDAVİYİ REDDETME: 

BU FORMDA TANIMLANAN GİRİŞİMİN / TEDAVİNİN 
UYGULANMASINI KABUL ETMİYORUM. 

Hastanın Adı-Soyadı: …………… Hastanın İmzası: ………

Tarih: ……………

 __________________________________________________ 

 HASTANIN BİLGİLENDİRİLDİĞİNE VE/VEYA OKUMA-
YAZMASI OLMAYAN HASTALAR İÇİN İŞLEMİN SÖZLÜ 
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE ŞAHİTLİK EDENİN: 

Adı-Soyadı: ………………………… İmzası: …………………

Telefonu: ……………………………….…………………………

Adresi: ……………………………………………………………

Tarih: ……………

 __________________________________________________

KANUNİ YETERLİLİĞİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN 

Hastanın Velisi / Yasal Vasisi tarafından doldurulacaktır. 

Adı-Soyadı: ………………………… İmzası: …………………

Telefonu: ……………………………….…………………………

Adresi: ……………………………………………………………

Tarih: ……………

 __________________________________________________
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HASTADAN SORUMLU HEKİM 

Adı-Soyadı: ………………………… İmzası: …………………

Kurum sicil no: ……………

Tarih: ……………  Saat: ……………

 ____________________________________________________

 ŞAHİT (KURUMDA GÖREVLİ BİR SAĞLIK PERSONELİ 
OLMASI ŞARTTIR) 

Adı-Soyadı: …………………………  İmzası:  …………………

Kurum sicil no: ……………

Tarih: …………… 

 ____________________________________________________

IV- GİRİŞİM / TEDAVİ İÇİN VERİLEN ONAMI GERİ ÇEKME: 

 BU FORMDA TANIMLANAN GİRİŞİMİN / TEDAVİNİN 
UYGULANMASI İÇİN VERDİĞİM ONAMI, SAĞLIĞIM 
AÇISINDAN OLUŞABİLECEK TÜM OLUMSUZ ETKİLER VE 
RİSKLERİN FARKINDA VE BİLİNCİNDE OLARAK, KENDİ 
RIZAMLA GERİ ÇEKİYORUM. 

Hastanın Adı-Soyadı: …………… Hastanın İmzası: ………

 Tarih: …………… 

 __________________________________________________ 

 HASTANIN BİLGİLENDİRİLDİĞİNE VE/VEYA OKUMA-
YAZMASI OLMAYAN HASTALAR İÇİN İŞLEMİN SÖZLÜ 
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE ŞAHİTLİK EDENİN: 

Adı-Soyadı: ………………………… İmzası: ……………

Telefonu: ………………………………………………………

Adresi: …………………………………………………………

Tarih: …………… 
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KANUNİ YETERLİLİĞİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN 

Hastanın Velisi / Yasal Vasisi tarafından doldurulacaktır. 

Adı-Soyadı: …………………………  İmzası: ……………

Telefonu: ………………………………………………………

Adresi: …………………………………………………………

Tarih: ……………

 __________________________________________________

HASTADAN SORUMLU HEKİMİN 

Adı-Soyadı: …………………………     İmzası: ……………

Kurum sicil no: …………… 

Tarih: ……………

 __________________________________________________ 

 ŞAHİT (KURUMDA GÖREVLİ BİR SAĞLIK PERSONELİ 
OLMASI ŞARTTIR) 

Adı-Soyadı: …………………………     İmzası: ……………

Kurum sicil no: ……………  

KAYNAKÇA
AYDIN ER Rahime, ÖZCAN ŞENSES Müesser, AKPINAR Aslıhan, 

ERSOY Nermin – Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: 
Kocaeli’den Bir Örnek, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011; 31

DERYAL Yahya, Özel Sağlık İşletmelerinde Hastanın Aydınlatılması ve 
Rızasının Alınması

DOĞAN Cahid, Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne_Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sem-
pozyumu, 2-3 Mart 2009
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DOĞAN Cahid, Tedaviyi Kabul Etmeme ve Durdurma Hakkı, Kadir Has 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası II. Sağlık Hukuku Sempozyumu 
13-14 Kasım 2009

EROL  Gültezer Hatırnaz, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve 
Hasta Hakları – 3. Baskı

ERSOY Nermin, ÖZCAN ŞENSES Müesser, AYDIN ER Rahime, Acil 
Tıpta Aydınlatılmış Onam, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2010

GEMİCİ Hatice Betül, GÖKSOY Özlem Evrim, DOĞAN Ahmet, 
DOĞAN Murat, ARICA Vefik, Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel 
Yaklaşımlar, JCEI 2014

HAKERİ Hakan, Tıp Hukuku, 5. Baskı -2012

İNCESU Emrullah, Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların 
Bilgilendirilme ve Aydınlatılmış Onam Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi - 
Adli Bilimciler Derneği 1. Ulusal Sağlık Kongresi 1-4 Mayıs 2014 Marmaris

İPEKYÜZ, Filiz Yavuz, Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Vedat 
Yayıncılık,  İstanbul 2006, 

ORAL Tuğçe, Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yüküm-
lülüğü – Ankara Barosu Dergisi 2011/2

ÖZKAN Halid, Tıp Hukukunda Aydınlatılmış Rıza Formları- Sorumsuzluk 
Anlaşmaları ve Etkileri, VIII. Türk Alman Hukuku Sempozyumu Kitabı - 2011

Özpınar Berna, Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, 
Ankara Barosu Yayınları 2007

URAL Mustafa, Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu 24-25 Nisan 2008

YILMAZ Ş. Berfin Işık, Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yüküm-
lülüğü TBB Dergisi 2012

ZEYTİN Zafer, Hasta-Hekim İlişkisinde Hekimin Aydınlatma Yükümlü-
lüğü, VIII. Türk Alman Hukuku Sempozyumu Kitabı - 2011

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Sayın Av. Pervin 
Yıldız’a, bu çok güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Gerçekten form-
lar konusunda doyurucu bilgi aldık. Halen bunlara rağmen formlarda 
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sıkıntılar olduğu görülmekte. Bu tabii bütün hukukçular ve doktorlar için 
çok önem arz ediyor. Umarız en kısa sürede son gösterilen forma benzer 
formlar hazırlanır ve hastalar gerçekten aydınlatılır diye düşünüyoruz.

Efenim bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kıdemli 
hâkimimiz Bertan Özerdağ ulaştı buraya. Hoş geldiniz efendim öncelikle. 
Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi Başka-
nıyken, çok yeni olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme  
üyesi seçilmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle de kendisini kutluyoruz. 

Şimdi eczacılık uygulamalarında aydınlatılmış rızayı anlatmak üzere 
Sayın Cahid Doğan’a söz veriyoruz. Cahid Bey Ankara Barosu Sağlık 
Hukuku Kurulu Eğitim Koordinatörüdür. 

Dinliyoruz efendim sizi. 

Av. Cahid DOĞAN (Sağlık Hukuku Kurulu Eğitim Koordina-
törü)- Sayın Başkanım, saygıdeğer katılımcılar hepinizi saygı ve sevgi 
ile selamlarım.
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Ankara Barosu

ECZACI UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ RIZA 
(PAYLAŞIMLI KARAR VERME, INFORMED CONSET)

ÖZ

Hekim-hasta ve eczacı- hasta ilişkilerinde paternalist yaklaşımların 
yerine hastanın özerkliği temel alınmalıdır. Eczacı ile hasta arasında 
güvene dayalı ilişki olup, eczacı yol gösterici olmalı ve özerkliğe saygı 
ilkesi gereği hastanın aydınlatılmış rızasını alarak tedavi sürecine katılı-
mını sağlamalıdır.

Eczacı sağlık profesyoneli olarak, aydınlatılmış rıza konusunu meslekî 
bilgisiyle özdeşleştirerek hastaya uygulamalıdır. Eczacı, reçeteli ve reçe-
tesiz ilaçların satımında öncelikle, hekim talimatı esas alınarak hastanın 
durumu hakkında bilgi talep etmeli, ilaç ya da tıbbî malzemenin fayda 
ve zararları analiz edilerek ve aydınlatılarak verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eczacı, Aydınlatılmış Rıza, Eczane, İlaç, Reçete.

GİRİŞ

Eczacılık mesleği ilacın üretiminden hastaya ulaşmasına kadar yet-
kili ve görevli Eczacılık Fakültesi mezunu sağlık meslek mensubudur. 
Eczacılık mesleğinin iki yönü bulunur. Bir yönü, işletme kurallarına 
bağlı olarak yürütülen ticari faaliyetleri, diğer yönü ise mesleki davranış 
ilkeleri kapsamında şekillenen sağlık hizmeti sunumudur. Eczacı, sağlık 
meslek mensubu olarak hastaları ve hasta yakınlarını aydınlatmak ve 
rızalarını almak zorundadır.

Eczacılar, hasta ya da hasta yakınlarını ilacın adı, endikasyonu, kont-
rendikasyonlar, hangi sıklıkla ve ne zaman aldığı, ortaya çıkabilecek 
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yan etkileri, bir doz kaçırdığında (almadığında) ne yapması gerektiği 
hususunda aydınlatmalıdır.

Hastanın ya da hasta yakınlarının aydınlatılmış razının alınması, 
eczacılık deontolojisi ilkelerinden hastanın özerkliği sonucudur. Aydın-
latılmış rızanın alınmasıyla, eczacı hasta arasında güç paylaşımı neticesi, 
hastanın paylaşımlı olarak tedavi sürecine katılımını sağlar.

Eczacı ile hasta arasında, muadil ilaç, majistral ilaç ve müstahzar 
ilaçlar ile bunların reçeteli ve reçetesiz olmalarına göre sözleşme tipleri 
farklı olmaktadır.

1. ECZACILIK NEDİR?

18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun Madde 1/I’e göre, “Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi 
ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç 
hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve 
hastaya sunulması; ilacın analizlerinin 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”.

Mezkûr Kanun’un madde 1/II’ ye göre, “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” denilmektedir.

Eczacılık fakültesi mezunu olup, ilacın üretiminden hastaya ulaştı-
rılmasına kadar her aşamada bilgi donanımı olan kişilere eczacı (ecza: 
ilaç, eczacı: ilaç ile uğraşan) denir. Eczacılık fakülteleri Farmakognozi 
(bitkisel-hayvansal ilaç hammaddeleriyle ilgilidir), Farmakoloji (ilaçların 
vücut üzerindeki etkilerini inceler), Farmasotik Teknoloji (ilaçların üretim 
teknikleri), Farmasötik Kimya (ilaç hammadddelerinin sentezlenmesi), 
Farmasötik Toksikoloji yani zehir bilimi, biyolojik sistem ile farmasötik 
kimyasal maddeler arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yönünden 
inceleyen bilim alanıdır. Eczacılar, ilacın hazırlanmasından hastaya ulaş-
masına kadar geçen süreçte yetki ve görev alan sağlık meslek mensubudur.
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1.1 Eczanelerde Neler Satılabilir?

6308 sayılı Kanun[1] ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun’da yapılan değişiklikle eczanede satılacak ürün yelpazesini gösteren 
Madde 28/I’e göre, “Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel 
bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopa-
tik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet 
gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır”.

Mekûr Kanun Madde 28/II’ye göre,“İlgili bakanlıktan izin, ruhsat 
veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve 
ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteri-
ner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbî ürünleri, kozmetik ürünler, 
kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü 
ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve 
Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde 
satılabilir.” denilmektedir.

Hastaya eczanede satılacak ilaç ve diğer maddeler, hastaya reçetede 
bildirilen veya reçetesiz satılabilen ürünlerdir.

“Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı 
yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez.” (EEHK. Md.24/If.1c.).

“Tıbbî malzeme: Tıbbî veya şahsî sağlık ve hijyen amaçlı olarak 
kullanılan malzemeleri, ifade eder (EEHY. Md.4/ü).

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Tüm 
Eczacı İşverenler Sendikasına yazdığı 24/08/2015 Tarihli ve 61826564-
045 Sayılı Görüş yazısında; eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbî cihazların 
hangileri olduğuna dair bir liste bildirilmiştir[2]. Bu durumda eczanelerde 

[1] Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 6308,  Kabul Tarihi: 17/5/2012,

 31 Mayıs 2012 tarihli Resmî Gazete, Sayısı: 28309.
[2] “İlgi: a) 20.04.2015 tarihli, 79789 sayılı ve 1682698 işlem takip numaralı yazınız.
 b) 21.05.2015 tarihli, 64106 sayılı ve 1707536 işlem takip numaralı yazınız.
 c) 02.06.2015 tarihli, 112150 sayılı ve 1736570 işlem takip numaralı yazınız.
 ç) Türk Eczacılar Birliğinin 22.07.2015 tarihli. 148524 sayılı ve 1797509 işlem takip 

numaralı yazısı.
 Eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların hangileri olduğuna dair bir listenin 

tarafınıza iletilmesini talep eden ilgi (a) yazınıza ülkemizde ve dünyada çok geniş bir 
ürün yelpazesine sahip olan ve hızla gelişen teknoloji ile çeşitliliği artan tıbbi cihazların 
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satılacak tıbbî malzemeler belirlenmiştir. Diğer taraftan, eczanelerde 
diş fırçası, parfüm, terlik, hayvan mamalarının satıldığı görülmektedir.

Eczacının sorumlulukları arasında da; “a) Hastanın ilaçlarını, ilaçların 
uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemeleri güvenli 
ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur, bunlar hakkında 
yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını sağlar.” ve “ç) Reçeteye tâbi 
olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinim-
lerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda 
danışmanlık hizmeti verir.” (EEHY. Md. 7/a ve ç).

Eczacılık mesleğinin iki yönü bulunur. Bir yönü, işletme kurallarına 
bağlı olarak yürütülen ticari faaliyetleri, diğer yönü ise mesleki davranış 
ilkeleri kapsamında şekillenen sağlık hizmeti sunumudur[3].

ürün bazında tek tek listelenmesi söz konusu olmayıp eczanelerde satışı yapılabilecek 
tıbbi cihazların Yönetmelikte belirtilen kapsamda değerlendirilmesi, ürün bazında ayırım 
yapılamaması halinde Kurumumuzdan görüş alınması gerekli olduğu şeklinde ilgi (b) 
yazımızla cevap verilmiştir.

 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin 42. maddesinde “…Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler 
eczanelerde satılabilir.” ifadesine göre Kurumumuz tarafından eczanelerde satılabilecek 
ürünlerin listelerinin yayınlanmasını, bu listenin belirli aralıklarla güncellenmesi gerektiği 
yineleyen ve liste yayınlanmaz ise satılacak her ürün için Kurumumuz görüşü alınması 
gerektiğini belirten ilgi (c) yazınız incelenmiştir.

 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinde “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar 
hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya 
uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar 
herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir” hükmü ile de eczanelerde 
satışı yapılabilecek tıbbi cihazların kapsamı belirlenerek Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin 42. Maddesi gereği yerine getirilmiştir.

 Türk Eczacılar Birliği’ne konuya ilişkin görüş sunulmuş olup ilgi (ç) yazı ile sunulan cevap 
çerçevesinde eczanelerde satışı yapıldığı ifade edilen;

 Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gerekmeyen 
ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında üretilen; Flaster, cerrahi eldiven, gazlı bez, sargı 
bezi, elastik bandaj, burun aspiratörü gibi tıbbi cihazlar, Solüsyon çeşitleri, yara ve yanık 
bakım ürünleri, engelli malzemeleri gibi tıbbi cihazlar, Hasta altı bezi, tansiyon aleti, gibi 
tıbbi cihazlar, Enteral beslenme pompa seti, periton diyaliz mini kapak, PD-night set gibi 
tıbbi cihazlar, Ismarlama olarak üretilmeyen ortopedik tabanlık, boyunluk, korse, dizlik, 
el bilek ateli, ayak bilekliği, varis çorabı, hasta altı minderi gibi tıbbi cihazlar, Şeker ölçüm 
cihazı ve stripleri gibi tıbbi cihazlar, Pişik kremleri ve tirle gibi anne bebek ürünleri İdrar 
torbası gibi tıbbi cihazlar, Enjektör ve uçları, nebülizatör, gibi ilaçların uygulanmasında 
kullanılan tıbbi cihazlar olarak listelenmiştir.

 Bilgilerinizi rica ederim.” 
[3] DESSING, R. P./FLAMELING, J., (2003), “Ethics in Pharmacy: A New Definition of 

Responsibility”, Pharm World Science, 25(1), p. 8.Nakleden: SERT, Tuba: “Etik Olmayan 
Davranışların Tedarik Zinciri İlişkilerine Etkisi: Eczacılık Sektöründe Bir Uygulama”, 
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Smith ve Knapp’a göre, ilacın sadece bir ürün olduğunu görme; ecza-
cının mesleki açıdan temel oluşturan bir takım kuralları ihlal etmesine 
sebep olacaktır. Böyle bir bakış açısı ile eczacı, sunulan hizmete katkı 
sağlayan bir birey olmak yerine, ilacın temin edilmesini sağlayan bir 
aracı haline gelmekte, eczane ve iş yerini mukayese etmekte, mesleki ve 
ticari özellikler açısından açık bir biçimde çelişkilere neden olmaktadır[4]. 
Görülmektedir ki eczacı sırf işletme sahibi tüccar olmayıp, aynı zamanda 
sağlık hizmet sunumu yapan sağlık meslek mensubudur.

Eczacı, hastalara sağlığı ve verdiği ilaçlar hakkında danışmanlık hiz-
metinde bulunarak, ihtiyaçlarını tam olarak değerlendirmesi için onun 
tıbbî hikâyesi ve ilaçla ilgili problemleri konusunda sorgulama istemelidir. 
Hastanın karşılaşabileceği tahmini problemler olarak uyumsuzluk, uygun 
olmayan tıbbî kullanım (hastalık için yanlış ilaç), yetersiz tıbbî bilgi (özel 
dozaj formları, doz, advers ilaç reaksiyonları ile ilgili bilgi eksikliği) ve 
sağlık çalışanları arasında yetersiz iletişim (değişik reçeteleme, aynı ilaçlar 
vb.) sayılabilir[5].

Reçete, hekim tarafından, eczacıya yazılmış bir talimat formudur. 
Bazı ülkelerde reçeteyi hekimden başka, sağlık memuru, hemşire ve ebe 
gibi bazı hekim dışı kişiler de yazabilmektedir. İlacı veren kişi de her 
zaman eczacı olmayıp teknisyen, kalfa ya da hemşire olabilmektedir. Her 
ülkenin, bir reçetede en az bulunması gereken bilgiler konusunda, hangi 
ilaçların reçeteyle verilebileceği ve kimlerin bu reçeteleri yazabileceğine 
ait kendi standartları,

Kanun ve düzenlemeleri vardır. Örneğin birçok ülkede opiat gibi 
bağımlılık yapıcı ilaçlar ile ilgili olarak ayrı düzenlemeler bulunur[6].

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İşletme 
Anabilim Dalı, Gebze -2012, s.46.

[4] LATİF, D. A., (2000), “Ethical Cognition and Selection-Socialization in Retail Pharmacy”, 
Journal of Business Ethics, 25, 343–357. Nakleden: SERT, Tuba: “Etik Olmayan 
Davranışların Tedarik Zinciri İlişkilerine Etkisi: Eczacılık Sektöründe Bir Uygulama”, 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İşletme 
Anabilim Dalı, Gebze-2012, s.46.

[5] ŞAR, Sevgi: “Eczacı-Hasta İletişiminin Etik Yönleriyle İncelenmesi”, Yüksek Teknoloji 
Tıbbî ve Hekim-Hasta İlişkisi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul-2007, s. 329.

[6] T.P.G.M. de Vries, R.H Henning, H.V. Hogerzeil, D.A Fresle 2, F.M. Haaifer-Ruskamp 
ve R.M. vatı Gilst’in katkıları ile: Reçete Yazma Rehberi Pratik El Kitabı, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü - Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Eylem 
Planı, Cenevre/İsviçre, s.51. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/receteyazma.
pdf, (Erişim Tarihi: 27/11/2016, saat: 22:20). 
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Reçeteli ya da reçetesiz ilaçlar mutlaka eczanede satılmalıdır. Ecza-
nelerde, reçetesiz olarak satılan ilaçlara, yaygın olarak tezgâh-üstü (over 
the counter, OTC) ilaçlar denilmektedir. Diğer taraftan reçetesiz satılan 
ilaçlar oldukça azdır.

Eczanede ilaçlar, firmalarca hazırlanan(müstahzar), hekim reçete-
siyle ya da hastanın kişisel talebi üzerine eczanın laboratuvarda ürettiği 
(majistral) olmak iki çeşittir.

Eczacılar, reçetedeki ilaçların yan etkileri, ilaç-besin etkileşimleri 
ve dozlarını açıklama mesleki sorumlulukları başındadır. Eczacılar bu 
hizmetiyle, hastalara hekim tarafından verilen tedavi etkili olmaktadır[7].

Medikal tedavi, hekim ve hasta arasında öyle ki pazarlıktır ki hasta 
iyileşmediği sürece asla sonlanmaz. Nadiren (örneğin, bir operasyon ya 
da ciddi bir tedavi öncesinde) bir anlaşma yaparız ve geçici bir görüşün 
hukukî tutanağı olur. Kalan müzakere, anlaşma anları ile, tam tersine 
ahlâkî açıdan mükemmeldir ve kalıcı olmalıdır[8].

Hekimin reçete ettiği ilaçların, reçete ile satılma zorunluluğu, meta-
lardan farklı bir ürün olan ilacın ikili karakterinden kaynaklanmakta 
olup, bu ikili karakter; ilacın hem tedavi edici hem de zehir olma nite-
liğindendir. Doğru ilacın doğru şekilde ve doğru dozda kullanılması; 
ancak profesyonel sağlık çalışanların yönlendirmesi, gözetimi ve denetimi 
ile mümkündür. Bu yönlendirme, gözetim ve denetim süreci, ilacın bir 
diğer özelliği olan zehir niteliğinin insan sağlığına yönelik barındırdığı 
tehdidi de ortadan kaldırır. Geçmişten günümüze farklı bir ürün olan 
ilacın topluma sunumu için hekim tarafından reçetelendirilmesi ve eczacı 
danışmanlığında hastalara ulaştırılması, en uygun yöntemdir[9].

2. ECZACILIK SÖZLEŞMELERİNDE AYDINLATILMIŞ RIZA

[7] ONARAN (YEGENOĞLU); Selen: Toplumun Eczacılık Hizmetlerine İlişkin Bilgi ve 
Beklentileri Konusunda Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Eczacılık İşletmeciliği Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara-1994, s. 46.

[8] There are attempts to propose informational, Professional and IAIC standards Informed 
consent . In Medical Ethics , Veatch RM (ed). Jones and Bartelett:Boston, 1989; 184-4.

[9] ÖZCAN, Vildan / BALTA, Ecehan / MERCAN, Serkan / DAŞDEMİR, Sahra: Reçetesiz 
İlaçlar ve İlaç Dışı Ürünler: Betimleme ve Müdahale, Türk Eczacıları Birliği, Raporlar 
Dizisi-1, TEB AR-GE Birimi Raporudur, 2009.
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Borçlar hukukunda sözleşme denildiği zamana bundan esas itibariyle 
borç sözleşmesi, yani taraflardan birisi veya her ikisi için borç doğuran 
sözleşme kavramı anlaşılmalıdır; ancak, mücerret (soyut) bir kavram ola-
rak TBK m. 1’de ele alınan sözleşme kavramı, sadece borç sözleşmelerini 
değil, aynı zamanda ilke olarak eşya hukukuna, miras hukukuna, kişiler 
ve aile hukukuna ilişkin sözleşmeleri de kapsamaktadır[10]. Sözleşmelerde 
genel olarak şekil serbestliği vardır; yani belirli bir şekilde yapılması 
zorunluluğu yoktur. Diğer taraftan bazı tür sözleşmelerin belirli şekilde 
yapılması hukuk kuralları tarafından düzenlenmiştir. Örneğin, gayrimen-
kullerin (taşınmaz malların) satış sözleşmesi resmî şekilde yapılmalıdır.

Türkiye de ise 17/05/2012 tarih ve 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun ve 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik yürürlüğünden önce eczacıların hastayı aydınlatmaya ilişkin 
sorumluluğu yüklenmesi objektif iyi niyet kurallarına göre olabilirdi [11]. 
6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yapılan değişikle 
Eczacılık mesleği ayrıntılı olarak açıklanarak, “… ilaç kullanımına bağlı 
sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bil-
diriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetini, ifade 
eder” (EEHK. Md. 1/I) denilmektedir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmelik ile bu tarihten itibaren Yönetmeliğinin ilgili 6 ve 7. maddeleri 
ile eczacılara hasta danışmanlığı ve bilgilendirme sorumluluğu yüklenmiş-
tir[12]. Mezkûr Yönetmeliğin “Eczacının görev ve yetkileri” madde başlıklı 
6/d düzenlemesine göre, “d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında 
hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin 
faaliyetleri yürütür.” Mezkûr Yönetmeliğin “Eczacının sorumlulukları” 
madde başlıklı 7/d düzenlemesine göre, “d) İlaçların kullanımı, saklanması 
ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve 
çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev 
alır” ve 7/e düzenlemesine göre, “e) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli 
mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın veya faydalanıcının özel 

[10] EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017, s. 199.
[11] Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı, 27/01/2004 tarihli ve E:2003/6-256, K:2004/15 sayılı 

kararı. 
[12] GÜNDAY, Rezzan: “Eczacıların Reçeteli İlaçların Kullanılması ve Yan Etkileri Bakımından 

Hastanın Aydınlatılmasında Hukukî Sorumlulukları”, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp 
hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı) Bodrum, 3 - 4 Eylül 2015, Editörler: Prof. Dr. Dr. 
h.c. Hakan HAKERİ, Av. Cahid DOĞAN, Legal Yayınları, İstanbul-2016, s.366. 
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yaşam ve mahremiyetini korur. Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bireyin 
sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışır.”

Yargıtay’ın bir Kararında, hekimin reçete ettiği ilaç bedelinin öden-
mesi hususunda çıkan ihtilafla ilgili olarak sözleşmenin satım akdi oldu-
ğuna karar vermiştir[13]. Bu doğrultuda, satım sözleşmesinde aydınlatma 
mükellefiyeti ise, sözleşme öncesi görüşmelerden (sözleşme kurulması 
sürecindeki kusurdan, Culpa in contrahendo) sorumluluk ve TMK 2/I. 
hükmü gereği yan yükümlülüktür. Culpa in contrahendo sorumluluğu, 
sözleşmeye aykırılık kurumuna dayanmakta, sözleşme kapsamına ve 
sözleşme öncesi görüşmelere de dâhil edilmektedir. Bundan dolayı, 
sözleşme öncesi görüşmelerde sözleşmeye aykırılık bulunur ve tarafların 
sorumluluğunu içerirse sözleşmeye de aykırılık vardır. Taraflar sözleşme 
görüşmelerinde itinalı, dürüst davranmalı ve kendilerine bu davranışta 
kusur atfedilememelidir. Kusur bulunursa bundan sorumludurlar. Culpa 
in contrahendo, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine 
dayanmaktadır[14]. Mezkûr hükme göre, “Herkes, haklarını kullanırken ve 
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir 
hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” demektedir. 
Ürünün zararlı sonuçları için aynen ifa bulunmamakta, sadece tazminat 
hükümleri uygulanmaktadır.

Demircioğlu’na göre, culpa in contrahendo, geçerli bir sözleşmenin 
kurulmasından önceki safhada karsımıza çıkan edim yükümlülüklerinden 
bağımsız borç ilişkisinin ihlâlini ifade eden bir kavram ve sorumluluk 
doğurucu bir vâkıa olarak kabul edilir[15]. Satıcı eczacının aslî yükümlü-
lüğü standartlara uygun ilacı teslim etmek ve yan yükümlülüğü de TMK 
2. maddesi hükmü gereği hastayı aydınlatmaktır.

Kanaatimizce, hekimin reçete etmediği reçetesiz satılan müstahzar 
ilaçlar için hasta ile eczacı arasında satım sözleşmesi (TBK 20. maddesi 

[13] Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 01.07.2008 tarihli ve E: 2008/7382, K: 2008/12309 
sayılı kararı: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=3hd-2008-7382.
htm&kw=`2008/7382`#fm (Erişim Tarihi: 21/02/2018, saat:10:00).

[14] BAYGIN, Cem: Culpa in Contrehendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki 
Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 12, 
Erzincan-2000, s. 345 vd., ÖZDEMİR, Hayrunnisa: “Hekimin Hukuki Sorumluluğu” 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11 Sayı: 1, Ankara-2016, s. 33 vd.

[15] DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Culpa In Contrahendo Sorumluluğu, T.C. Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi, Ankara-2007, s. 155.
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ve devamı hükümleri) uygulanır. Burada Culpa in contrahendo sorum-
luluğu bulunmaktadır.

Eczacı, reçeteye bağlı olmayan ilaçları ve tıbbî cihazları satarken ticari 
yön kazanmaktadır. Eczacı ile hasta arasında akdi ilişki olmasıyla beraber, 
şartları var ise, eczacının verdiği zararların haksız fiil niteliği taşımasını 
engellemeyecektir[16].

Reçetesiz (müstahzar) ilaçlar için, hasta ile eczacı arasında vekâlet 
sözleşmesi vardır. Vekâlet sözleşmesinde aydınlatma yükümlülüğü TBK 
506. maddesi hükümleri uygulanır. Eczacı (vekil) sadakat borcuna göre 
hastanın aydınlatılmış rızasını almalıdır.

Hekimin reçetede yazdığı ve aynı zamanda reçetesiz de satılabilen 
ilaçlar açısından, ilaçları veren eczacı ile hasta arasında vekâlet sözleşmesi 
vardır. Bu durumda eczacı hastayı aydınlatmalıdır.

Sırf reçeteye bağlı olarak satılabilen müstahzar ilaçlarda, hekim hastayı 
ayrıntılı aydınlatmalıdır. Hekim ile hasta arasında vekâlet sözleşmesi, 
hasta ile eczacı arasında ise satım sözleşmesi vardır. Eczacının ise, reçetede 
kontrol görevi olup, uygun olmayan ilaç yazıldığını gördüğünde hekime 
ve hastaya bilgi vermelidir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü[17]’ne göre, “Eczacı, farmasötik 
kurallara uygun olarak hazırladığı majistral formüllerin veya müstahzar 
olarak verdiği ilaçların şifa vermemesinden dolayı kınanamaz.” (TEDT.
Md.7).

“Eczacı, hekimin iznini almadan yazılan ilâçtan başkasına veremez 
ve hekimin isteği dışında hastaya veya hastanın yakınlarına tavsiyede 
bulunamaz.”(TEDT.Md.5).

“Eczacı, reçeteyi yazan hekim, reçetede adı yazılı hasta veya reçeteyi 
getiren kişi kim olursa olsun; cinsiyet, dil ırk, milliyet, felsefi inanç, din 
ve mezhep, ahlâki düşünce, karakter ve kişilik, toplumsal seviye mevki 
ve siyasî düşünce ayrımı yapmaksızın ilâcını hazırlama ve reçete sahibine 

[16] ŞENTÜRK, İsmail Hakkı: Eczacının Hukukî Açıdan Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi 
Adlî Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-1997, s. 83.

[17] Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü, Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 9.7.1968, No: 
6/10314, Dayandığı Kanunun Tarihi: 25.1.1956, No: 6643 Yayımlandığı R. Gazetenin 
Tarihi: 27.7.1968, No: 12961, Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 7, S. 2710
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verme hususunda azamî dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.” 
(TEDT.Md.3).

Mevzuatımızda ilacın reçeteye tabi olup olmadığına bakılmaksızın, 
bilgilendirme yükümlülüğü öngörülmüştür: Eczacılar ve Eczaneler Hak-
kında Yönetmeliğin “Eczacının görev ve yetkileri” başlıklı 6. maddesinin 
1 nci fıkrasının c ve d bendlerine göre, “c) İlacın farmakolojik etkisinin 
devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimini 
sağlar, d) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir 
ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.”

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliği’nin “Eczacının sorumlu-
lukları” başlıklı 7. maddesinin 1 nci fıkrasının a, b, c, ç, d, e bentlerine göre,

“a) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve 
tıbbi cihaz ve malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine 
yardımcı olur, bunlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa sahip olmasını 
sağlar.

b) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için 
advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi top-
lanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar 
arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın 
en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında 
farmakovijilans çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın yüklediği 
görevleri yerine getirir.

c) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın 
gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli olmasını sağlar.

ç) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin 
hastanın gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini 
sağlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir.

d) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zarar-
lılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar 
ve sorunların çözümünde aktif görev alır.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları ser-
giler. Hastanın veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. 
Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam 
kalitesini arttırmaya çalışır”.
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Eczacılar hastalarına doğru danışmanlık hizmeti sunarak, ilacın 
tedavi etkisini göstermesi ve advers etkisinin de en aza indirilmesini 
gerçekleştirmiş olur. Eczacı hastanın anlayacağı bilgileri yazarak ilaç 
ambalajına yapıştırmalıdır. Tedavi sürecinde hekim daha önce hastaya 
yazdığı ilaçları değiştirmemiş (aynı ilaçlar reçete etmiş) ise, her zaman 
ilacın advers etki yapıp yapmadığı hastaya sorulmalıdır. Eczacı hastanın 
iyileştirici ilaç almasını sağlamış olur.

Eczacının sorumluluktan kurtulması için, ürün satma kaygısından 
uzak durarak hastanın tıbbi kayıtlarına ulaşmalı, tıbbi geçmişini öğren-
meli, danışmanlık ve aydınlatma görevlerini buna göre yapmalıdır.

İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu da ilaç sunumunda ayrıntılı 
bilgilendirme hükümleri düzenlemiştir[18]:

“İlaç Sunumu Hastaya Yönelik Talimatlar

1. Hastanın uygun olan ilacı doğru dozda ve biçimde almasını; 
hastanın ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden ve tüm eczacılık hizmetlerin-
den en iyi şekilde yaralanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir;

2. Öncelikle reçete bir bütün olarak değerlendirilmeli, hastanın yaşı 
ve konulan teşhis dikkate alınmalı, ilaçların birbirleriyle ve gıdalarla olan 
etkileşimleri saptanmalıdır.

3. Reçetede yazılı ilacın okunamaması durumunda hekimle irtibat 
kurulmalıdır.

4. Eczacı kendisini tanıtmalı, reçeteyi getiren kişinin hasta mı, yakını 
mı olduğunu sormalıdır.

5. İlaçların güvenli ve etkin kullanılması konusunda hastaya gerekli 
öneriler ve bilgiler verilmeli, ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin önlenmesi 
için ilacın kullanım şekli hastaya açıkça anlatılmalıdır.

[18] http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ecz/mevzuat/mevzuatPdf/iyieczuyg.pdf, (Erişim 
Tarihi: 08/11/2015, saat: 20:20). İyi Eczacılık Uygulamaları Klavuzu, Bu kılavuz 6197 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a uygun olarak; 25 Kasım 1999 tarih ve 
23887 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 4. Maddesinin Ek 1. Maddesine 
göre hazırlanmıştır.
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6. Eczacı, bilgileri bir bütün halinde aktarmalı, ilacın adı, endikasyon-
ları, dozajı, kullanım şekli, saklama koşulları, yan etkileri, beklenmeyen 
etkileri ve alınacak önlemler konularında bilgi sunmalıdır.

7. İlacın kullanımı hakkında bilgi verilirken hastanın eğitim durumu 
değerlendirilmelidir.

8. Eczacı, hastayla görüşme sırasında teknik ve tıbbi terimler kullan-
maktan kaçınmalı, hastaya verilen bilginin basit, açık ve kolay anlaşılabilir 
olmasına dikkat etmelidir.

9. Eczacı, hastanın şikâyetlerini anlayabilmek için her türlü çabayı 
sarf etmeli ve hastaya gereken ilgiyi göstermelidir.

10. Eczacı, hastaya bilgi aktarırken etkin bir iletişim sağlamalı, hastayı 
motive etmeli, verilen bilginin tedavi açısından önemini açıklamalıdır.

11. Eczacı, hasta veya yakınına vereceği bilgileri belli bir düzende 
sunmalı, en önemli noktalar görüşmenin başında anlatılmalı, sonunda 
tekrarlamalıdır.” denilmektedir.

3. AYDINLATILMIŞ RIZA DOKTRİNİ

3.1. Eczacılık Etiği ve Aydınlatılmış Rıza

Beauchamp ve Childress’in ileri sürdüğü ve uluslararası tüm tıp 
camiasınca genel kabul gören 4 temel tıp etiği ilkesi bulunur. Bunlar; 
yararlılık ilkesi, zarar vermeme ilkesi, özerklik ilkesi ve adalet ilkesidir[19]. 
Eczacılık açısından, hastalara ilaç bilgisi sağlamak yararlılık ilkesi ile açık-
lanırken, hastaya zarar verebilecek herhangi bir reçeteyi hazırlamak ise 
zararlılık ilkesi ile açıklanmaktadır. Eczacılıkta adalet ilkesi, her bireyin 
eczacılık hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkının olması gerekti-
ğiyle açıklanmaktadır[20]. Kanaatimizce, eczacı sağlık hizmeti sunumunda 
yarar sağlamadan önce, zarar vermemeye çalışmalıdır.

Günümüzde bu ilkeler dışında, kötü davranmama (non-maleficence), 
gizliliğe saygı (privacy), sadakat (fidelity), özgürlük (liberty), doğruluk 

[19] BEAUCHAMP, T. L., CHILDRESS, J. F.; Principles of Biyomedical Ethics, New York 
Oxford University Press, 4th ed., 1994, s. 3-43.

[20] ÖZCÖMERT COŞKUN, G. Hale: “Eczacılık Eğitiminde Eczacılık Etiğinin Yeri Ve 
Öğrenim Hedefleri” Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 
Deontoloji Anabilim Dalı, İstanbul-2010, s. 15.
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(veracity), sözünde durma (promise-keeping), gerçeği söyleme (truth-
telling), sır saklama (confidentiality), eşitlik (equity) ve aydınlatılmış rıza 
(informed consent), hastanın dinî inançlarına saygı gibi etik ilkeler de 
bulunmaktadır.

Eczacılık etiği; etik değerlerin eczacılık ve ilaç hizmetlerine uygulan-
masıdır. Eczacıların sağlık hizmet sunucusu olarak, hastaya nasıl davranıl-
ması gerektiği, alternatif tıbbi yöntemler var ise seçilerek uygulanmasıdır.

“Eczacı-hasta ilişkisi içerisinde, hastaya yapılacak açıklama önemli 
bir yer tutmaktadır. Hastayı bilgilendirme, sadece gerçeği söyleme şek-
linde düşünülmemeli; eczacı açısından var olan, yararlı ve tamamlayıcı 
bilgileri de içermelidir. Hastayı bilgilendirme etik açıdan bir sorun 
oluşturabilmektedir; çünkü eczacıdan istenen bilginin gerekçesi, kim 
tarafından istendiği gibi kriterler önemlidir. Örneğin, elindeki ilacın ne 
amaçla kullanıldığını soran kişinin, bu ilacı neden sorduğu, ilacın kime 
ait olduğu önemli bir noktadır. İlaç kendisinin ya da bir yakınının olabilir. 
İlacı kullanan kişi o eczaneden düzenli hizmet alan bir hasta ise burada 
hastanın mahremiyeti söz konusudur; ancak kişi sıradan bir ilaç bilgisi 
almak istiyor da olabilir”[21].

Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, “Felsefe soru sormak demektir. 
Eczacılık da sürekli yenilik ve soru sorma gerektiren bir meslek ve malze-
mesi insandır. Eğer doğru soru sormasını bilmezseniz, örneğin bir hastaya; 
‘Nasıl başın ağrıyor?’ denildiğinde, o ağrı ile o hastanın arasındaki ilişki, 
o kişinin felsefesidir. Eğer o ağrıyı doğru şekilde eczacıya anlatamaz ise, 
nasıl bir ağrı kesici vereceğini eczacı bilemez. Mikro düzeyde felsefe ile 
ilişkili değildir. Felsefenin en önemli aracı dildir. Dil hatalı kullanıldığında 
felsefe de hatalı yapılmış olur. Etik de, felsefede çok önemli bir alandır. 
Eczacılık mesleğinde de etik çok önemlidir. Sahtekârlık yapıp yapmama, 
işini adabına göre yapma hep etik kuralları içine giriyor. Etik felsefenin 
bir disiplinidir ve tıbba, eczacılığa girmiş bir alandır…” demektedir[22].

Eczacilar İçin Etik İlkeler, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (F.I.P) 
konseyinin Vancouver’daki 5 Eylül 1997 tarihli toplantısında kabul 
edilmiştir. Bu ilkelerin 2. Maddesine göre, “2. Eczacı herkese karşı aynı 

[21] ÖZCÖMERT COŞKUN, G. Hale: a.g. e., s. 18-19.
[22] MIANDJI, Anooshirvan: “Mesleğin Felsefe ile İlişkisi”, Konya Eczacı Hareketi tarafından 

Augustus Hotel’de Eczacılık ve Felsefe konulu düzenlenen seminer, http://www.yenimeram.
com.tr/eczacilik-yenilik-ister-38885h-66440.htm Erişim Tarihi: 12/01/2016 saat:14:10).
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davranır.Yükümlülükleri: İnsan hayatına ve onurına saygı göstermek, 
İnsanlar arasında ayrımcılık yapmamak, her bireyin kişisel durumuna 
göre davranmak ve ona göre bilgilendirmek için uğraşma”[23]. Böylece, 
eczacı hastanın durumuna göre bilgilendirme yapmalıdır.

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, “Bilgilendirme: Yapılması planla-
nan her türlü tıbbî müdahale öncesinde müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık 
meslek mensubu tarafından kişiye gerekli bilginin verilmesini,”(HHY. 
Md.4/ğ). ve “Rıza: Kişinin tıbbî müdahaleyi serbest iradesiyle ve bilgi-
lendirilmiş olarak kabul etmesini,” (HHY. Md.4/h). ifade etmektedir[24].

Eczacı, içinde yaşadığı toplumun sosyoekonomik, sosyokültürel 
yapısını tanıyan uğraşıyla bütünleşmiş olan şahıstır. Hasta, eczaneden 
ilaç temin ederken ilaçlar hakkında danışmanlık hizmetini hekimden 
çok eczacıdan ister; fakat eczacıların ilaçlar ve hastalıklar konusunda bilgi 
düzeyleri zaman zaman sorun olur. Hastanın aydınlatılması hastanın 
anlama kapasitesine uygun ve yabancı kavramları açıklayarak yapıl-
malıdır[25]. Bu durum Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü’nde, “Eczacı, 
hastaların veya hasta sahiplerinin, hastalığın çeşidi veya uygulanan tedavi 
şeklinin iyi olup olmadığı hakkındaki sorularını, onların manevîyatını 
yükseltecek şekilde, ümit verici ve teselli edici sözlerle karşılar.” (TEDT. 
Md.6) denilmektedir.

Hastanın hastalığı hakkında aydınlatılması en tabiî hakkıdır. Has-
tanın hastalığı ağır ve kendisi psikolojik olarak zayıf bir iradeye sahip 
ise, hayatı düşünülerek aydınlatılıp aydınlatılmayacağına karar verilir. 
Hekim hastasını öncelikle çok iyi tanıması gerekir. Bazı hastalara hastalığı 
söylendiği zaman ruhî çöküntüye uğrar, hayatı tehlikeye girer. Bazıları 
ise, mücadeleci olduğundan hastalıkla adeta savaşır. İnsanları hastalıkları 
konusunda aydınlatmak hekim için mükellefiyettir. Bu konuda mezkûr 
yönetmelik hekime takdir yetkisi vermiştir. Hastanın taleplerini hekim 
objektif olarak değerlendirdikten sonra karar vermesi gerekir. Hekim 
yaptığı müdahalenin detaylarını hastaya söylemek zorunda değildir. 

[23] http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/raporlar/uef_ilkeleri/5.pdf (Erişim 
Tarihi: 03/02/2017 Saat: 15:00).

[24] Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete, 
Sayı: 28994, Tarih: 08/05/2014.

[25] ÖZÇELİKAY, Gülbin/ÖZCÖMERT, G. Hale/ŞAR, Sevgi/ASİL, Eriş: “Eczacılık 
Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam Üzerine Bir Çalışma”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği 
Dergisi, Cilt: 8, Ankara-2000, s. 29.
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Genel bilgiler vermesi yeterlidir. Hastanın aydınlatılması bazı durum-
larda yazılı yapılması gerekir. Bunlar ise, Organ ve Doku Alınması, 
Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun (Md. 6.,7.), Nüfûs Planlaması 
Hakkında Kanun’un (Md.5/IV) ve Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon 
Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük (Md.13) 
hükümleri gereğidir. Mezkûr kanun hükümlerinde hastanın rızasının 
alınmasının yazılı olması gerektiği düzenlendiğinden, buradan hekimin 
hastayı aydınlatmasının da evleviyetle yazılı olmasıdır[26].

Aydınlatılmada hastaya; müdahalenin riskleri, elde edilecek faydalar, 
teşhis neticesi meydana gelecek sonuçlar ve tedavi alternatifler haklarında 
bilgi verilir[27].

Doktrinde aydınlatılmış rızanın hem birey hem de toplum için 
yararlarının olduğu

ifade edilir. Aydınlatılmış rızayla; a) Hastaların tedaviye ve sonuçla-
rına alışmasına yardım edilir. b) Hekimlerin karar verme mekanizmaları 
geliştirilir. c) Uygun olmayan ve gereksiz prosedürler engellenir. d) Top-
lumun, devam etmekte olan araştırmaların farkında olması sağlanır[28].

Hastanın öncelikle karar verme, sonra da kararlarında yetkin olma 
kapasitesinden mahrum ise, yakınları yerine karar verir[29]. Asıl sorun, 
ya zayıf eğitim gibi “kültürel” geçmiş nedeniyle ya da çeşitli hastalıklar 
gibi “doğal” nedenlerle bir ölçüde zarar görmüş kapasite derecesini değer-
lendirmektir. Bu değerlendirme büyük önem taşımaktadır ve bir “etik 
tanı” olarak kabul edilebilir. Etik teşhiste, olağan yollarla bilgi alma hem 
gerçeklik hem de ihtimal barındırdığı için doğrudan mümkün değildir. 
İhtimal en başından beri saçmalık olarak düşünülüp bilim tarafından terk 
edilmiştir; fakat ahlâkî yargı ihtimalleri ve imkânları dikkate almalıdır, 

[26] DOĞAN, Cahid: “Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması” Girne Amerikan 
Üniversitesi - KKTC Sağlık Bakanlığı - KKTC Baro - KKTC Tabipler Birliği Sağlık Hukuku 
Sempozyumu (2 - 3 Mart 2009). Girne - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Adalet Yayınevi, 
Ankara-2010, s. 119-219.

[27] ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004, 97 
vd. (özel)

[28] FITZGERALD, Edward. A., “Chemical Castration: MPA Treatment of The Sexual 
Offender”, 18 Am.J.Crim.L.1,1990-1991, [1-58], http://heinonline.org, (18.03.2013) 
s. 18. nakleden: Büşra UZUN: Mukayeseli Hukukta Cinsel Suç Faillerinin Kastrasyonu 
ve Ülkemize İlişkin Öneriler, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk 
Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2014, s. 40.

[29] ÖZDEMİR, Hayrunnisa: (özel)109 vd. 
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çünkü suç sadece aksi şekilde hareket edene yüklenir. Geçmiş olaylar ile 
ilgilenen bu kararın aksine, gelecekteki olayları değerlendirme görevi çok 
daha zordur ve bu bir hastanın kendisi hakkındaki kararları alırken ki 
yetkinliğinin değerlendirilmesinde yapmamız gerekendir[30].

İlkelere gelince, burada sadece özerklik ilkesi ile karşılaşırız ve çatışma 
iki özerk varlığın çakışması nedeniyle ortaya çıkar. Bu çarpışmanın, her 
iki taraftan kararlar gerektiren müzakere ve uzlaşma yoluyla aşılması 
gerekmektedir. Aydınlatılmış rıza da böyle bir pazarlığın sonucudur, yani 
alınan kararlar yetkinlik (yetkinlik mükemmel olarak kabul edilir) ve 
özerklik (özerklik üstün olarak kabul edilir) konusunda olsa bile, hekim 
hala tek taraflı onaydan feragat edebilir[31].

Amerika Eczacılar Birliği’nin (AphA) 1852 yılında meslekî dav-
ranışlarla alakalı olarak etik kurallar yayınlamıştır. Bu kurallar 1969, 
1975, 1981 ve 1990 tekrar gözden geçirilmiştir. Eczacılar hastalarla, 
meslektaşları ve diğer sağlık personeli ve halkla ilişkilerinin nasıl olması 
gerektiği yönünde düzenlemelerden oluşmuştur. Eczacının aydınlatma 
görevini ilgilendiren etik kurallar ise şunlardır.

“Bir eczacı; 1. Hastaların sağlığından ve güvenliğinden sorumlu 
olmalı ve meslekî bilgilerini hastalara saygı sınırları içerisinde iletmelidir.

3. Her hastanın kişiliğine ve itibarına saygılıdır.

7. Hastaların doğru ve tam bilgi almalarını sağlamalı ve onları sunulan 
hizmetlerin maliyeti, değeri, vb. konularda aldatmadan kaçınmalıdır. 
Ayrıca kaynakların dağılımı konusunda adil davranmalıdır”[32].

Eczacılık faaliyeti, ilaç sektörünün karmaşık pazar yapısı içinde 
faaliyet gösteren ve sosyal sorumlulukları da olan işletmedir. Eczaneler 
sadece ilaçların pazarlandığı bir alan olmanın dışında, hastanın ilaç ve 
kullanımı hakkında bilgilendirilmesi gereken yerlerdendir[33].

[30] PAYNE, Jan: “Informed Consent: Reconsideretion of its Structure and Role in Medicine” 
PHARMACEUTICAL ETHICS, Edited by Sam SELEK / Andrew EDGAR, John 
Wiley & Sons Ltd., England-2002, s. 65. 

[31] PAYNE, Jan: a.g.e., s. 67. 
[32] ÖZÇELİKAY, Gülbin / ŞAR, Sevgi / ÖZCÖMERT, G. Hale / ASİL, Eriş: Hastane Eczacılığı 

ve Etik, s. 33. http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebhaberler/mayis_haziran98/12.
pdf (Erişim Tarihi: 17/01/2016, saat: 19:00). 

[33] ÇETİN, Mehmet / ÇİMEN, Mesut / TÜRK, Yusuf Ziya / FEDAİ, Turan / ŞAHİN, Bayram: 
“Eczacıların sosyal sorumluluk algıları üzerine bir araştırma” Gülhane Tıp Dergisi, Sayı: 
52, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yayını, Ankara-2010, s. 12.
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Eczacılar hasta ya da hasta yakınlarını ilaç tedavisi hakkında; ilacın 
adı, endikasyonu, kontrendikasyonlar, hangi sıklıkla ve ne zaman aldığı, 
ortaya çıkabilecek yan etkileri, bir doz kaçırdığında (almadığında) ne 
yapması gerektiği hususunda aydınlatmalıdır[34].

Eczacı, ilaç dışı ürünleri satarken de, Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun kapsamında hastayı ayrıntılı aydınlatmalıdır. Reçetesiz ilaç 
dışı ürünlerde ise, hastanın aydınlatılmış rızasını alması gerekir.

Eczacı, hastanın tedavi sürecinde son iletişime geçtiği sağlık çalışanı 
olması, kolay ulaşılabilir olması ve sağladığı danışmanlık karşılığında 
herhangi bir ücret almaması dolayısıyla hasta aydınlatmasını en uzun 
ve yoğun yapan kişidir. Bu yüzden eczacı çoğu zaman son ve en önemli 
basamağı oluşturmaktadır[35].

Eczacılar karşı karşıya kaldıkları etik ikilemlerden birisi de, hasta 
ve hasta yakınlarını aydınlatma konusundadır. Aydınlatmalar; hekimin 
ricası üzerine hastadan bilgi gizlemek, gıda ve ilaç yönetimi tarafından 
endikasyonları henüz onaylanmamış bir ilacın yazılı olduğu reçeteyi 
hazırlamak, hasta teşhis konusunda bilgilendirilmemişse hastayı bu 
konuda bilgilendirmektir[36].

Hastanın vücuduna giren ilacı tanıması eczacılar sayesinde mümkün 
olur. Eczacı hastayı bir şekilde ilaç konusunda eğitmektedir. Bu nedenle 
hastanın eczaneye güvenmesi hastanın tedavisini olumlu etkileyeceği gibi 
mali olarak da gereksiz ilaç alımlarını ve kullanımlarını önleyerek mali 
açıdan da ülkeye ve sağlık sistemine önemli tasarruflar sağlayacaktır[37]. 
Hastanın aydınlatılması ide, hastanın tedaviye uyumlu olmasını sağlar.

[34] ÖZDEMİR, Hayrunnisa: (özel) 100 vd. 
[35] ŞERO, Meltem: “Eczacı Tarafından Verilen Hasta Eğitiminin Tip 2 Diyabet Hastalarının 

İlaç Bilgi Düzeyine ve Tedavi Uyuncuna Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye Cumhuriyeti 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Adı 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2016, s. 23.

[36] ŞAR, Sevgi: Eczacılık Hizmetleri ve Etik, s.11 http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/
eczaciodasiyayinlari/adeob-temm03/3.pdf (Erişim Tarihi: 23/02/2016, saat: 22:00). 

[37] AKPINAR, Sevil: Hasta - Eczacı İlişkisi Algı Düzeyi İle Hastanın Eczaneye Güveni, 
Sadakati ve Memnuniyeti Arasındaki İlişki, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Yüksek lisans 
Tezi, İstanbul, 2015, s. 42
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Hekim hastayı aydınlattıktan sonra, anlayıp anlamadığını sormalı ve 
en önemli bilgileri tekrar etmesini istemelidir[38]. Hekim zaman yetersiz-
liğini bahane ederek hastanın ilaca ait bilgileri ilacın prospektüsünden 
de okuyabileceğini; bilgileri eczacının da verebileceğini; ya da yan etkiler 
konusunda çok fazla bilgi vermenin hastanın tedaviye uyumunu azaltaca-
ğını düşünebilir; fakat hekim, hastasının bilgileri tam olarak aldığından 
emin olmalıdır ve bu sorumluluk bir eczacıya ya da ilaç prospektüsüne 
bırakılmamalıdır. Belki tüm yan etkilerden bahsedilmeyebilir; ancak 
en azından hastayı en tehlikeli veya hastayı en rahatsız edici yan etkiler 
hakkında uyarmalıdır. Zaman darlığı nedeniyle bir hastayı bilgilen-
dirmemek ve uygun talimatları vermemek asla mazeret olarak kabul 
edilmez[39]. Bu durumda, hekimin hastayı ilaçların kullanımı konusunda 
aydınlatması kanımızca eczacının ayrıca bilgilendirme yapmamasını 
gerektirmemektedir[40].

Hekim, hastalığı teşhis edip, en uygun tedaviyi belirlemesi görevi 
olduğundan akılcı ilaç kullanımındaki rolü de birinci derece önemlidir. 
Eczacı ise, hekimin hazırladığı reçetesine uygun şekilde ilaçların kullanımı 
ve prospektüsünde yer alan bilgileri açıklayarak aydınlatmalı ve reçetesiz 
ilaçların kullanımını akılcı bir şekilde yönlendirmelidir[41]. Eczacı sadece 
ilaç kullanımı hakkında değil, ilacın saklanması (muhafazası) ve günü 
geçen (miadı dolan) ilaçların imha şekli hakkında da aydınlatmalıdır. 
Eczacı, hastanın ilaç hakkında bilgisi bulunmakta algısında olmamalı, 
hatta açıklama isterse; ancak o zaman aydınlatırım düşüncesinde de 
olmamalıdır.

[38] ÖZDEMİR, Hayrunnisa: (özel) 102 vd. 
[39] T.P.G.M. de Vries, R.H Henning, H.V. Hogerzeil, D.A Fresle 2 , F.M. Haaifer-Ruskamp 

ve R.M. vatı Gilst’in katkıları ile: Reçete Yazma Rehberi Pratik El Kitabı, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü - Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Eylem 
Planı, Cenevre / İsviçre, s. 58. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/receteyazma.
pdf, (Erişim Tarihi: 27/11/2016, saat: 22:30). 

[40] ÖZEL, Çağlar/ ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G.: “Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin 
ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C. LXLI, Sayı: 2, İstanbul-2008, s. 340. 

[41] ŞERMET, Sinan: Akılcı İlaç Kullanımında Diş Hekimi ve Eczacının Rolü, Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul-2008, s. 6.
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Eczacı, hastalara ilaçların kullanım şeklini hızlı bir şekilde değil, aksine 
tane tane anlatmalıdır; çünkü hastanın kafası karışabilir[42]. Bir vaka da, 
ikinci basamak devlet hastanesinde KOAH tanılı olan 70 yaşında bir 
hastanın hastaneye kalp yetersizliği nedeniyle yatışı yapılarak, hastaya 
uygulanan ilaçlar arasında Digoxin isimli bir ilaç da veriliyor. Tedavi 
devam ederken hastaya verilen Digoxin’e bağlı intoksikasyon tablosu görü-
lüyor. Hastanın mevcut durumu gereği üçüncü basamak hastaneye sevki 
uygun görülüyor. Üçüncü basamak hastanenin acil servisine hasta kabul 
ediliyor ve ilgili branş uzmanlarıyla birlikte acil tıp uzmanı tarafından 
hasta tedavi altına alınıyor. Tedavisi bittikten sonra taburcusu planlanıyor 
ve hastaya ilaç yazılırken önceden yazılmış olan ilaçları kullanması öneri-
liyor; ancak yeni bir reçete de yazılarak “Dispne tanısıyla Lasix isimli ilaç 
yazılmak istenirken Lasted isimli kemoterapi ilacı yanlışlıkla elektronik 
reçeteye yazılıyor”. Hasta yakını eczaneye gittiğinde sistemden ilacın 
verilemeyeceğine dair bir uyarı geliyor; ancak hasta yakını ilacı parasıyla 
almak istiyor. Eczaneden parayla ve reçetesiz olarak alınan kemoterapi 
ilacı hasta tarafından bir süre kullanılıyor. Hastanın evde genel durumu 
bozuluyor ve başka bir hastanenin acil servisinde tedavi altına alınmasına 
rağmen hasta hayatını kaybediyor. Burada eczacının hastayı aydınlatma 
ve ilgili hekimle bağlantıya geçme yükümlülüğü vardır.

Reçete edilen ilaçlarda, ilacın standartlara uygun kullanımı için hasta-
nın hekim, eczacı ve hemşirenin aydınlatma yükümlülükleri aynı derecede 
öneme sahip olsa da, reçetesiz ilaçlarda ise, eczacı ilacın kullanımı ve 
prospektüsteki bilgileri açıklayarak aydınlatılmış rıza alma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Hemşirenin ise, aydınlatma görevi devam etmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir kararında, “Mağdur müdahil 
P’nin olay tarihinde bazı tıbbi kontroller yaptırmak üzere Y. İ. Hastanesi’ne 
gittiği, hastanece kendisinden gizli şeker durumunu kontrol için 50 gram 
glikoz istendiğinde, kızı A. ile Damadı Ö’nün sanığın eczanesine gidip, 
eczacı olan sanıktan 50 gram glikoz istedikleri, sanığın önce yok deyip 
sonra içeriği kontrol ettikten sonra tartıp bir pakete koyduğu kristalize 
maddeyi verdiği, madde hastaneye getirildiğinde, tanık servis hemşiresinin 

[42] ULUTAŞ, Elif / ŞAHNE, Bilge Sözen / YEĞENOĞLU, Selen: “Eczacılıkta İletişimin 
Rolü”, Marmara Pharmaceutical Journal 19: 200-207, İstanbul-2015.

 e-dergi.marmara.edu.tr/marupj/article/download/5000107792/5000119413 (Erişim 
Tarihi: 09/01/2017).
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bu kristalize maddeyi bir bardakta eritip mağdureye verdiği, mağdurenin 
verilen maddeyi içtiği ve komaya girip fenalaştığı, şuurunun bozulup ani-
den şoka girdiği, bunun üzerine verilen maddeden şüphelenip, sanıktan 
2. kez aynı miktarda glikoz istendiği sanığın glikoz yerine aynı maddeyi 
verdiği Hıfzıssıhha Enstitüsü Laborotuvarında yaptırılan inceleme ve 
tahlilde, maddenin glikoz olmayıp saf potasyum klorür olduğunun 
saptandığı anlaşılmaktadır.

Adli Tıp Uzmanı Dr. Talat tarafından düzenlenen raporda “P’ın 
yapılan muayenesinde, 50 gram Potasyum klorürün eritilip bir defada 
içilmesi ve bağırsaklardan veya mideden emilmesi halinde şahsın hayatını 
tehlikeye maruz kılacağı” Ankara Eczacı Odasınca Yerel Mahkemeye isim-
leri bildirilen bilirkişiler Akın, İsmail ve M. Fethi tarafından düzenlenen 
17.3.1987 tarihli raporda “Müşteki, potasyum klorürün kusturucu yan 
etkisiyle hayati bir tehlikeyle karşı karşıya gelmemiştir” denilmek suretiyle 
çelişkiye düşüldüğünden bu hususta Adli Tıp İhtisas dairesinden rapor 
alınmalıdır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu cevabi yazısı gözönünde tutularak 
ve mevcut rapor oluşa ve dosyaya uymayıp varsayıma dayandığından, 
sanığın kusur oranının saptanması için Eczacılık Fakültesinden seçilecek 3 
kişilik bilirkişi heyetinden yeniden mütalaa alınması gerekli görülmüştür.

Ayrıntıları Ceza Genel Kurulunun 4.3.1985 gün ve 336/116 sayılı 
kararında açıklandığı gibi, 765 sayılı TCK.nun 467. maddesinin yazılış 
şekli manevi tazminat istemlerinin hüküm altına alınmasını zorunlu 
kılan nitelikte olup, sanığın mahkumiyetine karar verildiği halde “şahsi 
hak bakımından müdahilin hukuk mahkemesine müracaatta muhta-
riyetine” karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan, müdahilin temyiz 
isteminin bu nedenlerle kabulü ile direnme hükmünün bozulmasına 
karar verilmelidir”[43].

Eczacı, hekimin yetişkinlere uygun dozdaki antibiyotik ilacını çocuk 
için reçete etmesinde, hasta yakınlarını aydınlatması ve hekime durumu 
iletmesi gerekir. Eczacı ilaç konusunda gerektiği zaman hekimle diyaloga 
girerek tereddütlerini açıklamalıdır.

[43] T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, E: 1988/9-339, K: 1988/394 Karar 
Tarihi: 31.10.1988 

 http://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf# (Erişim Tarihi: 28/06/2016, saat: 21:00).
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Almanya Köln Eyalet Mahkemesi tarafından (OLG Köln U.v. 
07.08.2013, 5U 92/12) verilen kararda, eczacı, hekimin yazmış olduğu 
dozaj hatasını görmeyerek, hastaya yanlış ilaç vermesi nedeniyle sorumlu 
tutulmuştur. Söz konusu olayda, hekim, Down sendromlu ve kalp hastası 
olarak doğan bir çocuğa kalp ameliyatı öncesinde, kalbini güçlendirmek 
amacıyla bir ilaç vermiş, ancak doz miktarını 8 kat fazla yazmıştır. Eczacı 
buna rağmen, bebek hastaya bu dozajda ilacı vermiş ve ölümüne neden 
olmuştur. Mahkeme, hekimin yazmış olduğu dozaj miktarının bebeğe 
çok fazla geleceğini anlaması gerektiğini, bunu yapmayarak meslek kusuru 
işlemiş olduğuna kanaat getirerek hekimle birlikte eczacıyı da sorumlu 
tutmuştur[44]. Burada mahkeme, eczacının aydınlatma yükümlülüğü 
içerisinde ilacı denetleyip zararlı gördüğü zaman uygulamama yüküm-
lülüğünü de yüklemiştir.

Reçeteden birincil derecede hekim sorumlu olsa da Rx deki yanlışları 
tespit etmek (ki bu tartışmalıdır) yanlış ilaç vermek, yanlış bilgilendirme 
eczacının kusurudur[45].

Makripodis’in Merrell-Dow ilaçlarına karşı (Makripodis v. Merrell-
Dow Pharmaceuticals, 523 A.2d 374 (Pa. Super. Ct. 1987),) açılan 
davada, davacılar; ilacı üreten firma ile dağıtımda bulunan eczacıya karşı 
bir ilaç yükümlülüğü eylemini getiren anne ve baba idi. Suçlamaya göre 
anne hamilelik döneminde Bendectin kullanılmasından dolayı, çocuğu 
kusurlu doğdu. Eczacıya karşı yapılan suçlamalarının ilki, ilacın satı-
labilirlik garantisini ihlal idi; çünkü hamile kadınlarda bulantı/kusma 
tedavisinde Bendectin sıradan kullanımlar için güvenli değildi. İkincisi 
ise, sert yükümlülük idi; çünkü Bendectin güvenilir bir ürün olmadığı 
ve teratojenik (ceninin gelişmesine zarar veren bir etken) ihtimaline 
karşı doğru düzgün uyarının eksik olduğu iddia edilmişti. Mahkeme, 
eczacıya karşı yapılan iddianın başarısız olduğuna karar vererek eczacıya 
karşı yapılan iddiayı dikkate almadı[46].

Temyiz mahkemesi, ilaç reçetesinin özelliğinin ilacın satılabilirlik 
garantisini uygulamayı engellediğini beyan ederek kararı onayladı. Temyiz 

[44] NART, Serdar: Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, 
Ankara-2014, s. 83-84. dipnot: 210.

[45] GÜNDAY, Rezzan: Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hukukî Sorumluluk, 
Adalet Yayınevi, Ankara-2012, s. 72.

[46] ABOOD, Richard R.: Pharmacy Practice and the Law, sixth edition, USA-2011, s. 403.
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mahkemesi ayrıca eczacının, kusurlu bir ilacın perakende satıcısı gibi 
sıkı olarak sorumlu tutulamayacağını beyan etti. Davacılar eczacının 
anneyi Bendectin’in teratojenik ihtimaline karşı aydınlatmada başarı-
sız olduğunu ileri sürdü. Temyiz mahkemesi, üretici tarafından yeterli 
aydınlatmanın olmaması ilacın eczacı tarafından dağıtılmasında, ilacın 
güvenli bir şekilde kullanılmasında bir etkiye sahip değildir kararını verdi. 
Bundan dolayı mahkeme, katı yükümlülüğü, ilacı lisanslı bir hekimin 
reçetesine uygun bir şekilde dağıtan eczacıya uygulamada herhangi bir 
fayda görmedi[47].

Eczacılar, genel olarak bir ilaç üreticisinin aydınlatmada bulunma 
hatası ile eczacının hastayı ilacın yan etkilerine karşı aydınlatma başarı-
sızlığını karıştırmaktadır. İlacın prospektüsünde yazılan bilgileri ayrıntılı 
olarak hastaya açıklama eczacının görevidir. İlaç üreticisi ilacın pros-
pektüsündeki bileşimleri içermeyen hatalı üretim yapmış, eczacıda bu 
bilgilere göre aydınlatma yapmış ve hastaya satmış ise, eczacıyı sorumlu 
tutmak doğru değildir.

3.2. Majistral İlaçlarda Aydınlatılmış Rıza

“Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve 
eczanede bu formüle göre hazırlanan ilacı ifade eder” (EEHY. Md.4/s)[48].

“(1) Majistral ilaçların ambalajına düşmeyecek şekilde etiket yapış-
tırılır. Bu etiketler üzerine eczanenin, doktorun ve hastanın isimleri ve 
ilacın kullanılış şekli yazılır.

(2) Dahilen kullanılacak ilaç etiketleri beyaz, haricen kullanılacak 
ilaç etiketleri kırmızı renkli olur.

(3) Eczanelerde hazırlanacak majistral ilaçlar, hiç kullanılmamış, 
yeni ve uygun ambalajlara konulur.”(EEHK. Md.31). Etiket içeriğinde: 
içerik, nasıl kullanılacağı, en son kullanma tarihi, nasıl saklanacağı gibi 
bilgilere yer verilmelidir.

“Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya tağ-
yir edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin (Fiyatları 

[47] ABOOD, Richard R.: a.g.e. s. 404.
[48] Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, 12 Nisan 2014 Cumartesi / Resmî 

Gazete / Sayı: 28970.
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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.” (EEHK. Md.25/If ). 
Burada eczacının majistral ilacın hazırlanmasında hekimin reçetesini 
uygulayacak ve oluşacak hatalardan sorumlu olacaktır. Diğer taraftan 
hazırladığı ilaçtan dolayı tüketiciyi aydınlatmakla yükümlüdür[49]. Yine 
“Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri reçete-
lerle kodekste yazılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip altı iki çizgi ile 
çizilerek ayrıca imza edilmiş olmayan reçeteleri müdavi tabip ile temas 
etmeden imal edemezler. Ancak müdavi tabip ile temas imkânı bulun-
mayan hallerde reçeteyi kodekste yazılı azami miktarlara göre yapmakla 
beraber keyfiyeti mahallin en yüksek sağlık amirine bildirirler.” (EEHK. 
Md.25/II, IIIf ). 6197 sayılı Kanunun 25. Maddesinde yer alan şekliyle, 
eczacıya, kodekste aşan ilaç hazırlamalar hakkında, hekime düzelttirme 
veya durumu ilgili sağlık amirine bildirme ve reçeteyi hazırlamayı ilaçları 
teslim etmeyi ret hakkı veren uygulamadır[50].

Majistral ilaçlara yönelik talepler günümüzde artmaktadır. Özellikle, 
yetim ilaçlar, pediatrik ve veteriner ilaçlar, tedavisi olmayan hastalıklara 
yönelik ilaçlar yapılmaktadır.

Majistral ilaçlarla ilgili reçeteler de dâhil olmak üzere tüm reçeteler, 
yazan hekim ile hasta veya hastanın yakınından başkasına gösterilmesi 
ve aslının veyahut kopyasının verilmesi yasaktır (EEHK. Md.32). Bütün 
reçeteler; ancak hasta ya da hasta yakınları dışında başka kimselere veril-
meyerek; kimlerin aydınlatılacağı bildirilmiş ve mahremiyet hakkı kanunî 
koruma altına alınmıştır.

Hekimin reçete ettiği formüle göre ya da hastanın talebi üzerine Türk 
İlaç Kodeksine uygun imal edilen majistral ilaçlar için eser sözleşmesi 
hükümleri geçerlidir. Eczacı hekimin yazdığı reçetede bulunan formüle 
göre eczanede imal ettiği majistral ilaçlar TBK 471-486 hükümlerine 
tabidir. Eczacı hastayı aydınlatma yükümlülüğü yanında, ilaç üreticisi 
gibi sorumludur. İlaç hakkında hastaya ayrıntılı aydınlatma yaparak, 
rızasını almalıdır.

[49] TOPSOY, Fevzi: “Eczacının Tüketiciyi Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”, 
Sağlık Hukuku ve Politikası Dergisi, Zirve Üniversitesi, Sayı: 1, Gaziantep-2014, s. 61.

[50] GÜNDAY, Rezzan: (Kongre), s. 372. 
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3.3. Muadil (Eşdeğer) İlaçlarda Aydınlatılmış Rıza

İlacın adı ve etkinliği hususunda reçeteye hekim tarafından, 
R ya da Rp harfleri (Rx değil) “alınız” anlamına gelen Latince Recipe 
kelimesinden türemiş ifade yazılır. R/ yazdıktan sonra ilacın ismini 
ve dozu da yazılmalıdır. Bazı ülkelerde ilacın ticari adı yerine jenerik 
adının yazılması önerilmektedir. Bu uygulama eğitim ve bilgilendirme 
sürecini hızlandırır. Böylece hasta için çok pahalı olabilecek bir ticari 
ürün (marka) üzerinde fikir bildirmemiş olursunuz. Ayrıca eczacının 
aynı etken madde için daha sınırlı sayıda ürün depolamasına ve en ucuz 
muadili vermesine olanak sağlar. Ülkemizde de hekim isterse jenerik ad 
reçeteye yazılabilir. Ancak belirli bir ticari ürünün verilmesi için neden 
varsa, ticari isim yazılabilir. Bazı ülkelerde, reçetede ticari isim yazsa da 
eczacının muadilini verme yetkisi vardır. Eğer eczacının muadil vermesi 
istenmiyorsa, reçeteye “muadilini vermeyiniz” ya da “yalnızca yazılan 
ilacı veriniz” ibaresinin konulması gerekir[51].

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde 
eşdeğer ilaç uygulanması düzenlenmiştir. “(1) Eşdeğer ilaç uygulaması; 
sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kul-
lanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları 
arasında fiyat karşılaştırması temelinde; aynı eşdeğer gruplarda ya da 
aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı 
eşdeğer gruplarda yer alması esasına dayanır”[52] demektedir.

Eşdeğer ilaçlar, patent süresi bitmiş referans ilaçlarla aynı etken mad-
deyi, kalite ve güvenliği içeren ve hasta üzerinde terapatik eşdeğeri (aynı 
tedaviyi sağladığı) olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanan ilaçlara denir. 
Eşdeğer ilaca, hastanın katkı payı orijinal ilaçtan daha az olduğundan 
hekimler ya da eczacılar tarafından hastaya tavsiye edilebilir.

Hekim tarafından reçete edilen ilaç eczacı tarafından eşdeğeri de var 
diyerek değiştirilirse hekimin reçetesine müdahale olmayıp, hastanın 

[51] T. P. G. M. de Vries, R. H. Henning, H.V. Hogerzeil, D. A. Fresle 2, F. M. Haaifer-Ruskamp 
ve R. M. vatı Gilst’in katkıları ile: Reçete Yazma Rehberi Pratik El Kitabı, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü - Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Eylem 
Planı, Cenevre / İsviçre, s. 51-52. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/receteyazma.
pdf, (Erişim Tarihi: 27/11/2016, saat: 22:20).

[52] http://hastane.ege.edu.tr/duyurular/UT/default.aspx s.117. (Erişim Tarihi: 03/01/2016, 
saat: 20:00).
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menfaatine de uygundur. Hekimlerin reçetelerine muadil ilaç vermeyiniz 
notunu yazması eczacının muadil ilaç vermesine engel değildir. Sağlık 
Bakanlığı’nın 18/06/2009 tarih ve 4308 sayılı Genelgesiyle eşdeğer ilaç 
kullanımı engelleyen hekimlerin uyarılması ve ısrar edenlere yasal işlem 
yapılması istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalıları için eşdeğer ilaç verilme 
uygulaması hekimlerle eczacıları karşı karşıya getirmektedir. Hekimler 
eşdeğer uygulamasının reçetelerine müdahale olduğu kanaatindedirler. 
Eczacılar eşdeğer ikamesi yaptıklarında aslında tedavi değeri açısından 
herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen hekimle karşı karşıya gel-
memek için reçetede yazan pahalı ilacı vererek hastanın fazladan bedel 
ödemesine sebep olabilmektedirler[53].

Eczacının eşdeğer ilaç vermesi halinde aydınlatma yükümlülüğü 
kime aittir? Hekimin aydınlatması reçete ettiği ilaca yöneliktir. Buna 
karşılık hastanın eczaneye gittiğinde ister kendi talebiyle, isterse eczacının 
doğrudan kendi takdiri veya eczanede hekim tarafından yazılan ilacın 
bulunmaması nedeniyle olsun, hastaya eşdeğer ilaç vermesi halinde, 
hekimin bu ilaçla ilgili aydınlatmasının bulunmamasının sonuçları 
tartışılmalıdır. Esasen etken maddenin aynı olması nedeniyle hekimin 
aydınlatmasının bu ilaç açısından da geçerli olacağı açıktır. Bununla 
beraber, çok ufak da olsa farkların bulunması halinde, bu hususlara artık 
eczacı tarafından işaret edilmelidir. Bu durumlarla ilgili olarak eczacının 
bilgilendirme yükümlülüğü vardır[54].

Eczacıların eşdeğer ilaç vermeleri etik ve hukuk kurallarına uygundur. 
Eczacı, hekimin hastasına reçete ettiği ilaçların yerine, ilacın eczanesinde 
olmaması, hastanın ödeme gücü, sosyal güvenlik imkânları gibi sebeplerle 
eşdeğer bir ilacı verebilir. Orijinal ilaç var ise, sizde onu almak istiyorsa-
nız eczacı vermek zorundadır. Eşdeğer ilacı almak için hasta ya da hasta 
yakınını zorlanmamalıdır.

3.4. Klinik Eczacılıkta Aydınlatılmış Rıza

[53] TOKAÇ, Mahmut: Eczacılık ve Etik-1, http://www.ivek.org.tr/eczacilik-ve-etik-2-81yy.
htm (Erişim Tarihi: 13/05/2016, saat: 24:00).

[54] HAKERİ, Hakan: İlaç Hukuku, Adalet Kitabevi, Ankara-2015, s. 235-236.
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Klinik eczacılık, eczacının tüm eczacılık bilgilerini hasta yararına 
kullanması anlamına gelen bir halk sağlığı bilimidir. Klinik eczacılık 
kavramı, içerdiği klinik kelimesinden dolayı çoğu zaman hastane eczacı-
lığı olarak algılanmaktadır. Oysaki buradaki klinik kelimesi, hasta odaklı 
eczacı anlamına gelmektedir. Günümüzde klinik eczacılık hizmetleri 
sadece hastanelerde değil, eczanelerde ve eczacıların görev yaptıkları diğer 
alanlarda da verilmektedir. Son yıllarda klinik eczacılık terimi yerine ken-
disiyle aynı anlamı taşıyan “pharmacuetical care” (eczacılık hizmetleri), 
“pharmacy practice” (eczacılık uygulamaları), “patient oriented pharmacy” 
(hasta odaklı eczacılık) ve “social pharmacy” (sosyal eczacılık) gibi ifade-
ler de kullanılmaya başlanmıştır[55]. Son yıllarda önem kazanan “klinik 
eczacılık”ın ülkemizdeki eczacılık fakültelerinde ders olarak okutulması 
2000’li yıllarda başlamıştır.

Hastanelere yeterince eczacı istihdam edilerek, ilaç dağıtımını has-
tanede güvenli olarak gerçekleştirdikten sonra klinik eczacılık sistemi 
yapılabilir[56].

Dünya Sağlık Örgütü akılcı ilaç kullanımını; “kişilerin klinik bulgu-
larına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, 
en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” demektedir.

Eczacılar, hastaları ilacı kullanım sebebinden başlayarak, ilacın hangi 
yolla, günde kaç kez alınacağı ve tedaviye ne kadar süre devam etmesi 
gerektiği, ilaçtan beklenen etkinin nasıl hissedileceği, yan etkilerin neler 
olduğu ve bu durumda ilacın kesilip kesilmeyeceği, ilaç alınırken yenilecek 
gıdaların neler olduğu, gıda-ilaç etkisinin tahmini neticeleri, ilaçların nasıl 
saklanması gerektiği, hastanın hangi durumlarda hekime tekrar gitmesi 
gerektiği gibi konularda hasta aydınlatılmalıdır. Hastanın reçetede yazılı 

[55] http://www.klinikecza.org/altmenu/bilgi.asp#danisma (Erişim Tarihi: 02/01/2016, 
saat: 20:20). 

[56] Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle getirilen Ek madde 
1/II fıkrasında, “Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 
yatak için ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.” 2/III fıkrasında ise, “Bu Kanunun 
ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu 
1/1/2023 tarihinde başlar.” demektedir. 06/10/2011 tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı 
ile yürürlüğe konan “Hastane Hizmet Kalite Standartları, Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili 
Kılavuz”da ekibe “varsa bir klinik eczacı”nın dâhil edilmesi belirtilmiştir 13/04/2013 
tarih ve 28617 sayılı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte klinik araştırmalar etik 
kurul yapısında “varsa klinik eczacı” ifadesi yer almıştır.
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olan ilaçları kullanma konusunda hekim tarafından kendisine yapılan 
tavsiyelere uyma isteği ve uyma derecesinin (compliance) sağlanması, 
ilaçtan beklenen en üst faydanın sağlanmasında verilen bilgilerin hasta 
tarafından doğru olarak anlaşılıp, anlaşılmadığı, hastanın düzeyine göre 
gerektiğinde tekrarlatılarak ve/veya yazılı bilgi haline getirilip, hastanın 
öğrenmek istediği diğer hususlar olup olmadığı kontrol edilir[57].

Pirhan, R / Özçelikay, G:’ye göre, “Eczane eczacıları, erişkin hastalarda 
olduğu gibi, çocuk hastalarına özel çocuk ilaçlarının kullanımında da 
son derece etkin rol almalıdır. Tüm dünyada eczacıların hastaların doğru 
yönlendirmesi ile yanlış ilaç kullanımından dolayı zararlı etkiler, ilacın 
etkinliğinin azalması ve tedavi olamama gibi sonuçlar ortadan kalkmak-
tadır. Türkiye’ de de halkın en kolay ulaşabileceği sağlık personeli olan 
eczane eczacıları bu konuda daha titiz davranmalıdır.

Eczacıların, özellikle çocuk ilaçları konusundaki yeterli bilgi birikimi 
ile ebeveynlere çocuklarının ilaçlarının kullanımını doğru yönlendirme 
bilinci içinde olması gerekmektedir. Bu da eczacının, çocuk ilaçlarının 
kullanımında gerek medikal gerek sosyal sorumluluğunu ve görevini tam 
anlamıyla yerine getirmesi demektir”.[58]

3.5. Reçetede Değişiklik Yapılmasında Aydınlatılmış Rıza

Eczacıların, hekimlerle ve hastalarla karşı karşıya geldiği hukukî 
sorunlardan biri de, reçetede bildirilen ilaç veya ilacın doz miktarının 
veya kullanma şeklinin uygun olmadığı hallerdir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 25. mad-
desinde “Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya 
tağyir 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” (EEHK. Md.25/I). 

[57] KIRAN, Bülent: “6308 Sayılı Yeni Eczacılık Yasasının Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden 
Değerlendirilmesi”, Yüklenim, Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Yayın Organı, 
Ocak / Şubat / Mart Yıl: 9, Sayı: 1, 2013, s. 24. 

[58] PİRHAN, Rişvan / ÖZÇELİKAY, Gülbin: Pediatrik İlaçların Kullanımında Eczacının 
Rolü (Role Of The Pharmacist In Pediatric Medicine Use), Ankara Eczacılık Fakültesi 
Dergisi, 34 (2), Ankara-2005, s. 104.
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“Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri reçete-
lerle, kodekste yazılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip altı iki çizgi ile 
çizilerek ayrıca imza edilmiş olmıyan reçeteleri müdavi tabip ile temas 
etmeden imal edemezler.” (EEHK. Md.25/II). Eczacı bu durumda 
hekimle karşı kaşıya gelebilir.

Müdavi tabip ile temas imkânı kurulamayan hallerde reçeteyi kodekste 
(farmakopede) yazılı azami miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti 
mahallin en yüksek sağlık amirine (il sağlık müdürüne) bildirirler (EEHK. 
Md.25/III). Eczacı hekim ile iletişim kuramıyorsa, hastaya bu durumu 
açıklayarak ayrıntılı aydınlatmalıdır. Hasta eczacının açıklaması karşısında 
başka eczaneye de gidebilir. Bu durumda dahi İl Sağlık Müdürlüğüne 
bilgi vermelidir.

Türk Eczacılık Deontoloji Tüzüğü’ne göre, “Eczacı, hekimin iznini 
almadan yazılan ilâçtan başkasına veremez ve hekimin isteği dışında 
hastaya veya hastanın yakınlarına tavsiyede bulunamaz.” (TEDT. Md.5). 
Günday’a göre, böylece kısmen eczacının danışmanlık görevinin yanı sıra 
Doktorun Rx sini (reçetesini) denetleme görevi de hukuken engellenmiş 
bulunmaktadır[59]; fakat eczaneye gelen hastayı aydınlatma yükümlülüğü 
devam etmektedir.

SONUÇ

Eczacı sağlık danışmanı olarak, etik değerler ve hukuk kuralları gereği 
hastayı aydınlatmalıdır. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinin 
ilgili 6 ve 7. maddeleri ile eczacılara hasta danışmanlığı ve aydınlatma 
sorumluluğu yüklenmesiyle, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nde de 
eczacıların hastanın aydınlatılmış rızasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Eczacı hekimin reçete ettiği majistral ilaçlarda, hastayı aydınlatma 
yükümlülüğü yanında, ilaç üreticisi gibi sorumludur. İlaç hakkında 
hastaya ayrıntılı aydınlatma yaparak rızasını almalıdır.

Eşdeğer ilaca, hastanın katkı payı orijinal ilaçtan daha az olduğun-
dan hekimler ya da eczacılar tarafından hastaya tavsiye edilebilir. Hekim 

[59] GÜNDAY, Rezzan: Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hukukî Sorumluluk, 
Adalet Yayınevi, Ankara-2012, s. 73.
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tarafından reçete edilen ilaç eczacı tarafından eşdeğeri de var diyerek 
değiştirilirse hekimin reçetesine müdahale olmayıp, hastanın menfaatine 
de uygundur.

Eczacı hekimin reçetesinde yazılan ilacın eşdeğerinin aynı etken 
madde içerdiği ve aynı endikasyona sahip olduğu hususunda hastayı sırf 
aydınlatmamalı, rızasını da alarak ilacı hastaya vermelidir.

Eczacının, reçete edilen ilaç hastaya zararlı ise, aydınlatarak hazırla-
mamalıdır. Hastalığın niteliği hakkında hekim tarafından aydınlatılmayan 
hasta ya da hasta yakını ilaç almaya geldiği eczacıdan aydınlatılmak isterse, 
eczacı öncelikle hekime yönlendirmeli; fakat aydınlatma eyleminden de 
kaçınmamalıdır.

KISALTMALAR CETVELİ

a .g. e. : adı geçen eser

C   : Cilt

EEHK  : Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

HHY  : Hasta Hakları Yönetmeliği

Md  : Madde

s  : sahife

S   : Sayı

TBK : Türk Borçlar Kanunu

TEDT : Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü

TMK : Türk Medenî Kanunu

Vd.  : ve devamı
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Sunumumda Kuzey Kıbrıs’taki hekim hatalarına bağlı oluşan vakalarla 
ilgili uygulanan mevzuatla ilgili özet bir anlatım yapmak düşüncesinde-
yim. Öncelikle mevzuata bir değinmek isterim. Daha sonra bu konudaki 
içtihat kararları ve uygulanan prensiplerle birlikte KKTC’deki malpraktis 
uygulamalarıyla ilgili özel bir anlatım yapmak istemekteyim.
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Yargıtay Üyesi – KKTC Yüksek Mahkeme Hâkimi

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE  
HEKİM İHMALİ; MEVZUAT VE UYGULAMALARI

Bu sunum 3 bölüm halinde icra edilecektir. Sunuma konu 3 bölüm; 
mevzuat, içtihat kararları ve mahkemeler tarafından uygulanan prensipler.

KKTC’deki konu ile ilgili Mevzuat

KKTC’de hekim ihmali konusunda özel bir yasal düzenleme bulun-
mamaktadır. Hekim ihmali ile ilgili açılan davalarda Haksız Fiillerle ilgili 
yürürlükte olan Haksız Fiiller Yasasının 51. maddesi uygulanmaktadır.  
İlgili madde aynen şöyledir;

51. (1) İhmal -

(a) makul ölçüde ihtiyatlı bir kişinin, ilgili ahval ve şerait içinde 
yapmayacağı bir fiilin yapılması veya ilgili ahval ve şerait içinde böyle 
bir kişinin yapacağı bir fiilin yapılmaması; veya

(b) bir meslek, ticaret, iş veya meşguliyetin icrasında bu gibi 
meslek, ticaret, iş veya meşguliyeti icra etmeye ehil makul ölçüde 
ihtiyatlı bir kişinin ilgili ahval ve şerait içinde göstereceği beceri veya 
dikkat ve özenin gösterilmemesi,

ve böylelikle zarara sebebiyet verilmesi suretiyle oluşur:

Ancak, bir ihmalle ilgili olarak tazminat, sadece, ihmalden kusurlu 
kişinin, ilgili ahval ve şerait içinde ihmalde bulunmama görevi ile 
yükümlü olduğu kişi tarafından istirdat edilir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ihmalde bulunmama görevi 
mevcuttur:-

(a) …………………………

(b) …………………………
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(c) …………………………

(d) …………………………

(e) Bir ücret karşılığında veya başka biçimde olsun veya olmasın, 
bir meslek icra eden veya bir ticaret, iş veya meşguliyetle iştigal eden 
veya herhangi bir kişiye hizmet veren herhangi bir kişinin, mesleğini, 
ticaretini, işini veya meşguliyetini onun üzerinde veya onun malının 
üzerinde veya onun için tatbik veya icra ettiği herhangi bir kişiye karşı, 
veya hizmet verdiği herhangi bir kişiye karşı, böyle bir görevi vardır.

Haksız Fiiller Yasasıın 51. maddesine istinaden bir hekimin bir ihmal-
den malpraktis kapsamında sorumlu olabilmesi için gerekli unsurları 
aşağıda özetleyebiliriz;

1. Mesleki bir icraat olması gereklidir. (Hakim ihmalinde doktor 
doktorluk mesleğini icra ediyor olması gerekir)

2. Mesleğini icra ettiği esnada zarara uğrayan kişinin hastası veya 
hekimin tıbbi uygulamada bulunduğu bir kişi olması gerekir.

3. Tıbbi uygulamada bulunulan kişinin veya hastanın bedensel 
bir zarara uğraması gerekir. (vefat, sakatlık, ikinci kez ameliyat 
olunması vb.)

4. Bu zararın oluşmasında hekimin tüm ahval ve şerait tahtında 
makul olarak bir kişinin (bir hekimin) göstermesi gerekli olan 
özen ve ihtimamı veya beceriyi göstermemiş olması gerekir. 
(nedensellik bağı)

Mahkemelerin ilgili unsurlara benzer şekilde son dönemlerde konu 
ile ilgili Tıp Hukukunda evrensel olarak kabul edilen aşağıdaki unsurları 
inceleyerek kararlar verdiği gözlemlenmektedir;

1. Özen ve ihtimam gösterme görev ve ödevi,

2. Görev ve ödevin ihlal edilmesi,

3. İhlalin direkt ve yakınen zararın oluşmasına sebep olması,

4. Uzmanın mesleği ile ilgili kabul edilen standarttan sapması 
veya ayrılması,

5. Zararın oluşması.
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Yukarıda belirtilen unsurlar bilhassa zararın hangi olaydan dolayı oluş-
tuğu veya birden fazla olayın zararın oluşmasında etken olduğu davalarda 
büyük önem arz ettiği aşikardır. Bu nedenle hekimin zarardan sorumlu 
olabilmesi için hekimin ihmal ve kusurunun zararın oluşumu ile direkt ve 
yakınen bir ilişkisi veya bağının olması zorunludur. Bir trafik kazasında 
meydana gelen sakatlanmanın hekimin uyguladığı tedaviden olmadığı 
ve bizzat kazadan dolayı olduğu gibi ahvallerde hekimin sorumlu olup 
olmadığını belirleyebilmek için zararın yani sakatlığın kazadan sonra 
hekimin de bir ihmal ve kusurunun olması ve bu nedenle kazadan dolayı 
gelişen sakatlığın oluşmasının engellenemediği veya tedavi edilemediğine 
bağlanması gereklidir.

Malpraktis davasını dosyalayan ve zarara uğradığını iddia eden taraf 
yukarıda sıralanan unsurları ispat etmesi halinde mahkeme ihmal ve 
kusura bulgu yaparak uğranılan zararı da ayni şekilde tespit ederek bulgu 
yapması gereklidir.

Mahkemenin tespit edeceği zarar ziyan özel ve genel zarar ziyan 
olarak iki kapsamda olması gereklidir.

Özel zarar ziyan; zarara uğrayan kişinin dava tarihine kadar yapmış 
olduğu tedavi masrafları, diğer giderler, iş ve maaş kaybı, hastahaneye 
ödenen masraflar ve benzeri fiile yapılmış giderlerdir.

Genel Zarar ziyan ise; uğranılan zarar ziyan nedeniyle çekilmiş acı ve 
ızdıraplar, ileride çekilecek acı ve ızdıraplar, sakatlık nedeniyle hayatın 
geri kalan kısmında yaşanacak mahrumiyetler gözönünde bulundurularak 
tespit edilmesi gereken zararlardır.

Bu zararların tespit edilmesi ile hekimin ihmal ve kusuru nispetinde 
bu zararı ödemekle yükümlü olduğuna karar verilmektedir.

KKTC’de uygulanmakta olan hukuk sisteminin özelliklerine binaen 
bir hekimin sorumlu olduğunun ispat edilmesi için Davacının ispat kül-
feti olarak nitelendirilen yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur.

Hukuk davalarında ispat külfeti ihtimaller dengesi prensiplerine 
(balance of probabilities) göre yerine getirilir. Davacı ihtimallere göre 
iddialarının doğru ve makul olduğunu doğru olmama veya Davalının 
müdafaasının doğru olmamasına karşın daha makul olduğunu ispat 
edebilmeyi başarması halinde davasını ispat ettiği kabul edilir. Hekim 
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ihmali davasında zararın hekimin mesleki ihtimam ve becerisi gösterme-
mesi nedeniyle zararın meydana geldiğini iddia eden Davacı, Davalının 
(hekimin) mesleki ihtimam ve beceriyi göstermiş olmasına rağmen zararın 
meydana geldiğini iddia eden Davalıya (hekime) nazaran iddialarının daha 
makul ve inanılır olduğunu ispat edebilmeyi başarması gerekir. Hekim 
ihmali ile ilgili iddiada bulunan Davacı davasını ispat etmesi gerekir. 
Hukuk davalarında kabul edilen genel prensip olan Davacı davasını 
Davalının zayıf müdafaasına dayandıramaz.

Hukuk davası duruşmaları ana sorgulama (examination in chief ) 
– istintak (cross examination) – tekrar sorgu (re-exam) usulünü takip 
eder. Bilirkişi müessesi yerine uzman tanık şahadeti sunulur. Hekimin 
ihmalinin olup olmadığını tespit edip bulguya varmaya yetkili mahke-
mede şahadet veren uzman veya bilirkişi niteliğindeki tanıklar olmayıp 
mahkemelerdir. Mahkemeler tarafların uzlaşısı ile tek bir uzman tanık 
dinletilerek karar verme hakkına sahiptir. Taraflar uzlaşamaması halinde 
her taraf kendi tanık veya tanıklarını dinletme hakkına haizdir.

Davanın ispatında şahadet büyük önem arz etmektedir. Bilhassa 
iddiaların teyit edilmesi amacıyla mevcut olan teyit edici şahadet mahke-
meye sunulması gerekir ve teyit edici şahadetin mevcut olmasına rağmen 
sunulmaması durumunda ortaya çıkan çelişkiden prensip olarak aleyhine 
teyit edici şahadet sunulmayan karşı taraf yararlanır. Bu nedenle davanın 
ispatı aşamasında teyit edici şahadet büyük önem arz etmektedir. Bazı olgu 
ve iddiaları direk olarak ispat etmeyen ancak bu iddiaların mevcudiyeti 
ile ilgili olan çevre şahadet niteliğindeki şahadetin de önemi büyüktür.

Malpraktis Davalarındaki KKTC’deki İçtihat kararları

Yüksek Mahkemede son yıllara kadar verilmiş hekim ihmali ile ilgili 
bir karar mevcut olmasa da son yıllarda bu husustaki dava sayısının artması 
ile mahkemeleri bağlayıcı içtihat kararları da yayınlanmaya başlamıştır.

Yargıtay`daki (Yargıtay/Hukuk No: 31/2013 Dağıtım 21/2015) 
davasının kararında Yargıtay malpraktis davasında hekimin sorumlu 
olabilmesi için Haksız Fiiller Yasasının 51(1)(a)(b) ve (e) paragraflarında 
belirtilen unsurları tespit ederek, ispat edilmesi gereken unsurları belirle-
miştir. İlgili içtihat kararına göre bir ihmâl davasında aşağıdaki üç husus:
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1. Talep takririnde iddia edildiği gibi davalının gereken dikkati 
göstermediği ve/veya tedbirleri almayı ihmal ettiği;

2. Davalının davacıya karşı dikkatli olması gerektiği;

3. Davalının ihmalkârlığının davacının yaralanmasına ve zarara 
sebep olduğu;

ispatlanmalıdır.

Yargıtay/Hukuk No: 31/2013 Dağıtım 21/2015 sayılı davanın kara-
rında Alt Mahkemede dosyalanan dava, hastahanede görevli bir doktorun 
ihmal ve mesleki ihtimam göstermediği ve bu nedenle yeni doğan bebeğin 
görme duyusunu kaybettiği iddiası ile ikame edilmiştir.

Alt Mahkeme doktorun mesleki ihmal ve kusuru bulunmadığı bul-
gusu ile davayı reddetmiştir.

Kararın istinafında Yargıtay ise ihmalin kapsamını belirlemiştir. 
Yargıtay;

“ihmal, makul bir kişinin, insan ilişkilerini düzenleyen davranış-
lar göz önünde bulundurulduğunda, yapması gereken veya makul 
ve/veya dikkatli bir kişinin yapacağı bir davranışı yapmamak”

olarak nitelendirmiştir.

Yargıtay Haksız Fiiller Yasasındaki makul insan teriminin de yoru-
munu yaparak; profesyonel beceri gerektiren insan davranışlarında “makûl 
insan” ölçütünün “makûl profesyonele” dönüştürülmesi gerektiğine karar 
vermiştir. Yargıtay ihmalde bulunan bir kişinin profesyonel meslek icra 
eden bir kişi olması durumunda makuliyet ölçütünün icra edilen mesleğin 
standartlarına bakılarak belirlenmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Buna 
bağlı olarak da doktorun ihmalinde tıp biliminin standartları gözönünde 
bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yargıtay kararında Tıp Hukukunda uygulanan Bolam davası ola-
rak bilinen davada ortaya çıkmış Bolam testini uygulayarak bir karara 
ulaşmıştır. Bolam Testinde Sorumlu Organın Uyguladığı Yöntem ve 
Makul Standardın belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlar belirlenir-
ken standart bir hekimin uygulaması gereken yöntem ve tedavinin baz 
alınması gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre bir doktorun uygulamış 
olduğu yöntem, genel olarak doktorların sorumlu organı tarafından da 
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uygulanan bir yöntem ise, sadece operasyonun yanlış veya kötü gitmesi 
o doktorun vazifesini ihlâl ettiği anlamına gelmemektedir. Bu noktada 
önemli olan tıbbın veya uzman doktorların veya tıbbi otoritenin makûl 
saydığı standardın altına düşülmemesidir. Bu standardın belirlenmesinde 
üniversitelerin, hekim birliklerinin veya benzer organların belirlediği 
standart tedavi yöntemler olduğu bilinmesi gerekir.

Bolam testindeki görüşleri de kararında gözönünde bulunduran 
Yargıtay, Yargıtay/Hukuk No: 31/2013 Dağıtım 21/2015 sayılı kararında 
makul profesyonelin uygulaması gereken standart tedavinin ne olması 
gerektiğini belirleyerek hekimin mesleki ihmal ve özeni göstermediğine 
varabilmek için tedavi ve uygulama esnasında standart uygulamanın altına 
düşülmesinin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Yargıtayın ilgili kararda 
konu ile ilgili kullandığı ifadeler aynen şöyledir;

“…… eğer bir doktor tıpta söz sahibi kuruluşun onayladığı gibi 
davranırsa, diğer doktorlar bundan farklı davranıyor olsalar bile 
ihmalkâr sayılmaz; hangi standartlarla belirleneceği tıbbın gerek-
tirdiklerine bağlıdır.”

“Burada önemli olan tıbbın veya uzman doktorların veya tıbbi 
otoritenin makûl saydığı standardın altına düşülmemesidir.”

“…, bir doktor sadece bazı şeylerin yanlış gitmesi nedeniyle 
ihmâlkâr addedilemez. Keza doktor kararının talihsizliğinden veya 
yanlışlığından sorumlu değildir. Doktor sadece iki seçenekten birini 
seçti diye de sorumlu tutulmaz.”

Yargıtay yukarıda belirtilen görüşleri ifade ettikten sonra ise hekimin 
sorumlu olabilmesi için;

“Bir doktor sadece kendi sahasındaki makul surette ehil diğer dok-
torların standardının altına düşmesi durumunda ihmalden sorumlu 
olmaktadır.”

“Başka bir doktorun benzeri durumda farklı davranacağını söylemesi, 
sorumluluğa etki eden bir faktör olarak değerlendirilemez. Buradaki 
ölçüt, Davalı No.1’in uyguladığı kriterler bakımından standardın altına 
düşüp düşmediğidir.”

Görüşünü benimsemiştir.
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Belirtilenlerle Mahkemeler hekimin sorumlu olup olmadığını ince-
lerken uygulanan tedavinin standart uygulamaların altına düşülüp düşül-
mediğini öncelikle tespit etmesi gereklidir.

Ayni kararda hekimin aileyi uygulama ve tedavilerden oluşabilecek 
risklerle ilgili bilgilendirme sorumluluğu olduğunu da belirterek bu 
hususta bir içtihat yaratmıştır.

“…… ailenin riskler konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak 
tedbirleri alma ve hastalara karşı dikkatli olma yükümlülükleri 
vardır.”

Yargıtay neticede Alt Mahkemenin davanın ispat edilemediği kara-
rını iptal ederek doktorun ihmal ve kusur olduğu sonucuna varmış ve 
250.000 TL tazminat hükmüne varmıştır.

Yargıtayın bir başka kararında devlet hastahanesinde vuku bulan bir 
ölüm olayını inceleyen Yargıtay Alt Mahkemenin kararını onaylamıştır. 
Yargıtay/Hukuk: 17/2006 Dağıtım 5/2008 sayılı kararda tedavide oluşan 
gecikmenin de standart tedavi ve uygulamaların altına düşülmesi sonu-
cunu doğurduğuna karar vermiştir. Yargıtay kararında standart uygula-
madan sapıldığı ve gecikme ile standart tedavinin altına düşüldüğüne 
karar verirken şu ifadeleri kullanmıştır;

…… on-call sistemindeki gecikmeler nedeniyle hastaya geç 
müdahale edildiği ve bu hastanın vefat etmesinden sonra on-call 
sisteminden vazgeçilerek nöbetçi doktor sistemine geçildiği

…… hastanın, geç müdahaleden dolayı yaşanan bu gecikmelerin 
ölümüne neden olabileceği ve/veya yaşama şansının azaldığı yönünde 
olduğu görülmektedir

…… hastanın Hastahaneye gelişi ile ameliyata alınışı arasında, 
uzun sayılabilecek bir sürenin geçtiği anlaşılmaktadır

Yargıtay Yargıtay/Hukuk No: 31/2013 Dağıtım 21/2015 sayılı 
kararında Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasasının 51. maddesine düzenlenen 
sorumluluk maddesine istisna teşkil eden 56 (b) maddesine değinerek 
hekimin makul ölçüde özen göstermesine karşın önlenmesi olanak dışı 
beklenmedik doğal bir olaydan oluşan zarardan sorumlu olmayacağı 
kararına varmıştır.
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“makûl bir kişinin önceden anlaması veya sonucunun makûl 
ölçüde özen gösterilmek suretiyle önlenmesi olanak dışı olan bek-
lenmedik doğal bir olayın meydana gelişinden doğmuş bir zarardan 
Davalıların sorumlu olmayacaklarıdır.”

Yargıtay içtihatlarla konuyu incelemeye ve gelişmeleri sağlamaya 
devam etmektedir.

Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Yargıtayın içtihatları ve Alt Mahkemenin kararları ile malpraktis 
konusunda yerleşmiş bir içtihat ve uygulama olduğu düşünülmekle 
birlikte yaşanan bir takım sorunlar da olduğu bilinmektedir.

Hekim ihmali ile ilgili dosyalanan davalarda yaşanan sorunları aşa-
ğıdaki gibi özetleyebiliriz;

1. Mahkemelerde son dönemde artan vaka ve dava sayısı ile oluşan 
tazminatların hekimlik mesleğinde getirdiği sorunlar,

2. Halen Mecliste taslak olarak bulunan Hasta hakları Yasası 
eksikliği,

3. Hekim ihmali davalarındaki tazminat miktarlarının artışı ile 
hekimlerde yaşanan sorunlar,

4. Hekimlerin mesleki icraatlarının sigortalanması için mevzuat 
eksikliğinin hastalara ve hekimlere getirdiği sorunlar,

5. Yeteri kadar hastahane veya tıp fakültesi olmaması nedeniyle 
malpraktis davalarında uzman tanık bulma zorluğu,

6. Adli Tıp Kurumunun olmamasının sonuçlara ulaşmada yarattığı 
gecikme ve sorunlar,

7. Adli Ölüm Tahkikatının gecikmesinden dolayı davaların gecik-
mesinin getirdiği sorunlar

Bertan ÖZERDAĞ

Yargıtay Üyesi – KKTC Yüksek Mahkeme Yargıcı
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Teşekkürler. (Alkışlar)

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Sayın Hâkim Bertan 
Özerdağ’a çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 
malpraktis davalarındaki temel sorunlara ilişkin sunumu gayet iyiydi. 
Buradan aklımızda kalan, bizdeki kurumdan biraz daha farklı uzman 
tanıklık olayı benim aklımda kalan. Klasik bilirkişiye gitmek yerine, 
mahkeme esnasında uzman tanığın sorgulanması, hatta bir davada verilen 
kararı çok haklı olduğu şekline getirmiş diye düşünüyorum. Diğer yandan 
da standartların belirlenmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yetinin herhalde Türkiye’den biraz daha önde olduğunu hissettim ben 
sunumunuzdan.

İsterseniz hiç zaman kaybetmeden sorulara geçelim, epeyce bir soru 
geldi konuklarımızdan. Sayın Bertan Özerdağ’a Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcımız Av. Adem Keskin’e bir sorusu var, aslında kısmen de cevap-
ladı son aşamada. Şöyle söylüyor Sayın Müsteşar; sunumdan anlaşıl-
dığı kadarıyla KKTC’de hekimlere ve sağlık çalışanlarına mahsus bir 
sorumluluk, haksız fiil mevzuatı bulunmamakta. Hekimler için ayrı bir 
malpraktis kanunu olması gerektiğini düşünüyor musunuz? KKTC’de bu 
konu gündeme getiriliyor mu diye bir soru size yöneltmiş. Aynı zamanda 
hocam sizden de bir cevap isteniyor.

Yine Bertan Beye şöyle bir soru var. Türkiye’de yasal olmayan bazı 
tıbbi işlemler için Türk vatandaşları Kıbrıs’a seyahat etmektedirler. Ancak 
Kıbrıs’ta yürürlükte olan yönetmelik hükmüyle bağışlanan üreme hüc-
releriyle elde edilen embriyonun Türk vatandaşlarına nakledilemeyeceği 
öngörülmüştür. Yasal düzenlemeye aykırılık durumunda hangi hukuki 
yaptırımlar bulunmaktadır diye sormuş Ayfer Uyanık. Bu konuda sizden 
kısaca bilgi alalım isterseniz efendim.

Bertan ÖZERDAĞ (KKTC Yargıtay Üyesi, Hâkim)- Öncelikle 
Sayın Müsteşarın sorusunu cevaplayayım. Sunumumun sonunda da bah-
setmiş olduğum gibi, hasta hakları yasasının olmayışı, aslında devamında 
da hekimlerin standartlarının belirlenmesi, ihmallerinde ve kusurlarında 
da uygulanacak mevzuatın olmayışını birlikte getirmektedir. Kesinlikle 
bir mevzuatın olmasının da gerekli olduğu düşüncesindeyim.

Bunun bir eksiklik olduğu ve bilhassa hastanın haklarının ne olduğu 
konusunda da bir boşluk olduğu konusu var. Bunun ciddi bir boşluk 
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olduğu ve bu konuda bazı çalışmalar var, ama henüz yasalaşmadı. İnşallah 
yakın zamanda yasalaşır.

Diğer soruyla ilgili, o konuda bazı mevzuatlar kabul edildi bilgimde-
dir. Ancak tabii ki Türkiye’deki mevzuattan farklı bir mevzuatın uygulan-
ması bir hukuki boşluk doğuruyor ve bu konuda haksız uygulamaların 
olduğunu düşünüyorum ben de. Onun da giderilmesi gerekliliğine 
kesinlikle katılıyorum.

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Çok teşekkür edi-
yoruz sizlere. Asıl yoğunluklu sorular Yargıtay Üyesi Battal Yılmaz Bey’e 
geldi, önünde epeyce birikti. Ben soruları kendisine verdim, en azından 
bu süre içinde bir sıraya dizme olanağı oldu. Arzu ederseniz Sayın Hâkim 
bu konuda bizi bilgilendirsin, sorulara cevap versin.

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi, Hâkim)- Avukatlar yakalamışken 
herhalde bütün sorularını çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi burada resmi 
görüşümü mü belirteyim, yoksa gerçek görüşümü mü? Bununla ilgili 
bir fıkra vardı, belki arkadaşlar da bilir. Bizim uçaktan inen bir vatandaş, 
bizim doğu illerinden birinde uçaktan iniyor, taksici alıyor; vatandaş da 
gayet güzel giyimli, resmi şekilde. Bizimki artık götürürken söylüyor 
devletten ne kadar razı olduğunu belirtiyor, işte şu kadar iyi bu kadar 
iyi, polisler bize hiç ceza yazmıyor, şöyledir böyledir diyor. Dönüyor 
ağabey siz ne iş yapıyorsunuz diyor. Adam diyor ki, ben İnsan Hakları 
Derneğinin genel sekreteriyim diyor. Onun üzerine bizimki bastırıyor 
devlete. Bu da diyor ki, demin öyle söylemediniz diyor. O benim resmi 
görüşümdü diyor. Şimdi ben açıklamalar yapayım, siz artık resmi görüş 
ve şeyi kendiniz çıkarın diye.

“Yapılan her enjeksiyon için aydınlatılmış onam alınmalı mıdır?” 
diye bir soru gelmiş. Hastanın kendi başvurusu onam yerine geçer mi? 
Dr. Ersin Savaş hocamız sormuş. Bir de “çocukluk çağı aşıları kişinin 
kendisiyle ilgili karar olarak mı değerlendirilmelidir? Yoksa toplum sağ-
lığını ilgilendiren bir zorunlu müdahale olarak mı değerlendirilmelidir?” 
demiş. Burada tabii Yargıtay bu iğnelerle ilgili bir-iki tane karar verdi. 
Bu kararlarda da onamın alınması gerektiğine hükmetti. Aydınlatılmış 
onam alınmadığında, karşı tarafın haksız olduğuna hükmetti.

Bu çocukluk aşılarıyla ilgili, dün akşam benim oğluma tetanos iğnesi 
yapacaklarmış. Buna ilişkin olarak bizden bir rıza onam belgesi aldılar. 
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Buna ilişkin de yargıya yansıyan bir olay vardı. Galiba Zonguldak’taydı. 
Orada yine bir veli, çocuğuna aşı yapılmaması hususunda direnmişti ve 
yargıya intikal etmişti. Yargı da bunun toplumsal bir gereklilik, toplum 
sağlığını ilgilendiren bir husus olduğuna hükmetti ve bu tür aşıların da 
zorunlu olarak yapılmasına karar verdi.

Altı sorulu, ismini yazmayan gizli bir hayranımız diyelim. Biraz anket 
gibi olmuş, ama galiba da tezi filan varsa, herhalde anket. Bunu aslında 
yazılı olarak bildirseydi, anketi hallederdik diyorum.

“Size veya yakınlarınız için onam formu istediniz mi?” Vallahi dok-
torlardan korkuyoruz, onam formu değil, bu ilacı nasıl kullanacağımızı 
bile soramıyoruz. Hocalarımız buradaysa, yani buna bir dikkat etsinler. 
Ama bazı hastanelere gittiğimizde, eğer bir müdahale yapılacaksa, onlar 
artık böyle dosya halinde bize imzalatıyorlar. Orada boş senedi bile 
imzalıyorsak görmüyoruz yani. Ona da dikkat etmek gerekiyor.

Sağlık dersi ilkokul birinci sınıfta… Evet, gerekli görüyorum. Rıza 
formlarının standardizasyon için… Doktorların şeylerini eczacılar okuyor 
ama… Barolar birlikte çalışma yapmalı mı? Evet, bence hukukçularla 
birlikte yapılmasında önemli hukukçu katkısı alınması gerekiyor. Ama 
şöyle bir şey daha var, doktorların artık çoğu ya yüksek lisans yapıyor 
hukukta ya da hukuk fakültesi okuyor. Herhalde avukatlara ihtiyaç 
görülmeyecek bundan sonra.

Birinci yerinde olmayan ve ölüm tehlikesi ve kimliği olmayan bir 
hasta acile getiriliyor, ameliyat sonrası kasten yaralama davası açılır mı? 
Aslında bu Hakan hocamın şeyi, ama burada kusuru yoksa tabii ki her-
hangi bir sorumluluğunun da olmayacağını düşünüyoruz. Hakan hoca 
da ona cevap verir herhalde.

Acile getirilen hastaya müdahale edilen hekim cerrahi girişim önerirse 
ve buna karşılık hasta aydınlatma ve onam istediğine olumlu cevap ver-
mezse… Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Eğer aciliyet varsa ve zorunluluk 
varsa, tabii ki acile geliyor. O acil doktoru belki kendi branşı değildir. 
Ona ilişkin olarak diğer branşlardaki doktorları çağıracak, bu hayati teh-
likesi vardır, derhal müdahale edilmesi gerekiyor diyorsa buna müdahale 
edilecektir. Bazen şöyle bir husus da olabilir. Hasta bu Yahova Şahitleri 
var, herhalde kan nakline filan da karşılar. Buna ilişkin olarak diyelim 
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ki hayati tehlikesi var, kan verilmezse ölecek, kendisi de onam vermiyor. 
Burada mahkemeye başvurup bir karar alınmasında fayda var diyoruz.

Avukatlık mesleğinin sürekli yapılabileceğine dair hekim raporu 
verilen bir avukat, birkaç ay sonra ağır bir ruhsal problem yaşarsa ve bu 
şekilde hatalı bir mesleki işlem yaparsa, bu raporu veren hekim sorumluluk 
altına girer mi? Orada kusuru olup olmadığına bakmak lazım. Bu tür 
şeyler ataklar sonra da olabilir. Muhtemelen burada kusuru kanıtlamak 
da zordur diye düşünüyoruz.

Yargıtay kararlarının tarih ve numarası… Av. Mühide İlgün… 
Tetkik hâkimliğinden emekli oldunuz değil mi? Evet. 2008/4519 Esas 
2008/10750 Karar, yine 2008/4219 Esas 2008/10660 Karar, elimdekiler 
şu anda bunlar.

İspat yükünün doktorda olduğu söylendi. Hastanın yazılı onamı 
alınmış, ancak hastanın iddiası şu: Ben onu imzaladım evet, ama o esnada 
acıdan dolayı tam… İmza almışsanız kurtarmışsınızdır. Yani onun artık 
aksini karşı tarafın ispatlaması gerekiyor. Buna ilişkin olarak bir dosyada 
şöyle bir husus vardı. Kişi doğum yapıyor, o 24 saat içerisinde topuktan 
kan alınıyor. Ama onun herhalde bir 7 gün sonra tekrar bir kan alınması 
gerekiyor. Doktor diyor ki, 7 gün sonra gelin tekrar kan alalım diyor. 
Bunlar gelmiyor ve çocuk normal beslenmeye devam ediyor. Bir hastalık 
var, tıptaki adını şu an hatırlayamadım ve bu beslenmeyle, onunla ilgili 
olarak da çocuğun arızası yükseliyor; çünkü özel mamalarla beslenmesi 
lazım. Kişi diyor ki davacı, doktor beni uyarmadı, demedi ki gel diyor. 
Doktor da diyor ki, evet biz dedik ki şu tarihte gel, kendisi gelmedi diyor 
ve yazılı bir belge ibraz etmişlerdi, anne de orayı imzalamış. Artık bunun 
aksini annenin ispatlaması lazım. Yani o belgeye karşı bir belge ibraz 
etmesi lazım; bu durumu da bu şekilde değerlendirmek lazım.

Hastaya hep bakan hekim, hastanın isteği üzerine bir iğne yapılmasını 
hemşireden talep ediyor. Zaten genelde hemşireler yapıyor. Hasta evine 
gidiyor. Ancak akşam hastalanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Hastanın anti-
biyotik alerjisinden dolayı komaya giriyor, üç ay sonra da ölüyor. Böyle 
bir olayın çok az da olsa görülebileceğini hekim iddia etmektedir. Bu gibi 
bir durumda hekim neleri ispat etmelidir? Aydınlattığını ispatlamalıdır. 
Yani bu ilacın yan etkileri olduğunu, eğer aydınlatılmış onamı almışsa, 
bu da bir komplikasyonsa, yan etkisi de buysa, yapılabilecek bir şey yok 
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diyoruz. Ama işte orada ispatla ilgili bir husus, aydınlatılmış onamın 
alınması gerekiyor.

Aydınlatma yükümlülüğünün istisnalarından, hastanın istememesi 
dediniz. Evet dedim. Doktor Hüdai Köken. Aydınlatılmak istemeyen 
hastanın nasıl tedavi için rıza alınabilir? Tıbbi müdahale bu şartlarda 
hukuka uygun olur mu? Zaten rızası yoksa hukuka aykırı oluyor, ama 
ben bu müdahaleyi kabul ediyorum, ama aydınlatılmak istemiyorum. 
Yani bu konuda ben her şeyi biliyorum, doktordan daha iyiyim diye 
düşünüyor. Müdahaleye izin veriyor, ama onun sonuçlarıyla ilgili bir 
aydınlatma istemiyor. O zaman hukuka aykırı bir durum olmaz.

SALONDAN- Yazılı olarak beyan etmesi gerekli mi?

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi, Hâkim)- İspat açısından tabii ki. 
Orada hasta ben aydınlanmak istemiyorum, alta da imza. Bir alışveriş 
bir fiş, burada imzayı kesin alacağız kurtuluş yok.

Dr. Arif KÖKEN- Hacettepe Tıp Tarihi ve Tıp Etiği araştırma 
görevlisiyim. Dahiliye mütehassısı -örnek veriyorum- bir mide kanseri 
tanısı koyuyor, ama orada aydınlatılmak istemediğini hasta söylüyor, 
tanısı belli. Ama tedavisine de onkoloji uzmanı devam etmek zorunda 
kalabiliyor. Yani tanıyı aldığı yerle, tedavinin sürdüğü yer birbirinden 
farklı oluyor. Dolayısıyla burada tıbbi müdahaleyi devam ettirecek kişi 
onkolog oluyor. Aynı şekilde onkoloğa da aydınlatılmak istemediğini; 
çünkü kemoterapinin de başka komplikasyonları var. Yani komplikas-
yonu çok yüksek fazla olan tedaviler bunlar. Dolayısıyla bu bağlamda 
tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu tartışılır hale geliyor. O açıdan 
ben sormak istemiştim.

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi, Hâkim)- İşte demin anlattığım 
bir alışveriş bir fiş, orada tam yerine oturdu şimdi. Yani hangi hoca hangi 
müdahaleyi yapacaksa ona göre aydınlatacak. Her biri için ayrı ayrı onam 
alınması lazım. Çünkü mesela anesteziye giriyor, anestezi onamları var. 
O çok eskiden beri hakikaten anestezi konusunda daha ileriler herhalde 
bizde. Onların ayrıntılı şekilde onamları her dosyada var.

Dr. Arif KÖKEN- Orada şimdi şöyle bir şey var. Mide kanseri tanısı-
nın kemoterapi protokolü bellidir onkologlar tarafından. Onkolog bunu 
ben bu tedavi protokolünü mide kanseri tanısına uygun bir şekilde yap-
mak istiyorum diye söylediği zaman, bu sefer bilgilendirilmek istememe 
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arzusu da hastanın kırılmış oluyor. Bu durumda bilgilendirilmeme gibi 
bir durum söz konusu da olmayacak.

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi, Hâkim)- Hasta istemiyorsa zorlama 
yok, zorla alıp bağlayıp, seni bilgilendireceğiz diyemeyiz.

Hekimlere meslekten men uygulanıyor, TTB disiplin cezası uygu-
layamıyor. Sizce bu uygulama doğru mudur? Bunu aslında Adem Beye 
sormak lazım herhalde. Bu bizim konumuz değil.

Ameliyat öncesi hastadan alınan bir çeşit muvafakatnamenin tıp 
hukukundaki yeri nedir? Demin söyledik, hukuka uygun hale getiriyor. 
Ameliyattan bir saat önce alınan, her ameliyat ve operasyondaki o ope-
rasyonun durumuna göre hastanın durumu değerlendirilerek makul bir 
süre içerisinde bunun alınması gerekiyor.

Bir sorumuz daha var. Klinik araştırmalarda gönüllülerden yazılı rıza 
alınması, cezai sorumluluğu ortadan kaldırmakta… Sorunun faili kim? 
Ancak verilmiş imzaya rağmen araştırmaya katılan gönüllüde kalıcı sakat-
lık ölüm meydana geldiğinde, destekleyici yönünden tazminat sorum-
luluğu doğar mı? Borçlar Kanununda yer alan tehlike sorumluluğu… 
Tehlike sorumluluğu Borçlar Kanunu 71’de işletmeler için söz konusu. 
Yani çevreye olan tehlikeyle ilgili. Yani kusursuz sorumluluk halleri de 
orada 65 ve devamı maddelerinde belirtiliyor. Ona ilişkin değil, ama bu 
yine kişinin kendi vücudu üzerinde tasarruf edemeyeceği durumlar var. 
Ona ilişkin olup olmadığı, buna ilişkin olarak yani bir sözleşme kuruyorsa, 
eğer onunla ilişkili değilse ve kusur var mı yok mu ona bakmak lazım. 
Tabii o da teknik bir bilirkişiyle değerlendirilmesi lazım.

Teşekkür ediyorum sorularınız için.

SALONDAN- (Duyulmuyor)

Battal YILMAZ (Yargıtay Üyesi, Hâkim)- O sigorta hukukuyla 
ilgili herhalde.

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Efendim çok teşekkür 
ediyoruz cevaplarınız için. Hakan hocam bu konuda size isterseniz söz 
verelim. Son olarak da Cahit Beye zannediyorum bir soru var. Sizde de 
bir soru var mı? Tamam, onu da cevaplayalım bitirelim.
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Prof. Dr. Hakan HAKERİ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi)- Şimdi genel olarak sorulan sorular vardı, onları 
söyleyeyim. Ben bir hasta hakları hukukunun olması gerektiği düşün-
cesindeyim. Bizim sağlık mevzuatımızdaki en büyük sıkıntı da, çoğu 
şeyin yönetmelikle düzenlenmesi. Hâlbuki doğrudan insanların hayatına 
ölümüne sağlığına temel hak ve özgürlüklerine ilişkin birçok şey var, ama 
bunlar yönetmelikle düzenleniyor. Dolayısıyla bizim mutlaka bir kanuna 
ihtiyacımız var. İlle hasta hakları kanunu alanında olması gerekmiyor, 
ama sağlık alanında kanun eksikliği çok bariz bir şekilde görülüyor.

Bu çerçevede de sağlık meslek mensuplarının veya sağlık mesleklerinin 
esaslarına ve uygulanmasına ilişkin bir kanuna ihtiyacımız var. Yani bir 
temel kanun olmalı ve bu kanunun içinde bütün bunlar düzenlenmeli. 
Aydınlatma düzenlenebilir, rıza düzenlenebilir, diğer bütün hepsi. Ama 
malpraktis kanununa gerek var mı? Yok. Malpraktise ilişkin olarak genel 
sorumluluk hukuku kuralları burada uygulanabilir, özel bir duruma gerek 
yok diye ben düşünüyorum.

Aşıların zorunlu olmasıyla ilgili olarak, Anayasamızın 17.maddesi 
karşısında aşılar da bir tıbbi müdahale olduğundan, ancak kanunda gös-
terilen istisnalarda zorunlu tutulabilir, onun dışında tutulamaz. Kanunda 
gösterilen istisnalar da, işte çiçek aşısı zorunludur diyor, kuduz zorun-
ludur diyor. Onun dışında bu rutin aşılar Sağlık Bakanlığının, bunlar 
zorunlu değildir. Olay şu an Anayasa Mahkemesinin önündedir. Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuruyla gitti ve ben ümit ediyorum ki Anayasa 
Mahkemesi şu an yapılan rutin aşıların zorunlu olmadığı yönünde bir 
karar verecek. Vermezse insan hakları mahkemesi Türkiye’yi mahkûm 
edecek diye düşünüyorum.

Aşılara karşı biri miyim? Değilim, ama mevzuata uymak lazım. 
Mevzuata koysun bakanlık, şu şu şunlar zorunludur diye herkes yapsın, 
ama bugün için hekimler üzerinden bu zorunluluğu yürütüyor, polis 
üzerinden yürütüyor. Nedense kanunlarda düzenleme yapmıyor.

Ben Avustralya’daydım geçtiğim altı ay, orada da onu gördüm. Orada 
da çok büyük bir tartışma var aşılarla ilgili olarak. Nedense hiçbir ülke 
bunun zorunlu olması yönünde bir düzenleme yapmıyor. Mantığını 
bilmiyorum neden. Onlar da bu sefer ben oradayken bir karar aldı 
hükümet. Dediler ki, bundan sonra biz sağlık yardımı yaptığımız ailelere 
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çocuklarına aşıları yaptırmıyorlarsa o yardımı yapmayacağız şeklinde. 
Hâlbuki onlar da kanunla yapsalar olabilir.

Türk Tabipleri Birliğinin disiplin yetkisi var. Sadece şimdi Sağlık 
Meslekleri Kurulu var. Sağlık Meslekleri Kurulunun alanına giren alanla 
Türk Tabipleri Birliğinin alanına giren alanda bir çatışma varsa, o zaman 
Türk Tabipleri Birliğinin disiplin cezası verme yetkisi kalkıyor, ama onun 
dışında yetkisi devam ediyor.

Sorulara gelince, bir tanesi eczanede satılan cinsel gücü artıran ilacı 
satın alan kişi, kullanımı sonucunda kalp krizi geçirerek ölürse, eczacının 
sorumluluğu ne olur diye. Şimdi şunu öncelikle belirtmemiz lazım. İlaç-
larla ilgili olarak esas aydınlatma yükümlülüğü hekimlerdedir, eczacıda 
değil veya ilaç prospektüsünde değil hekimdedir. Ama bu sorumluluk, 
reçeteli ilaçlar ve reçetesiz ilaçlar açısından eczacıya da kısmen aktarılmıştır. 
Bu aktarılma kısmı reçetesiz ilaçlar açısından daha geniş iken, reçeteli 
ilaçlarda daha azdır. Burada hekimin daha çok bilgi vermesi gerekir. 
Prospektüste herhangi bir bilgi bulunması da bu yükümlülüğü ortadan 
kaldırmaz. Burada bu ilacın anladığım kadarıyla reçetesiz verildiği ortaya 
çıkıyor. Reçetesiz vermiş olması dolayısıyla, eğer reçeteye tabi bir ilaçsa 
buradan bir sorumluluk tabii ki doğabilir. Artı reçetesiz olarak verildiği 
için de, eczacının geniş bir aydınlatma yükümlülüğü vardır. Burada bu 
aydınlatmama dolayısıyla da bir sorumluluğu söz konusu olabilir.

Sahte diplomayla hekimlik yapanların iki türlü sorumluluğu olabilir. 
Bu muhtemelen kendileri hazırladıkları için belde sahtecilikten, artı biraz 
evvel belirttiğim gibi veya benim sunumumda belirttiğim gibi, sağlık 
çalışanlarına verilmiş olan bir yetkiyi, sağlık çalışanı olmadığı halde 
kullandığı için kasten yaralamadan dolayı sorumlu olur. Fakat bizim 
Yargıtay’ımızın bu kırık çıkıkçılarla ilgili olarak vermiş olduğu bir karar 
var. Benim savunduğumun aksine, Yargıtay taksirle yaralamadan hüküm 
veriyor. Muhtemelen bunlar açısından da tahmin ediyorum öyle verir. 
Ama bana sorarsanız bunlar da kasten yaralamadır.

Muvazaalı olarak eczane işleten, eczacı olmayan kişilerin hukuki ve 
cezai sorumlulukları nelerdir? Bunlar tabii ki bu aydınlatma vesair gibi 
hususlarda bir eczacı olarak görev yapmadıkları için, burada doğrudan 
bir sorumlulukları olur. Yine muhtemelen eczacının yapması gereken 
işlemleri, eczacı olmadığı halde yaptığı için, yine kasten yaralama eğer bir 



161

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE  
HEKİM İHMALİ; MEVZUAT VE UYGULAMALARI

zarar söz konusu doğuyorsa hastaya müdahale ediyorsa, ilaç hastaya zarar 
veriyorsa, yan etkileri vesaire gibi. Bunlardan dolayı sorumluluğu olur.

Muvazaalı olarak eczane işlettiği yargı kararlarıyla kesinleşenin cezai 
sorumluluğu ne olmalıdır? Bunlarda da muhtemelen hem Eczacılık Kanu-
nunda bir yaptırım var bunlara ilişkin, ama onun dışında ceza hukuku 
açısından mesela sahtecilik söz konusu olabilir; eczacı yerine imza atıyorsa, 
birtakım belgeleri düzenliyorsa, kullanıyorsa vesaire bunlar olabilir.

İlacın dozaj uygulamasıyla ilgili olarak hekim ve eczacıyla birlikte, 
hatta öncelikli olarak ilaç üreticisinin de sorumluluğuna gidilebilir mi? 
Tabii ki, birincisi o. Çünkü öncelikle ilaç üreticisinin bunu belirlemesi 
lazım dozaj noktasında. Zaten ondan sonra hekimler o belirlemeye göre 
bir dozaj uygulaması yapıyorlar. Belki hekimlerin sorumluluğu, sadece 
somut hasta açısından; çünkü ilaç firması genel bir belirleme yapıyordur, 
yaşa göre kiloya göre vesaire. Ama onun dışında somut hasta açısından 
belki onu ayrıca hekimin gözetmesi gerekir. Bir de benim bildiğim kada-
rıyla, ilaç prospektüsü iki türlü olur; bir, hastaya yönelik prospektüs, bir 
de hekime yönelik prospektüs. Muhtemelen hekime yönelik bir pros-
pektüste de bu konuya ilişkin bilgiler verilmiş olmalıdır. Bu bilgilerde 
bir hata olursa, o zaman tabii ki hekimin bir sorumluluğu olmaz, ilaç 
üreticisinin sorumluluğu olur. Ayfer Hanımın sorusuymuş bu.

Berna Hanımın bir sorusu var. Aydınlatılmış rızanın yazıldığı tutana-
ğın hukuken belge değeri nedir? Bildiğimiz, eğer normalde bir kim tara-
fından düzenlendiğine bağlı olarak, kamu görevlisi bir hekim tarafından 
düzenleniyorsa resmi belge niteliğindedir. Buna karşılık özel hastanede 
düzenleyen bir kişi tarafından düzenleniyorsa özel belge niteliğindedir; 
eğer bunu soruyorsanız o şekilde.

Bu tutanaklar üzerinde sonradan yapılan eklemeler düzeltmeler sah-
tecilik suçunu oluşturur. Dediğim şartlar altında oluşturur. Eğer resmi 
belge kabul edersek, yani kamu görevlisi, kamu hastanesinde çalışan bir 
doktor bunu yapıyorsa, üzerinde oynama yapıyorsa, o zaman burada 
hem bir yandan Berna Hanımın belirttiği gibi suçu gizleme amacıyla 
bunu yaptığı için o suç, artı bir de sahtecilik söz konusu olur. Türk Ceza 
Kanununun 212. maddesi resmi belgede sahtecilik suçları açısından, 
başka bir suçun işlenmesi amacıyla işlenmiş olsa dahi, her ikisinden de 
ayrı ayrı ceza verilmesini öngördüğü için, iki ayrı suçtan sorumluluk olur.
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Av. Cahid DOĞAN (Sağlık Hukuku Kurulu Eğitim Koordina-
törü)- Sağlık Denetçi Yardımcısı İbrahim Çeken beyefendinin sorusu: 
Standart klinik uygulamalar dışında yapılan klinik araştırmalar kapsa-
mında yapılan çalışmalarda, uygulanması gereken hususların ve pratiklerin 
gerçekleştirilmesini aydınlatılmış onam yönünden değerlendirir misiniz?

Rutin klinik uygulamalar, tedavi teşhis ile insan üzerindeki klinik 
araştırmaların uygulanması aydınlatılmış onam formları açısından ve 
genel yaklaşım olarak bir fark var mıdır?

Klinik araştırmalarda aydınlatılmış rıza tabii ki alınacak. Çocuklar 
üzerinde yapılanlarda ise veli ya da vasisinin yanında çocuklardan da 
alınmalıdır. Klinik araştırmalarda deneklere plasebonun (yalancı ilaç) kul-
lanıldığı bildirilmesi gerekli olsa da kimlere verildiğinin bildirilmemelidir.

Diğer sorunun cevabını da arkadaşlarımız verdi.

Teşekkür ediyorum.

Av. Hakan CANDURAN (Oturum Başkanı)- Teşekkür ederim 
Cahid Bey. Bizi sabırla dinlediniz; ancak bütün katılımcılarımız da çok 
net, çok güzel ve doyurucuydu bilgiler verdiler. Sorular gayet iyiydi, 
cevaplarımız zannediyorum yeterli oldu. Berna Hanım yeterli miydi? 
Teşekkür ediyoruz.

Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara birer plâket suna-
cağız. Sayın Müsteşar Yardımcımız Av. Adem Keskin’e ilk plâketimizi 
sunmasını arz edeceğiz.

Efendim katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Öğleden sonraki 
bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.

(Plâketler verildi)

(Öğle Arası verildi)
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1. Oturum Plaket Toplu Resmi
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II. OTURUM

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  
VE  

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
UYGULAMALARI KAPSAMINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR-1

Oturum Başkanı :  Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK

Konuşmacılar :  Av. Nuray ÖZGÜNEY YENER

   Av. Selcen BAYÜN

   Av. Sema FİDAN

     Hukukçu/Hekim Yakup Gökhan DOĞRAMACI

   Dr. Cemal ÖNER



166

2. Oturum

İKİNCİ OTURUM

SUNUCU- Öncelikle hepinize afiyet olsun diyorum. Çaylarımızı 
içtik, kahvelerimizi içtik, yemeklerimizi yedik, sıcak sohbetlerimizi yap-
tık. Şimdi de sıra geldi kurultayımızın ilk gününün ikinci oturumuna. 

İkinci oturumumuz “Sağlık uygulama tebliği ve sosyal güvenlik hukuku 
uygulamaları kapsamında karşılaşılan sorunlar” başlığının iki bölümden 
oluşmaktadır. Bu ilk bölüm oturumumuz olacak. Oturumumuz saat 
15:25’de sona erecektir. Bu oturumda da siz değerli misafirlerimizin 
konuşmacılara yöneltmek istedikleri sorularını yazılı olarak oturum baş-
kanımıza iletmelerini rica ederim. Bu konuda da görevli arkadaşlarımız 
sizlere yardımcı olacaklardır.

Oturum başkanlığını yapmak üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sayın Gülfer Emir Küçük, konuşmalarını yapmak üzere Yüksek 
Lisans İhtisas Üniversitesi Genel Sekreteri Av. Sayın Nuray Özgüney 
Yener, Sosyal Güvenlik Kurulu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür-
lüğünden Av. Sayın Sema Fidan, tıp doktoru ve aynı zamanda stajyer 
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avukat Sayın Yakup Gökhan Doğramacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden Dr. Sayın Cemal Öneri davet 
ediyorum. Kendileri yerlerini aldılar, buyurun Sayın Başkanım. (Alkışlar)

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Herkese merhaba, 
ikinci oturumu ben yöneteceğim. Av. Gülfer Emir Küçük, Ankara Barosu 
Sağlık Hukuku Kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Önce-
likle Sağlık Hukuku Kuruluna bu kapsamlı güzel kurultay için çok çok 
teşekkür ediyorum yönetimimiz adına ve ilk konuşmacımıza söz vermek 
istiyorum.

İlk konuşmacımız Av. Nuray Özgüney bana verilen programda. Ken-
disi insan hakları ve anayasal sağlık hakkı çerçevesinde sağlık uygulama 
tebliği uygulamaları konusunda bize tebliğ sunacak. Söz sizde, buyurun. 

Av. Nuray ÖZGÜNEY (Yüksek İhtisas Üniversitesi Genel 
Sekreteri)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmada öncelikle 
bireylerin sosyal güvence kapsamında sağlık hakkından yararlanmasının 
sınırlarını belirleyen sağlık uygulama tebliğlerinin, insan hakları ulus-
lararası düzenlemeler ve anayasada yer verilen sağlık hakkı çerçevesinde 
incelenmesi yapılacak ve sağlık hakkını tebliğdeki düzenlemelerin sağlık 
hakkının kullanılmasını engelleyici nitelikte olup olmadığına dair karşı-
laştırmalı saptamalar yapılacaktır.
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Av. Nuray ÖZGÜNEY YENER

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi ve  
Yüksek İhtisas Üniversitesi Genel Sekreteri

Av. Selcen BAYÜN

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi

İNSAN HAKLARI VE ANAYASAL SAĞLIK HAKKI 
ÇERÇEVESİNDE SUT UYGULAMALARI

ÖZET

Bu çalışmada, bireylerin sosyal güvenceden yararlanmasının sınırlarını 
belirleyen ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve “Genel Sağlık 
Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sağ-
lık Uygulama Tebliğleri’nin, insan hakları, uluslararası düzenlemeler ve 
Anayasa’da yer verilen sağlık hakkı çerçevesinde incelenmesi ile söz konusu 
tebliğlerdeki düzenlemelerin, sağlık hakkının kullanılmasını engelleyici 
nitelikte olup olmadığına dair karşılaştırmalı saptamalar yapılacaktır.

ANAHTAR KELİMELER ve KAVRAMLAR: Sağlık Hakkı, İnsan 
Hakları, SUT, SGK, Anayasa, İnsan Hakları Beyannamesi, Ekonomik, 
Sosyal Ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 5502 sayılı 
Kanun, 5510 sayılı Kanun, Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik Hakkı, 
Katılım Payı

I- GİRİŞ

Sağlık, bireyin sadece hasta ve hastalığının olmaması değil; akıl, beden, 
ruh ve zihin olmak üzere tüm varlık boyutlarıyla ve sosyal yönden tam 
bir iyilik hali içinde bulunmasıdır.
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Av. Nuray ÖZGÜNEY YENER
Av. Selcen BAYÜN

En temel hak olan yaşama hakkının kullanılmasında birincil öneme 
sahip olan sağlık hakkı, gerektiği gibi kullanılamadığında bireyin yaşama 
hakkını da dolaylı olarak elinden alabilecek güçte bir haktır. Sağlık hak-
kının, ertelenmeden ve ötelenmeden, tüm hayatımız boyunca bir an bile 
kesintiye uğratılmadan kullanılabilmesi gerekir. Bunu engelleyen insan ve 
sistem kaynaklı her durum sağlık hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Sağlık hakkının ertelenemez, ötelenemez, vazgeçilemez nitelikte ve 
doğrudan yaşama hakkının kullanılmasını etkileyecek güçte bir hak olması 
nedeni ile uluslararası normlarda da sağlık hakkı ile ilgili düzenlemeler 
yapılmış ve sağlık hakkı evrensel hukuk ilkesi düzeyinde tanımlanmıştır. 
Şöyle ki;

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25 inci maddesinde “Her-
kesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, 
konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, 
dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim 
sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.” denilerek, sağlık ve 
sosyal güvenlik hakkının çerçevesi çizilmiştir.

16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul kararıyla 
kabul edilip, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe giren ve 04/06/2003 tarihli 
ve 4867 sayılı Kanun ile Ülkemizin de kabul ettiği Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 12 nci maddesi 
ile Sözleşme’ye Taraf Devletlerin, “herkesin, ulaşılabilecek en yüksek 
fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul 
ettiği” belirtilmiş ve “bu hakkın tam olarak kullanılmasını sağlamak 
için alacakları tedbirler” düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 17 nci maddesinde herkesin, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu; 56 ncı maddesinde 
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama görevi 
verilen devletin, bu görevini insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini düzenleyerek, kamu ve özel kesimler-
deki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak ve sağlık hizmetlerinin 
yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası 
kurarak ifa edeceği düzenlenmiştir.
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Anayasa’nın 60 ıncı maddesinde ise herkesin sosyal güvenlik hakkına 
sahip olduğu; devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı 
ve gerekli teşkilatı kurabileceği hükme bağlanmış ve 20/05/2006 tarih ve 
26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5502 sayılı Kanun ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu kurulmuştur.

Kurumun temel amacı; “sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, 
adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş 
standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek” olarak düzenlenmiştir.

Aynı Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile de kısaca Bağ-Kur, SSK 
ve Emekli Sandığı olarak bilinen kurumlar, her türlü taşınmazları ve 
hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, 
hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki 
her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmiştir.

 SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ve ÜLKEMİZDEKİ 
UYGULAMALAR

1982 Anayasası’nın 2 nci maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti, top-
lumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti’dir.” hükmü ile 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, demokratik, lâik ve sosyal hukuk Devleti 
kimliği açık, net ve değiştirilemez kesinlikle düzenlenmiştir.

Sosyal devlet; devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak ama-
cıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru 
gören bir anlayıştır.[1]

Anayasa Mahkemesi’nin 26-27/09/1967 tarih ve 
E.1963/336-K.1967/29 sayılı Kararında Sosyal Devlet kavramı “İnsan 
hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını gerçek-
leştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, 
emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbü-
sün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların 

[1] ÖZBUDUN, ERGUN; Türk Anayasa Hukuku s.132, 2009-Yetkin BYD A.Ş.
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insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, 
işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını 
sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu 
devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık 
içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet” şeklinde 
tanımlanmıştır.[2]

Sosyal hukuk devleti, toplumdaki tüm dezavantajlı grupları top-
lumun diğer kesimlerine karşı korumak, piyasa ekonomisi koşulla-
rında bireyin tek başına erişemeyeceği hizmetleri sunmak ve zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamak, eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamakla 
yükümlüdür.

Sosyal Devletin en önemli görevlerinden biri, tüm yurttaşlarını 
kapsayan ve belirli ekonomik ve sosyal riskler karşısında ekonomik 
güvence sağlayan bir sosyal güvenlik sistemini kurmaktır.

Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çeşitli mesleki (iş kazası ve 
meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve 
sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) 
risklerle karşı karşıya kalabilir. Sosyal güvenlik, belirtilen bu riskler nede-
niyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir 
kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenlere, insan onuruna yaraşır 
asgari bir hayat sürmelerini mümkün kılacak gelir ile ihtiyaç duyduk-
ları sağlık hizmetlerine erişim olanağı sağlamayı amaçlar. Hastalık ya 
da sakatlık nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere gerekli sağlık 
yardımlarında bulunur ve tedavi olanağı sağlar.[3]

Sosyal Güvenlik Hakkı kapsamındaki hizmetler Anayasal güvence 
altına alınmış olup; çeşitli nedenler ile Anayasa Mahkemesi kararlarına 
da konu edilmiştir.

Bu cümleden olarak, Anayasa Mahkemesinin 26/05/1998 tarihli ve 
E.1997/1-K.1998/23 sayılı kararında; “Anayasa’nın 60. maddesinde, 
‘Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlaya-
cak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar’ denilmektedir. Buna göre, 
sosyal güvenlik, herkes için bir hak ve bunu gerçekleştirmek ise devlet 

[2] Anayasa Mahkemesi’nin 16-27 Eylül 1967 tarih ve K.1967/29 sayılı Kararı
[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_sosyal_g%C3%BCvenlik_hukuku 
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için görevdir. Sosyal güvenliği sağlamak çağdaş devletin önde gelen 
görevlerinden biridir. Sosyal devlet olmanın gereği sosyal güvenliğin yay-
gınlaştırılmasını sağlamaktır. Sosyal güvenlik hakkı bireylerin geleceğini 
güvenceye almak gereksiniminden doğmuştur. Tarih içindeki gelişimi 
ile sosyal güvenlik, bütün insanlar için bir hak, devlet için de bir ödev 
durumuna gelmiştir” denilerek bireylere sosyal güvenlik hakkı tanımanın 
sosyal devlet olmanın önemli bir şartı olduğu vurgulanmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin 23/06/1970 tarihli ve E.1970/3-K.1970/35 
sayılı kararında ise; “Sosyal haklar iktisaden zayıf olanları korumak için 
tanınmış olan haklardır. Sosyal bir hukuk devleti sosyal hakların güvence 
altına alınmasını gerektirir. Esasen “Sosyal devlet fertlere yalnız klasik 
hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda, onların insan gibi 
yaşamaları için zaruri olan maddî ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendi-
sine vazife edinen devlettir. Modern Anayasa, asgari geçim şartlarından 
sıhhî bakımdan, öğrenim imkânlarından ve hele barınacağı bir konut-
tan yoksun bir kişinin gerçek anlamda hür olamayacağını kabul eden 
zamanımızın hukuk ve siyaset ilmine ve devlet görüşüne uygun olarak 
fertlere ve vatandaşlara sosyal bir takım haklar tanımak zorundadır” 
denilerek; bireylerin tam anlamıyla hür olmaları için onlara bir takım 
sosyal hakların (sağlık, eğitim, barınma, asgari gelir düzeyi) tanınması 
gerekliliğine değinilmiştir.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; sosyal 
güvenlik hakkı yurttaşların gelecek kaygısı duymadan, bugünün ve 
geleceğin mesleki, fizyolojik veya sosyo-ekonomik risklere karşı güvence 
altına alınmış olmasıyla kullanılabilen bir hak olup; bu hak kapsamında 
sunulan sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda ulaşı-
labilir olmasını sağlamak devlet için bir ödevdir.[4]

Sosyal güvenlik hakkının kullanılabilir bir hak olmasının günlük 
hayata en önemli yansımalarından biri sağlık hakkının etkin ve verimli 
bir şekilde kullanılması olacaktır.

Ülkemizde sosyal güvenlik hakkına işlerlik sağlamak amacıyla Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli 

[4] ÇAKIR, Yasef, “Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması Ve Bu Uygulamanın Sosyal 
Devlet İlkesi Ve Sosyal Güvenlik Hakkı Bakımından İncelenmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 
80
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Sandığı Genel Müdürlüğü kurularak, sosyal güvenlik işlemleri bu 
kurumlar eliyle yürütülmüş: 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu kurulduktan sonra, daha önce kurulan üç kurum tek çatı 
altında birleştirilmiştir.

Ancak, sosyal güvenliği sağlamak üzere kurumsal bir yapının oluş-
turulması yeterli olmayıp, esas olarak kurumsal yapının temel hedefinin 
ne olduğu, çatışan menfaatler durumunda hangi menfaatleri koruyacağı 
önem kazanmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan düzen-
lemelerin adil, eşitlikçi, hakkaniyetli olması, sosyal güvenlik adı altında 
yapılan uygulamaların bizatihi bu sosyal güvenlik ve sağlık hakkını kul-
lanılmamasına yol açmaması, katılım payı ve ilave ücret uygulamalarının 
sağlık hizmetine ulaşımı engellememesi gerekmektedir.

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA 
TEBLİĞİ

31/05/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 
sayılı Kanun’un amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakı-
mından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak 
kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finans-
man ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel 
sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek” olarak 
belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 63, 65 ve 107 nci maddelerine istinaden çıkarılan 
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile de 5510 sayılı Kanun’un 
genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ile 
genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Aynı Kanun’un Geçici 1 inci ve bahse konu Yönetmeliğin 62 nci 
maddeleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) yürürlüğe girmiştir.

SUT; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanan 
ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağla-
nan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma 
esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedelleri belirlemektedir.
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Sayılan hususlar, SUT’ lar hayatımıza girmeden önce Tedavi Yar-
dımına İlişkin Uygulama Tebliği (TUT) ile düzenlenmekte idi. Ancak 
SUT ile TUT arasında kapsam ve yaklaşım bakımından ciddi farklar 
bulunmaktadır.

SUT ile TUT arasındaki en temel fark sosyal güvenlik çatısı altında 
sunulan hizmetlerin kapsamı daralırken daha önce katılım payı alınmayan 
birçok hizmetten katılım payı alınmaya başlanması; devletin sunduğu 
sosyal güvenlik hizmeti kapsamında, kamu sağlık sunucuları ile aynı 
fiyatlardan hizmet sunan sözleşmeli özel sağlık sunucularından alınan 
sağlık hizmeti karşılığında başlangıçta ilave ücret ödenmediği halde, 
zaman içinde yapılan düzenlemeler ile özel sağlık sunucularına SGK 
tarafından ödenen ücrete ilave ücret alınmaya başlaması ve cüz’i mik-
tarlarda başlayan ilave ücretlerin %200 oranına kadar çıkmış olmasıdır.

Aşağıda tablolar halinde katılım payı ve ilave ücret uygulamaları 
ile sağlık hizmetinden faydalananlara yüklenen mali külfeti ve Sosyal 
Güvenlik Hakkı’nın kapsamının daraltılmasını daha net bir şekilde 
ortaya koymak mümkün olacaktır.[5]

 2006 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ 
KATILIM PAYI ORANLARI

İlaca Katılım Payı Muayene Katılım Payı

Kurumdan Maaş Alanlar % 10 alınmamaktadır

Diğer Kişiler % 20 alınmamaktadır

* Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik 
ve non-iyonik radyo-opak maddelerden katılım payı alınmamaktadır.

** Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren 
ürünlerin bedeli (belirtilen ölçülerde) katılım payı alınmaksızın kurum-
larca karşılanmaktadır.

*** Özel sağlık kuruluşlarında verilen hizmetler Tebliğ’de belirtilen 
tarifelere göre ödenmekte olup; faydalananlardan ilave ücret alınması 
uygulaması yoktur.

[5] İlaçların reçete edilmesinde uygulanan sınırlar ve ağırlaştırılmış koşulların sağlık hakkının 
kullanılması üzerinde yarattığı olumsuz etki başka bir sunumun konusu olduğundan 
burada yer verilmemiştir.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

2008 YILI KATILIM PAYI 2013 YILI KATILIM PAYI  
(2015 GÜNCELLEMELİ)

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi 
muayenesi katılım payı
* Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında 
yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına 
geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden 
katılım payı alınmaz.
Katılım payı;
* İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 YTL 
* Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 YTL
* Üniversite hastanelerinde 6 YTL
* Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 YTL

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi 
muayenesi katılım payı
* Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında 
yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden 
katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi 
muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı 
tutarları aşağıda belirtilmiştir.
* İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti 
sunucularında 5 TL (eğitim hastaneleri %15 
zamlı alabiliyor)
* Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 TL
*  10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı 
sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda 
bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve 
diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 TL 
artırılarak tahsil edilir.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için 
katılım payı
* Kurumdan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer 
kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için 
katılım payı
* Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan 
gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 
oranında katılım payı alınır.
* Ayrıca her bir reçete için;
a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen 
ilaçlar için 3 TL,
b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç 
için 1 TL,
katılım payı alınır. 
 * “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde 
belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım 
payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında 
dikkate alınmaz.
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Tıbbi malzeme katılım payı
* Gözlük cam ve çerçevelerinden,
*  Ağız protezlerinden,
* Vücut dışı protezler ve ortezlerden,
katılım payı alınır
* Katılım payı;
 - Kurumdan gelir ve aylık alanlar için %10, 
- Diğer kişiler için %20,
oranında alınır.
* Tıbbi malzeme için ödenecek katılım payının 
tutarı, tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt 
asgarî ücretin %75’ini geçemez. Yüzde %75’lik  
üst sınırın hesaplanmasında her bir tıbbi malzeme 
bağımsız olarak değerlendirilir.

Tıbbi malzeme katılım payı 
*  Vücut dışı protez ve ortezlerden, 
* Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden,
*  Ağız protezlerinden 
* Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu 
belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden,
katılım payı alınır.
* Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir 
ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları 
kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında 
katılım payı alınır. 
* Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez 
veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî 
ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın 
hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız 
olarak değerlendirilir.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
*  Birinci denemede  %30,
*  İkinci denemede   %25,
oranında katılım payı alınır.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
* Birinci denemede %30, 
* İkinci denemede %25,
* Üçüncü denemede %20,
oranında katılım payı alınır.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINCA ALINABİLECEK  İLAVE ÜCRET TABLOSU
2008  

İLAVE ÜCRET ORANI
2009  

İLAVE ÜCRET ORANI
2012  

İLAVE ÜCRET ORANI6
2013  

İLAVE ÜCRET ORANI7

Kurumla sözleşmeli; 
vakıf üniversiteleri ile 
özel sağlık kurum ve 
kuruluşları tarafından 
Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma 
Komisyonunca 
belirlenen sağlık 
hizmetleri bedelinin en 
fazla  %30’una kadar, 
kişilerden ilave ücret 
alınabilir.

Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma 
Komisyonunca belirlenen 
oran % 70’dir.
“Özel Hastaneler ile Vakıf 
Üniversite 
Hastanelerinin 
Puanlandırılması ve 
İlave Ücret Alınması 
Hakkında Yönerge” ile 
hastanenin sınıfına göre 
tavan fiyat uygulaması 
yapılmaktaydı.

17 Mart 2012 tarihli 
ve 28236 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Karar sayılı BKK  ile 
oran %90 olarak 
değiştirilmiştir.

Ancak 12/10/2013 tarihli 
ve 28793 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan
16/09/2013tarihli 
ve 2013/5385 sayılı 
BKK ile 16/11/2009 
tarihli ve 2009/15627 
sayılı BKK yürürlükten 
kaldırıldığından, 
puanlandırma yöntemi 
kullanılmaksızın bütün 
hastaneler %200’e 
kadar tavan ücret talep 
edebilecektir.
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[6] [7] İstisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret uygulaması

Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları istisnai sağlık hizmetleri için 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden üç katını 
geçmemek üzere ilâve ücret alabilir (%300).

SIRA NO İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ
1 Prostata lazer veya plazmakinetik tedavisi (Neodymium, Potasyum Titanil Fosfat Laser 

(Greenlight), Holmiyum, Diod Laser vb.)

2 Koroner arter hastalığında kullanılan ilaçlı stent

* Katılım payı alınmayacak ilaçlar ayrı bir listede düzenlenmiştir.

* İlave ücret alınmayacak kişiler sayma suretiyle sınırlandırılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

5510 sayılı Kanun’un 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
hüküm, sağlık işlemlerinden katılım payı alınmasının gerekçesi niteliğin-
dedir. Buna göre katılım payı, sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı 
azaltmak ve gerçek hizmet talebinde bulunanlara daha iyi hizmet verebil-
mek için alınmaktadır. Kanun’a göre, katılım payının alınıp alınmayacağı 
ve hangi tutarda alınacağı, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati 
öneme sahip olup olmaması ve kişilerin prime esas kazançlarının, gelir 
ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak belirlenecektir. 

Bu doğrultuda, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Başbakanlık 
Genelgesi’nde, acil durumlarda hiçbir sağlık hizmet sunucusu tarafından 
kişilerden katılım payı alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 
Ancak, alınacak katılım payının tespitinde, kişilerin kazançları göz önünde 
bulundurulmaksızın maktu bir tutar ve oran belirlenmiştir.[8]

Yaklaşık 10 yıl kadar önce SGK genel müdürlerinden biri ile yaptığım 
görüşmede “incelemeye alınan 9 milyon reçetede 36 milyon kalem ilaç 

[6] h t t p : / / w w w . t t b . o r g . t r / m e v z u a t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=713:ave-ret-karari-70&Itemid=32

[7] http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/38bfbba6-6e0b-491b-a726-6ce746cce57/%25
+200+duyuru+metni-3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=38bfbba6-6e0b-491b-a726-
e6ce746cce57

[8] ÇAKIR, Yasef, “Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması Ve Bu Uygulamanın Sosyal 
Devlet İlkesi Ve Sosyal Güvenlik Hakkı Bakımından İncelenmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 80
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yazıldığını tespit ettiklerini, 4 kalem ilaç yazma hakkının tüm reçetelerde 
istisnasız kullanıldığını” söylemişti. Bu gerçekten hareket ettiğimizde 
“gereksiz başvuruları ve gereksiz ilaç yazılmasını önlemek” diye lanse 
edilen ve kulağa haklı gelen gerekçeler ile başlatılan katılım payının, sağlık 
hakkının kullanımını engeller nitelikte bir yaptırıma dönüşmesi sosyal 
devlet ilkesi bakımından kabul edilemez.

Hukukun evrensel ilkeleri irdelendiğinde her insanın, onuruyla 
yaşama hakkı bulunduğu ve bu hakkın eşitlik çerçevesinde bütün insan-
lığa ait olduğu hiç kuşku götürmeyen bir gerçektir. Gerek manevi ve 
gerekse fiziksel olarak insanlığı doruk noktasında yaşamanın koşulu ise; 
fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal sağlığın korunmasından geçmektedir. 
Türkiye’nin CEDAW’a ve çeşitli uluslararası anlaşmalara taraf olma-
sıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti en başta kadının ve çocuğun olmak 
üzere bireylerin; yarı dolaylı anlamıyla ailenin tam dolaylı bir şekilde ise 
toplumun fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal sağlığının korunması için 
çalışacağına dair çok net yükümlülük altına girmiştir.

Her ne kadar SGK’nın finansmanı ve görev zararlarının karşılanması 
için katılım payı adı altında yapılan tahsilata ihtiyaç duyulsa da; gerek 
insan hakları ve Hukukun Evrensel İlkeleri, gerek uluslararası antlaşmalar 
ve gerekse Anayasa dikkate alındığında sosyal güvenlik uygulamalarının 
sosyal hukuk devletinin yükümlülükleri ile bağdaşmadığı söylenebilir.

Elbette ki sosyal güvenlik sisteminin finanse edilmesi önemli bir 
sorundur. Ancak, bunun tek yolu finansmanın kullanıcılara yüklenmesi 
olmamalıdır. Nitekim dünyada sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kapsa-
mında sunulmasında finansmanı kullanıcılara yüklemeyen ve toplumdaki 
tüm bireylerin sağlık hakkını kesintisiz ve maddi eksende zorlanmadan 
almasını hedefleyen ve başaran sistemler bulunmaktadır.

 Kamu sağlık sunucularına gerekli ve yeterli yatırım yapılmadığından, 
artan nüfus ve ihtiyaçlar karşısında devlet ve eğitim hastanelerinin yeter-
siz kalması karşısında, özel sağlık sunucularına başvuru oranları gittikçe 
artmaktadır. Buna karşın, özel hastanelerde SGK’lı hasta ile SGK’sız 
hastanın ödediği faturalar SGK’lı olmanın hiçbir cazibesi kalmayacak 
denli birbirine yaklaşmıştır.

Özel sağlık sunucuları ile ilgili olarak izlenen politikalar başka bir 
oturuma konu olacak kadar önemli ve geniş olmakla birlikte, kamu 
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sağlık sunucularından yeterli hizmet alamayan yurttaşların özel sağlık 
sunucularına akın etmesi sonucunda oluşan kısır döngü, yüksek karlılık 
oranları ile çalışan özel sağlık sunucularının çok ciddi piyasa aktörleri 
haline gelmesini sağlamış ve uluslararası boyutta rant odağı haline getir-
miştir. (Sertifikalı ve fonlanmış özel sağlık kuruluşları üzerinden çok 
büyük karlar elde edilmekte ve rant sağlanmaktadır. Dünyada özel sağlık 
hizmeti sunumunda karlılık oranı ortalama % 8 civarında iken Ülkemizde 
bu oran %20’ler seviyesinde seyretmektedir.)

SGK kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinden yaralanmak için prim 
borcu bulunmaması koşulu ise sağlık hakkını neredeyse kullanılamaz 
hale getirmiş ve prim borcu olanların da sağlık hizmeti alabileceği acil 
servislerde yığılmalara yol açmıştır. O kadar ki, dünya üzerinde toplam 
nüfusundan daha fazla acil servis başvurusu olan tek ülkenin Türkiye 
olduğuna dair haberler yapılmaktadır.

Serbest çalışan bir Bağkur sigortalısının (örneğin yeni işe başlamış 
bir avukatın) kazancının en az yüzde 38’ini vergi olarak ödediği, yine 
kazancının yüzde 35’ini SGK primi olarak ödemek zorunda kaldığı 
düşünülürse geri kalan yüzde 28’i ile nasıl ruhsal, fiziksel, ekonomik ve 
sosyal sağlığını koruyacağını hesap etmek mümkün değildir. 

SGK sistemine dahil ücretliler olarak çalışan tüm vatandaşlar için 
gittikçe daha ağır bir yüke dönüşen sağlık katılım payları ve ilave ücretler, 
sağlık hakkının kullanılmasını engelleyici bir boyuta doğru yol almakta-
dır. Asgari ücretin 1000 TL civarında olduğu ülkemizde ilaç ve muayene 
katılım payı aileler için ciddi bir külfete dönüşmüştür. 

İş bulamadığı için çalışamayan kişilerden dahi SGK primi alınması, 
ödeyemeyenlerin ise borçlandırılması yoluna gidilerek, işsiz insanlar daha 
da zor durumda bırakıldığı gibi, prim borcu sebebiyle sağlık hakkını 
kullanmaktan da mahrum bırakılmıştır. 

Çalışmayan kişilerin ödemesi gereken primin hesaplanmasında hane 
halkı gelirinin dikkate alınması ise özellikle irdelenmesi gereken bir 
husustur. Zira aynı evde yaşayan ve bakmakla yükümlü olan anne ve/veya 
babanın sosyal güvencesi çocuğunu kapsamazken bireysel bir yaklaşım 
ortaya konulmakta iken çocuğun prim borcunun hesaplanmasında hane 
halkı geliri dikkate alınarak kolektif bir yaklaşım sergilenmesi en basit 
ifade ile çelişkilidir. Bu formül ile eskiden, çalışırsa prim ödeyerek sigortalı 
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olan işsiz insanlardan da SGK primi alınmaya başlanmıştır. Böylece işsiz 
insanlar işsizken de prim ödemek zorunda bırakılmıştır. Böylelikle bu 
gruptaki bireyler, primi ödeyemediği için sağlık hakkını kullanamadığı 
gibi üstüne üstülük bir de prim borcu altına sokulmaktadır.

Öte yandan, yeşil karta ilişkin 3816 sayılı Kanunun mülga olması ve 
SGK’nın kurulmasıyla birlikte aile içinde kişi başına düşen gelirin brüt 
asgari ücretin 1/3’ünden az olması halinde kişilerin yeşil kartlı olması 
öngörülmüştür. Ancak, bu kapsamdaki kişileri üniversite hastanelerinde 
ve özel hastanelerde muayene ve tedavi olma hakkından yoksun bırakacak 
düzenlemeler 2008 den bu yana aşama aşama gerçekleştirilmektedir.

2014 itibarıyla yeşil kartlı vatandaş sayısı yaklaşık 8 milyon civarın-
dadır. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Gümüş 
tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’nin 33 ilinde yeşil kartlı sayı-
sının devlete prim ödeyen kişi sayısından fazla olduğunun tespit edilmiş 
olduğunu da burada belirtmekte fayda görüyorum

Yeşil kartlı sayısının bu kadar yüksek olması demek en az 8 milyon 
insanın brüt asgari ücretin 1/3’ünden daha az bir gelire sahip olması 
anlamına gelmektedir. Bu kadar düşük seviyede gelirle yaşamaya mahkum 
edilen kişilerin prim ödeme zorunluluğundan muaf tutulmasına rağmen 
katılım payından muaf tutulmaması ise sağlık hizmetinden yararlanma-
larını neredeyse imkansız hale getirmektedir. 

GSS ve yeşil kart kapsamına girmek için belirlenen kişi başına düşen 
gelirin brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olması kriterinin (yeşil kart kriteri 
ile GSS kriteri arasında çok cüz’i bir fark olduğu için aynı kapsamda 
değerlendirilmiştir) insan onuru ile bağdaşmayacak derecede ilkellik 
içerdiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir. Yine prim hesaplamasında 
dikkate alınan prim tutarının asgari ücretin 1/3 ünden az olmaması ise 
bizatihi ücretlileri yoksullaştıran bir orandır.

Yoksulluk ise en büyük insan hakkı ihlalidir. Bireyler yoksul olunca 
yaşam hakkı da sağlık hakkı da gereği gibi kullanılamamaktadır. Yok-
sulluğun nedeni ise kaynakların adil paylaştırılmaması ve fırsatların eşit 
dağıtılmamasıdır. Toplumun tüm imkânları dar bir kesim tarafından 
alabildiğine genişletilerek kullanılır iken, geniş bir kesim ise daraldıkça 
daralan imkânların hatta imkânsızlıkların içine hapsedilerek temel insan 
haklarından koparılmaktadır.
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Sonuç itibarı ile makul sayılabilecek gerekçeler ile yola çıkılan katılım 
payları ve ilave ücretlerde makul olmayan sonuçlara yol açıldığı anla-
şılmaktadır. SUT’lar ile getirilen düzenlemeler karşısında, vatandaşın 
sadece ayaktan tedavilerde kullandığı ilaçlar için katılım payı ödediği 
bir noktadan, devletin katkıda bulunur gibi yaptığı ama aslında katkı 
yapmadığı bir sisteme yaklaşmış bulunmaktayız. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Nuray Hanıma 
verimli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma çok şey 
öğrendiğimi söyleyebilirim. 

Şimdi sağlık hizmeti satın alma yöntemleri konusunda tebliğini 
sunmak üzere Av. Sema Fidan’a söz vermek istiyorum. Bu arada pane-
listlerimize sormak istediğiniz soruları, panel devam ederken yazılı olarak 
alıyoruz. Panelin bitiminde soru-cevap bölümünde cevaplanacak. Kime 
sormak istediğinizi de sorunun üstüne yazarsanız, ilgilisi o sırada da akış 
aksamasın diye soruya da bakma ihtimali bulacak.
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SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ

Hoş geldiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü, Av. 
Sema Fidan. Biraz önce konuşmacı arkadaşımın da dile getirdiği aslında 
temel konulardan anayasaya dayanarak devletin bize verdiği genel sağlık 
sigortası kurma görevini üstlenerek devlet, sosyal güvenlik kurumunu 
oluşturduğu 5502 sayılı Yasayla 2006 yılının beşinci ayında yürürlüğe 
girerek, üç kurum bir araya geldik. Bu aşamada henüz 5510 yürürlüğe 
girmediği için, diğer üç kanundaki ortak yönetmelikleri ortaklaştırarak 
hizmet vermeye çalıştık. 2007’nin Temmuz ayında ilk defa 5510’u, 5510 
kapsamında emekli sayının 60 F’liler için uygulamaya geçirdik yürürlüğe 
girdi. Daha sonra 01.10.2008’de 4A ve 4B kapsamındaki sigortalılarımız 
da dâhil oldu. 

Burada Sosyal Güvenlik Kurumunun amacı, tüm nüfusu kapsayacak 
sistemin oluşturulmasıydı. Bunu dediğim gibi aşamalı olarak sağladık. 
Sağlanan sağlık hizmetlerinin yelpazesinin genişletilmesiydi. Sağlık hiz-
metlerinin kalite standartlarının geliştirilmesiydi, kaynakların etkin 
kullanımının sağlanmasıydı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu bu anlamda genel sağlık sigortasında tek 
yetkili organ. Prime dayalı bir sistemimiz var. Yani prim toplayıp hiz-
met vermek, bir yardım gibi; daha önce aslında bizim sosyal güvenlik 
sistemlerimizde hep yardım kelimesi geçerdi. Biz bir kere 5510’la, hani 
bundan sıyrılıp bu bir yardım değil, prim topluyoruz ve gereğini hizmet 
olarak veriyoruz şeklinde, bir kere bu temel anlayışı alıp, bu kanunda 
her şey tam bir hizmet şekline dönüştürüldü. 

Zorunludur genel sağlık sigortası anayasadan kaynaklanan, herkes 
bu genel sağlık sigortamızdan yararlanmak zorunda. Tüm nüfusu kapsar. 
Genel sağlık sigortasının çalışma yöntemi, dediğim gibi prim toplanıp 
hizmetin satın alınarak… Burada kurum finansördür, yani direkt hizmeti 
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verme durumunda değil. Burada dediğim gibi vatandaştan ve hem işveren 
hem de birey olarak vatandaştan prim ve katılım payı adı altında aldıkları 
gelirleri, sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından hizmet satın alarak, bu 
yöntemle bir faturalama ve geri ödeme yöntemimiz var. 

Bir kısmında da, kişiden veya işverenden alınmayıp, bu devlet tara-
fından yeşil kart dediğimiz, bizim 60/c maddemizde içinde olanlar. Bir 
de, eğer 60/g’den kendi primini ödeme gücü bulunmadığını gelir testiyle 
tespit ettirenlerin de, yine bu kapsamda devlet tarafından primleri öde-
nerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaları söz konusu. 

Biraz önce dediğim gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık servis sağ-
layıcı değil finansördür. Eczaneler de dâhil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sağlık hizmetleri sunum sağ-
layıcılarıyla, sağlık hizmetleri temini için sözleşme ve protokoller yapar. 
Sağlık hizmetleri temini için usul ve esasları belirlemek amacıyla, sağlık 
uygulama tebliğini ilan eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müs-
teşarlığı, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen birer 
üyeyle, SGK’yı temsilen iki üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan 
sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu tarafından sağlık hizmetleri 
fiyatları belirlenir.

Burada 5510 sayılı Kanunun 72.maddesinde her ne kadar bu kanu-
nun içinde yer alsa da, bu hizmet belirleme yetkisi sadece Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilmeyip, diğer tüm bakanlıkların bir araya gelerek, yani 
fiyatı belirleyen Sosyal Güvenlik Kurumu değil. Diğer 9 üyenin de 
katılımıyla, bütün ödenecek fiyatların tamamı bu fiyatlandırma komis-
yonuyla belirlenir. 

Ancak ilaçta şöyle bir istisnamız, o da şöyle; yetki devriyle bir istisnası 
var. O da yine fiyatı sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu belirler. 
Zaten ilacın fiyatını Sağlık Bakanlığı ilan eder. Biz o PSF fiyatların-
dan sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunun belirlediği oranda 
kamu indirimini yaparak, biz o ilaca bedelini öderiz. Bu arada sadece alt 
komisyonlar olarak, 63 ve 72’ye dayanarak bir ödeme komisyonumuz 
vardır. Bu da ilacı tek tek inceler, hangilerinin geri ödeme listesine alınıp 
alınmayacağını belirler. 
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Genel sağlık sigortası kapsamı; ülkede yaşayan bütün vatandaşlar 
genel sağlık sigortası şemsiyesi altında. Diğer vatansız ve sığınmacılar, en 
az bir yıl süreyle ikameti olan yabancılar. Burada bu yabancılar alınırken, 
aslında bir şeyimiz de var, mütekabiliyet esasını ve kronik hastalıklarının 
olmamasını da, sigorta başlangıcındaki kronik hastalıklarının da olma-
masını ararız. 2012 yılı itibariyle yeşil kartlılar da kurum kapsamına 
alınmıştır bu şey itibariyle. Şimdilik gelir testleri kurumca yapılmamakta, 
yine daha önceki uygulama gibi gelir testleri yapılarak, yeşil kartlılar da 
kurum kapsamına alınmıştır.

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayanlar; er erbaş, yedek subay 
okulu öğrencileri, yabancı ülkede sosyal sigortası olanlar, kamu dış tem-
silciliklerinde istihdam edilenler, Türkiye’de bir yıldan kısa süreli yerleşik 
yabancılar, Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyeleri, milletvekilleri ve 
bakmakla yükümlü oldukları kişiler.

Bakmakla yükümlü olunan kişiler, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı 
sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış 
olan eş, evli olmayan çocuklar… Bu evli olmayan çocuklarda da biz 
5510’u yürürlüğe koyarken, temel amaç kız-erkek cinsiyet ayrımını 
kaldırarak, aslında pozitif bir ayrımcılık olan kadınlara olan ayrımcılığı 
ortadan kaldırmış ve eş tutmuştuk. Ama bir süre sonra toplum gerçeği 
ve yaşanılanlar gösteriyor ki, bizde kadınlar gerçekten zor durumda ve 
bunu ister istemez bunu fark ettiğimizde, kurum olarak biz 2011 yılın-
dan itibaren tekrar bu düzenlemeyi, kadınlar yönüne pozitif ayrımcılığa 
giderek düzenleme yaptık. 

Burada çünkü şöyle bir sıkıntı yaşandı. Biz o kanunla durumlarında 
değişiklik oluncaya kadar diye kız çocuklarının bakmakla yükümlü olan 
sayılacağını gözetmiştik. Ama durumlarında değişiklik olduktan sonra 
geri dönüşleri, tekrar bakmakla yükümlü olunan olarak da değildi. 
60. maddenin herhangi bir maddesinden kuruma genel sağlık sigortalısı 
olarak girmek zorundaydı. Ama bir baktık ki, uygulamada çok sıkıntılar 
yaşanıyor ve dolayısıyla 2011 yılının üçüncü ayının birinden itibaren 
malul çocuklar ve kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü 
olmak devam ediyor.

Anne ve baba geçimi sigortalı tarafından… Konumuz sağlık uygulama 
tebliği, zaten konuşmacı arkadaşım epey bir detay verdi sağlık uygulama 
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tebliğimizle ilgili. Sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunca 
karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olunan kişilerin kurumca finansmanı sağlanan sağlık 
hizmetleri, yol gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve 
usulleriyle, bu hizmetlere ilişkin sağlık hizmetleri fiyatlandırma komis-
yonunca belirlenen, kurumca ödenecek bedellerinin bildirildiği tebliğdir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin hazırlanması, biz sürekli bu uygulamada 
olan bir tebliğ olduğu için, yaşanan sıkıntılardan gelen şikâyetlerden, kendi 
fark ettiğimiz durumlardan nedeni. Bunların hepsini bir araya getirip, bu 
tip çalışmaları sürekli yapıyoruz ve aralıklı olarak, yani belirli olmayan 
sürelerde biz revizyona gidiyoruz. Burada kurumun kendi yaptığı tespitler 
olabilir. Meslek ve kurum ve kuruluşları, zaten kurumla çok bir arada 
çalışıyorlar. Yani onlar zaten yaşanan sıkıntıları bize direkt dilekçeleriyle 
bir şekilde sahada olan sıkıntıyı biz hemen haberdar oluyoruz ve onları 
da dikkate alarak. Bu arada tabii kişiler, insanlarımız bu konuda artık son 
derece bilinçli ve yaşadıkları sıkıntıları tek tek bize bir şekilde ulaştırıyorlar 
ve o yaşanan sıkıntıları bireysel o sıkıntıları da yok etmek anlamında, 
bunları da göz önüne alarak çeşitli düzenlemeleri yeniden Sağlık Uygu-
lama Tebliğinde değişiklikler yaparak Resmi Gazetede yayımlıyoruz. 

Bilimsel bir komisyonumuz var bu konuda çalışan. Bunların tüm 
araştırma ve detaylarını onlar kontrol ediyorlar. Buradan biz bu deği-
şiklikleri, SUT’ta yapacağımız kural değişikliklerini Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonuna da sunuyoruz. Bu arada onların da belir-
lediği fiyatlarla, bütün bunlar hem SUT’un temel ilkeleri, esasa ilişkin 
hükümleri ve fiyatlandırma komisyonunca belirlenen sağlık hizmetlerine 
ödenecek tüm bedelleri gösteren eki listeleri Resmi Gazetede yayınlıyoruz. 

Dediğim gibi Sosyal Güvenlik Uygulama Tebliği 17 Haziran 2007’de 
ilk defa yayınlandı. Biz bu 15 Haziran 2007 zaten kurumun hemen 
hemen temel mevzuatının hazırlandığı bir dönemdi. İlk bütün sözleşmeler 
protokoller, özel hastanelerle ilk sözleşmelerimiz ve eczaneler nedeniyle 
TEB’le yaptığımız ilaca ilişkin protokolümüz de, yine 15 Haziran 2007 
tarihinde yayınlandı.

Sağlık Uygulama Tebliğinin içeriği, 5510 sayılı Kanun gereği, genel 
sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler, sağlık hizmeti sunucuları, 
ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ilaç, tıbbi malzeme 
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ve yardımcı üreme yöntemlerinden alınacak katılım payı uygulaması, 
katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler. İlave ücret 
uygulaması, ilave ücret alınmayacak kişiler ve sağlık hizmetleri; otelcilik 
hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret alınması, finansmanı 
sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları, 
ayaktan ve yatarak tedavilerde ve acil sağlık hizmetlerinde ödeme esasları 
yer almaktadır.

Yine kanunun aslında maddelerinden biri de, biz bunu kanuna 
yazarken de iyi bir yöntem düşünülmüştü; sağlık hizmeti sunucularının 
basamaklandırılması. Bu basamaklandırma Sağlık Bakanlığına aittir, 
Sağlık Bakanlığı basamaklandırmayı yapar. Biz sadece Sağlık Bakanlı-
ğının bu basamaklandırmasına dair sevk zincirini ayarlamak ve katılım 
paylarını düzenlemek bizim görevimiz. Ama burada henüz kurum çok 
ciddi anlamda bunu şey yaparak sevk zincirini oluşturamadı. 

Burada aslında iyi bir yöntem şöyle bir şeydi. Kurgularken amaçladı-
ğımız hedef buydu. Çok basit hastalıklarda yukarıya doğru gidilmeden, 
önce birinci basamak… Basamaklar tüketilerek gidilsin istemiştik. Aslında 
katılım payları filan buna göre hesaplanıyor, ama çok oturmadı, yani 
basamaklandıram çok oturmadı ve dolayısıyla sevk zincirini işletemedik. 
Dolayısıyla bir üniversite hastanesinde herhangi bir gribal enfeksiyondan 
bir başvuru olsun istememiştik, orası kendi işini yapabilsin. Şu anda 
henüz o durumda değiliz, ama bu bence kendi kişisel fikrim de ülkede 
olması gereken ve insanları… Hem de sağlık kurumlarının doktorları 
daha rahat çalışabilir, herkes işini yapabilir duruma getirecek bu sistem.

Burada sağlık hizmeti sunucuları basamaklandırıldı. Birinci basamak 
resmi sağlık kuruluşu, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık 
kuruluşları, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 112 Acil 
Sağlık Hizmeti Birimi, üniversitelerin mediko sosyal birimleri, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait 
poliklinikler.

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu işyeri hekimlikleri, özel polik-
linikler, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları. Serbest 
eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşu olarak onları da basamaklan-
dırmanın altına oraya uygun görüldü ve öyle yerleştirildi. Sağlık kurum-
ları ikinci basamak resmi sağlık kurumu, eğitim ve araştırma hastanesi 
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olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleriyle, bu hastanelere bağlı 
semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına 
bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve 
araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastanelerle, 
kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği 
Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

İkinci basamak özel sağlık kurumu özel hastaneler bunun içinde, 
tıp merkezleri ve dal merkezleri ikinci basamak. Üçüncü basamak resmi 
sağlık kurumu; Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri 
ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleriyle bu hastanelere bağlı semt 
poliklinikleri, üniversite hastaneleriyle bu hastanelere bağlı sağlık uygu-
lama ve araştırma merkezleri, enstitüler, semt poliklinikleri, üniversitelerin 
diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi 
hastanesiyle, eğitim ve araştırma hastaneleri.

Bir de bu sınıflandırmaları yaparken, sınıflandırılamayan bir grup 
kaldı sağlık kurumları. Bunlar diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından 
ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
merkez laboratuvarları Hıfzıssıhha, tanı tetkik ve görüntüleme merkez-
leriyle laboratuvarlar. Sağlık hizmeti sunumu bakımından basamaklan-
dırılamayan diğer sağlık hizmeti sunucuları, optisyenlik müesseseleri, 
tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri ve kaplıcalar.

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, hastalık analık iş kazası ve 
meslek hastalıkları iş göremezlik hali, kişiye yönelik koruyucu sağlık 
hizmetleri, insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ayakta ve yatarak klinik 
muayene laboratuvar tetkik ve tahlil,  tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta 
takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ doku ve hücre nakli. Ağız ve diş 
muayenesi, diş çekimi, konservatif diş tedavisi, kanal tedavisi, diş protez 
uygulamaları. Yardımcı üreme yöntemi tedavileri, kan ve kan ürünleri, 
aşı, ilaç, kemik iliği, ortez ve protez.

Finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri; estetik amaçlı yapılan 
her türlü sağlık hizmetleri ve estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri için 
her türlü sağlık hizmetleri. Sağlık Bakanlığınca izin ve ruhsat verilmeyen 
sağlık hizmetleriyle, Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olarak 
kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. Yabancı ülke vatandaşlarının genel 
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sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişi sayıldığı tarihten önce, mevcut olan kronik hastalıkları. Kurumca 
finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan 
sağlık hizmetleri.

Sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri, yine kurumda Sağlık 
Uygulama Tebliğinde de belirtilmiştir. Kişiler kurumla sözleşmesi bulu-
nan, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına 
doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. 

Kişilerin Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 maddesinin 5. fıkrasında 
belirtilen istisnalar hariç -ki, bunlar kaplıcalar ve tıbbi malzemelerimiz-
dir- belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında kurumla 
sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hiz-
meti bedelleri kurumca karşılanmaz. Burada istisna tuttuğumuz iki tıbbi 
malzeme ve kaplıcalarla ilgili henüz sözleşme yapamamamız nedeniyle, 
bunlar bu maddenin dışında kaldılar. 

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, kurum sağlık hizmet-
lerinden yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul 
etmek zorundadır. İlk kurum oluşturulurken 2006 yılında, bunun bir 
bilgi işlem bilgi sistemiyle kuruma direkt aktarım yöntemiyle bu sistemi 
kurduk ve ilk oluşumunda “medikal ulak” olarak bilinen ikisinin birleşi-
mini Medula olarak birleştirdik ve tamamen sağlık hizmet sunucularından 
medikal ulak Medula yöntemiyle bütün bilgileri almakta, faturaları bura-
dan almakta. Tamamen provizyon bu sistem üzerinden gider ve hemen 
hemen hastaya yapılan her şey Medula üzerinden kurumda görülebilir. 
Yani bir yerde sağlık hizmet sunucusuyla haberleşme ve birbirimizi bil-
gilendirme aracı olarak da kullanılır. 

Katılım payı uygulaması, çok detay vermeyeceğim, zaten detay ola-
rak gideceğim ben. Arkadaşım daha detaylı verdi zaten, ilaç da aynen 
emeklilerde yüzde 10, aktif çalışanlarda yüzde 20, her reçete için üç 
bedel üç kutu ilaca kadar. Ondan sonra ilaç kutu bazında her artışta 1 
lira artarak gider.

Tıbbi malzemede yine yüzde 10 emekli, yüzde 20 çalışan olarak 
belirlenmiştir. Bu ancak o tıbbi malzemenin brüt asgari ücretin yüzde 
75’ini geçemez ve tüm aslında katılım payları vatandaşların bir yıllık asgari 



190

Av. Sema FİDAN

ücretinin bir yıl içinde asgari ücretin brüt asgari ücreti de geçemez. Bir 
yıl içinde ancak bir asgari ücret kadar katılım payı alabiliyoruz. 

Birinci basamak sağlık hizmet sunucularında katılım payı yok. İkinci 
basamak sağlık hizmet sunucularında 5 TL, üçüncü basamakta 5 TL, 
özel sağlık hizmet sunucularında 12 TL. Bir tek yardımcı üreme yön-
temlerimizde yine birinci deneme yüzde 30, ikinci deneme yüzde 25, 
üçüncü denememiz de %20 katılım payı alınmaktadır.

Tabii bütün bunların katılım payı alınırken, burada hem gereksiz 
kullanımı önleme, hem de kurum gelirlerinin iyi hizmet verebilme adına 
denkleştirebilmek adına da katılım payı alınır, ama bu arada öyle alanlar 
öyle yerlerde vardır ki, kurum burada evet katılım payı alınmayacak 
kişi ve hizmetleri tespit etti. Buna göre katılım payı alınmayacak kişi ve 
hizmetler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, askeri tatbikat ve manevralar, 
acil haller, kronik hastalıklar, afet ve savaş durumları, aile hekimliği hiz-
metleri, kontrol muayeneleri, organ doku ve kök hücresi nakli; bunlarda 
katılım payı alınmaz bu kişilerden ve bu hizmetlerden. 

İlave ücret uygulaması, özel sağlık hizmetleri sunucularına başvuran 
kişiler bu konuda bilgilendirilerek yalnız; yani kişi oraya gittiğinde ne 
kadar ücret… Aslında burada biraz da vatandaşa da görev düşüyor. Şöyle 
bir şey; ben de dahil, bunu vatandaşa derken bunu çok yaptığımı söyle-
yemeyeceğim. Bir kere ne ödediğimizin farkında değiliz. Yani iki katına 
kadar dediğimiz ilave ücreti, vatandaş hangi hizmetlerden yararlandığı, 
bunun hizmetinin ne olduğunu, SGK’ya ne kadar fatura edildiğini ve 
bunun iki katının ne olduğunu dolayısıyla oradan çıkarması gerekir. Ama 
faturayı öderken vatandaş şöyle, biraz bilinçsizce davranıyoruz, ben dahil. 
Hani gittiğimde bana diyor ki, 350 lira fark çıktı. Ben ödeyip çıkıyorum. 
Bir dakika, bu 350’nin kuruma ödediğiniz ne? Bu 350 gerçek mi? Bir 
kere bunu sorgulamıyoruz. Burada bir kere kurumdan öte, vatandaşa 
görev düşüyor. Biz bunu aslında kurum belki ileriki dönemlerde bunu 
yapabilir duruma şöyle geçecek, henüz sistem çok yeni ve biz bunun 
5510’un 59. maddesinde şöyle bir yöntemimiz var. Kurumda çalışan 
tüm doktorlar eczacılar, hukukçular hepimiz dâhil, bu tip yerlerde sağlık 
hizmet sunucularında dönüşümlü olarak görevlendirilip, orada kendi 
hizmet vereceğimiz alanlar olup, denetimi bizzat yapabileceğimiz ve o 
hastaya ne kadar ben fatura ediyorum SGK olarak, iki katı dediğimde 
nereye kadar vatandaştan doğru alınıp alınmadığı gibi her şeyi. Doğru 
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tanının tedavinin, doğru hizmetin olup olmadığı, hasta memnuniyeti, 
bütün bunlar aslında birebir bu tip birlikte yaşayarak ve kontrol altına 
alınarak yaşanacak şeyler, ama dediğim gibi sistem çok yeni, henüz oraya 
kadar ulaşamadık. Bir ön durumundayız. Bir dönem sonra muhtemelen 
bu sistem kurulduğunda çok daha iyi işleyecek bir sistem olacak.

Özel hastanelerle vakıf hastanesi hastaneleri kişilerden SUT’ta belirti-
len fiyatların iki katına kadar ilave ücret alabilir. Acil haller, yoğun bakım, 
yanık tedavisi, kanser tedavisi, hemodiyaliz tedavileri gibi hizmetlerden 
ilave ücret alınmaz. Asgari banyo tv ve telefon bulunan iki yataklı odak-
larda standart yatak tarifesi işlem bedelinin bir buçuk katını, tek yataklı 
odalarda ise üç katını geçmemek üzere kişilerden otelcilik hizmetleri için 
ilave ücret alınabilir.

İstisnai sağlık sözleşmeleri hizmetlerinde ilave ücret: Sözleşmeli pro-
tokollü sağlık kurum ve kuruluşları SUT 2, -istisnai sağlık hizmeti EK 
1/c’dir bu hizmetlerin belirtildiği SUT’un eki- yer alan 25 adet istisnai 
sağlık hizmetleri için, robotik cerrahi yöntemiyle yapılan işlemler, suda 
doğum, kapsül endoskopi, diş protez işlemleri, pigmendli lezyon lazer. 
Genel sağlık sigortasıyla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden işlem 
bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Sema Hanıma 
sunumu için çok çok teşekkür ediyoruz. Birbirini tamamlayan iki sunum 
izledikten sonra, konuyu bu sefer de başka açıdan irdeleyecek bir konuş-
macıya söz vermek istiyorum. Kendisi aynı zamanda doktor ve meslektaş 
adayımız. Şu anda İstanbul Barosunda staj yapmakta, avukatlık stajına 
devam ediyor. Kendisi sağlık uygulama tebliğini, hasta ve hekim haklarına 
etkisi yönünden değerlendirecek. Söz veriyoruz size, Gökhan Bey sizde. 

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- Teşekkürler. Ben buradan 
konuşmayı tercih ederim, ama müsait mi?
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Yakup Gökhan DOĞRAMACI

Hukukçu, Hekim, Sağlık Hukuku Bilimi Uzmanı,  
Sağlık Hukuku Doktora Programı öğrencisi

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN  
HEKİM VE HASTA HAKLARINA ETKİSİ

GİRİŞ

Sağlık hizmetleri sunumda, hizmetin finanse edilebilirliği oldukça 
önemli bir konudur. Gerek özel gerekse kamu sağlık hizmeti sunucuları 
için en önemli ve büyük, dolaylı hizmet alıcı ve finansman sağlayıcı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Kurum, finanse ettiği hizmetlerin, çerçeve, 
esas ve usullerini mevzuat ile düzenlemektedir. Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) bu açıdan önemli, teknik ve ayrıntılı bir mevzuattır. Finansmanı 
büyük ölçüde belirleyen SUT, bu sebeple gerek hekimlere gerekse has-
talara etkisi oldukça önemlidir.

Çalışmamızın çerçevesi, sağlık hizmetleri ile oldukça yakından 
ilişkili olan SUT’un hasta ve hekim haklarına olan olumsuz etkileri 
olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı çerçeve dahilinde, özellikle 
uygulamadaki sorunların örneklendirilmesi ve çözüm önerilerinin 
sunulmasıdır. Bu sebeple, doktrine konu olabilecek ayrıntılı tartışmalara 
girilmemiştir. Tebliğin yazılı hale getirilmesi sözlü sunum sonrası 
gerçekleştiği için bu süre zarfında mevzuatta meydana gelen değişiklikler, 
kısmen tebliğimize yansıtılmıştır. Tebliğ kapsamında; temel kavramlar 
açıklanacak, sorunlarla ilgili uygulama örnekler verildikten sonra genel 
olarak sorunlar değerlendirilerek çözüm önerilerimiz sunulacaktır.
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1. TEMEL KAVRAMLAR

1.1. SUT

SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)[1]; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nca (SGK) karşılanan ve genel sağlık sigortasından yararla-
nan kişilerin, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, 
yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile 
bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 
belirlenen SGK tarafından ödenecek bedellerin bildirilmesi amacı ile 
oluşturulmuştur.

SUT; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun, ‘Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi’ başlıklı 
63(5). Maddesi doğrultusunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine, Sosyal Güvenlik Kurum’u tarafın-
dan çıkarılan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin 18 vd. 
maddelerine göre hazırlanan, finansmanla ilgili teknik ve ayrıntılı bir 
mevzuattır. Diğer bir deyişle SUT, sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilişkili 
olsa da tıbbi ve mesleki standartları belirlemeye değil, alınan hizmetler 
karşılığında Devlet’in ödeyeceği bedelleri belirlemeye yönelik idari bir 
işlemdir.

Anayasa’da tanımlanan sağlık hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkını da kapsamaktadır. Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararları’nda da 
belirtildiği üzere gibi sağlık hizmetleri, özel nitelikli kamusal hizmetler-
dendir[2]. Sağlık hizmetlerinin finansmanını düzenleyen SUT, kamusal 
bir hizmet olduğu kabul edilen sağlık hizmetleri ile oldukça yakından 
ilişkilidir. Bu sebeple Anayasal hak olan sağlık hizmetlerinin finansmanı 
yasakoyucu tarafından Kanun ile belirlenmiş; Kanun, çerçeveyi belirle-
yerek düzenlemeyi SGK tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakmış 
ve Yönetmelik doğrultusunda SUT oluşturulmuştur. SUT’un oluşumu 

[1] RG: 24.3.2013/28597.
[2] “Sağlık hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin 

temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması 
gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, 
hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle 
sağlık hizmetleri, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına 
sunulmasında özel sektörün kazanç, rekabet ve büyüme dinamiklerinden yararlanacak türdeki 
hizmetlerdendir.” AYM Kararları: 2007/85K., 2004/114E. KT.24.12.2007; 2008/63K., 
2005/10E., KT.07.11.2008.
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hukuk tekniği açısından uygun görülebilirse de Anayasa tarafından 
güvence altına alınmış bir hak ve kamusal hizmetin, tebliğ düzeyindeki 
idari bir işlemle belirlenmesinin meşruluğu tartışılabilir.

1.2. HEKİM ve HASTA HAKLARI

Tarihin eski dönemlerinden, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin 
ağırlık kazandığı modern döneme kadar, tıp alanında paternalist bir anla-
yışın hakim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Paternalist anlayışa 
göre hekimin, hastası üzerinde otoritesi mevcuttur ve hastası adına karar 
vermesinde beis görülmez. Bu anlayışa rağmen, geçmişten günümüze tıp 
etiğine damgasını vuran Hipokrat Yemini’nde bile, “primum non nocere” 
yani “önce zarar verme” ve hasta mahremiyeti gibi hasta menfaatinin 
korunduğu temel ilkeler karşımıza çıkmaktadır. Paternalist anlayışın 
hüküm sürdüğü geçmiş dönemlerde bile hekimler, kendi otoritelerini 
sınırlandırmış ve henüz o dönemlerde “hasta hakkı” kavramı bulunma-
masına rağmen hasta haklarını gözetmişlerdir. Doğrudan hasta haklarına 
ilişkin ilk belge ise 1972 yılında hazırlanan ve 1973 yılında Amerikan 
Hastaneleri Birliği tarafından kabul edilen Hasta Hakları Bildirgesi’dir.

Görüleceği üzere hasta hakları, paternalist anlayışın hüküm sürdüğü 
geçmişten, modern günümüze kadar hekimler tarafından korunmuş 
ve gözetilmiştir. Hasta haklarının hekimler tarafından korunması ve 
gözetilmesinin temel sebebi, hekim ve hastanın temel menfaatlerinin 
çatışmaması aksine, sağlığın korunması noktasında birleşen ortak amaç 
için hekim ve hastanın birlikte hareket etmeleridir. Hekimin esas mesleki 
amacı, hastanın sağlığını korumak iken hastanın da amacı kendi sağlığının 
korunmasıdır. Günümüzde hekim ve hastaların esas muhatapları birbirleri 
değil, sağlık hizmetleri sunumunun sahibi ve sorumlusu olan Devlet’tir. 
Ortak amaç doğrultusunda, güçlü görünen tarafın, paydaşı olduğu zayıf 
tarafın hakları için hareket etmesi son derece doğaldır. Neticede hekim 
ve hasta hakları çatışan değil büyük ölçüde örtüşen haklardır.

Mevzuatta ve doktrinde birçok hasta ve hekim hakkı tanımlanmış-
tır. Örneğin hekimin mesleki özerklik ile modern tıbbı ve teknolojiyi 
kullanma hakkı mevcutken hastanın tıbbi özen ile tıbbi gereklere uygun 
hizmet hakkı bulunmaktadır. Hekimin sır saklama hakkı mevcutken 
hastanın mahremiyetinin korunması hakkı örtüşmektedir. Bu hakları 
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tek tek açıklamaktan ziyade, konumuz gereği belli başlı örtüşen hakları 
açıklamak uygun olacaktır.

1.2.1. MESLEKİ ÖZERKLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
FAYDALANMA

Öncelikle mesleki özerkliği açıklamak gerekirse; 1219 sayılı Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 8. maddesi, hekimlerin 
genel olarak hastalıkları tedavi etme yetkisini düzenlemektedir. Tıbbi 
Deontoloji Nizamnamesi’nin (TDN) 6. maddesi ise; hekimlerin, sanat 
ve mesleklerini icra ederken vicdani ve mesleki kanaatlerine göre hareket 
etmeleri gerektiğini ve tedavi tayinindeki serbestliği yani hekimlerin 
mesleki özerkliği düzenlemektedir. Hekimler, karşılaştıkları sorunlar 
karşısında; en başta ve bir tarafta Demokles’in Kılıcı gibi üzerlerinde 
sallanan hukuk, diğer tarafta ekonomik, siyasi, kültürel vb. birçok faktörü 
göz önünde bulundurarak ama mesleki ve vicdani kanaatlerini de şiar 
edinerek sanatlarını serbestçe icra etmelidirler.

Hekimler, sağlık hizmetleri sunumunun temel yetkilisi olduklarından 
ve görev sınırları net olarak çizilmediğinden, tıbbi uygulamalarda yetki 
genişliğine sahiptirler. Bu sebeplerle kural olarak ve belirli istisnalar dışında 
hekimlik, uzmanlık nedeniyle sınırlandırılamaz. Ancak özel uzmanlık 
dalına ayrılmış alanlardaki tıbbi uygulamalarda, hekimin bu uzmanlık 
alanının gereği olan bilgi ve imkâna sahip olması gerekir.[3]

Mesleki özerkliğin sınırını tıbbi uygulamaların hukuka uygunluk 
sebepleri oluşturmaktadır. Bu sınırı açıklayacak olursak; öncelikle hasta-
nın, tıbbi uygulamaya yetki ve ehliyeti bulunan kişi tarafından aydınla-
tılması ve buna uygun rızasının alınması gerekir. Hastanın uygun rızası 
alındıktan sonra tıbbi uygulama, tıbbi standartlar doğrultusunda yürü-
tülmelidir. TDN’nin 13. maddesinde de hekimlerin, bilimsel gereklere 
göre teşhis ve tedaviyi uygulaması gerektiği düzenlenmiştir. Nitekim iç 
hukukumuzun bir parçası olan ve uluslararası sözleşme niteliğindeki 
Biyotıp Sözleşmesi’nin 4. maddesi de sağlık alanında her müdahalenin, 
ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması 
gerektiğini düzenlemektedir.

[3] Yakup Gökhan DOĞRAMACI, “Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği ve Güven İlkesi”, 
Legal Yayıncılık, 2016, ss.24-26.
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Hekimin mesleki özerkliği ile Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY) 
6vd. maddelerinde düzenlenen hastanın sağlık hizmetlerinden fayda-
lanma hakkı büyük ölçüde örtüşmektedir. Hastanın adalet ve hakkaniyet 
sınırları içinde, modern tıbbi bilgi ve teknoloji kullanılarak, uygun özen 
gösterilerek ve ihtiyacına uygun şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanma 
hakkı bulunmaktadır.

Hekimlerin mesleki özerkliğinin amacı, bizatihi hastanın kendisi için 
en uygun tedavi yönteminin seçilebilmesidir. Aslında hekimler, mesleki 
özerkliklerini kendi menfaatleri için değil hastanın sağlığının korunması 
için kullanmaya çalışmaktadır. Mesleki ve tıbbi standartlar çerçevesindeki 
mesleki özerkliğin, hekimden ziyade hastaya yarar sağlayacağı aşikârdır.

1.3. SUT’UN GENEL OLARAK ETKİSİ

Sağlık hizmetlerinin SGK tarafından finansmanını düzenleyen 
SUT’un, özellikle ödeme politikası nedeniyle, hekimin mesleki özerklik 
ve bununla örtüşen hastanın sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına 
karşı olumsuz etkileri bulunmaktadır. SUT, çeşitli uygulama ve finansman 
kuralları ile bilimsel niteliği belirsiz, idari bir standart oluşturmakta ve 
böylece hekimin mesleki özerkliğinin dolaylı olarak kısıtlanmasına sebep 
olmaktadır. Yani uygulamada, hekimin mesleki özerkliğinin önünde 
finansmandan kaynaklı, dolaylı bir yetki sınırlaması getirmektedir. Örne-
ğin hekimin, hastanın durumuna özgü uygulamak istediği tıbbi stan-
dartlara uygun tedavi, SUT kriterlerine uygun değilse SGK tarafından 
finanse edilmemektedir. Böylece hekimin tedavisi kısıtlanmış olmaktadır.

SUT, hekimin değil kendi standartlarını uygulayarak, hekim ve has-
tanın haklarını kısıtlamaktadır. Hasta, finanse edilmeyen hizmeti kendi 
finanse etmek zorunda kalmaktadır. Böylece hekim, finanse edilmeyen 
hizmet karşısında hastasının ekonomik gücünü değerlendirerek, hasta-
nın yararı için, ‘tabiri caiz ise’ SUT kriterlerini arkadan dolanmaktadır. 
Aşağıda belli başlıklar altında, bu etkiler değerlendirilecektir.

2. İLAÇLAR

SUT’un uygulanması ile ilgili, belki de en önemli ve en çok sorun 
yaşanan alanlardan biri, ilaçlara yönelik finansman standartlarıdır. Çalış-
mamız kapsamında, somut örnekler üzerinden değerlendirme yapacağız.
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2.1. Montelukast

‘Montelukast’ etkin maddesi, tıbbi standartlar çerçevesinde solu-
num sistemi hastalıkları içerisindeki astım ve alerjik rinit hastalıkları-
nın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu etkin madde ile alerji ilaçlarının 
(antihistaminikler) kombine edildiği preparatlar bulunmaktadır. SUT 
standartlarına göre bu kombine preparatlar, ancak ‘Alerjik Rinit’ tanısı 
ile finanse edilmektedir.[4]

Uygulamada hekimler, hastanın klinik durumu gerektirdiği hallerde 
alerjik riniti olmayan astım hastalarına, uygun gördüğü kombine prepa-
ratın finanse edilebilmesi için hasta adına hatalı olarak, alerjik rinit tanısı 
belirtebilmektedir. Bu hatalı uygulamanın hukuka aykırılığında şüphe 
bulunmamaktadır. Ancak hekimler, hastanın klinik yararını düşündük-
lerinden dolayı, hastanın ekonomik durumu ve ödeme gücünü de göz 
önüne alarak bu yola başvurabilmektedir.

2.2. Bronşiyal Hiperaktivite

Astım, reflü, bronşit gibi hastalıklarda vücudun tepkisi şeklinde, 
‘bronşiyal hiperaktivite’ olarak adlandırılan klinik tablo gelişebilmektedir. 
Diğer taraftan idiyopatik pulmoner fibrozis, sarkaidoz gibi birçok hasta-
lığın genel ismi, ‘intersitisyel akciğer hastalığı’ olarak adlandırılmaktadır. 
Bronşiyal hiperaktivite ve intersitisyel akciğer hastalıklarında, hastalarda 
solunum yolu daralması görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda solunum 
darlığının sebebi astım gibi bir hastalık olmamasına rağmen hastanın 
klinik durumuna göre, bir takım bronkodilatör (solunum yolu genişletici) 
ilaçlar[5] kullanılmaktadır. Ancak SUT’a göre bu bronkodilatör ilaçlar 
astım veya KOAH tanısı ile finanse edildiğinden,[6] hasta astım olmama-
sına rağmen, hekim sırf ilacın finanse edilmesi için hastaya astım tanısı 
belirtebilmektedir. Örneği daha da somutlaştırmak gerekirse, hasta reflü 
nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığında solunum açıcı ilaç kullanması 

[4] SUT; 4.2.24.C: Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden 
astım dâhil) tedavisinde;

 (1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları; kulak burun boğaz uzman hekimleri, 
iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince 
veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak 
diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

[5] Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları.
[6] SUT; 4.2.24.A, 4.2.24.B.
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gerekebilmektedir. Ancak solunum yolu genişletici ilaçlar, reflü tanısı 
ile finanse edilmeyip astım tanısı ile finanse edildiğinden uygulamada 
hekimler, hastanın klinik yararı için astım tanısı belirtebilmektedir.

2.3. Kinolonlar

Kinolonlar, bakterilerin DNA sentezini engelleyerek etki eden ve 
geniş bir etki yelpazesine sahip, etkili bir antibiyotik grubudur. Klinik 
olarak; genitoüriner sistem (idrar yolları enfeksiyonu, a. pyelonefrit 
gibi), solunum sistemi (pnömoni, a. sinüzit gibi), gastrointestinal sistem 
(tifo, paratifo gibi) ve cilt enfeksiyonları gibi çok geniş ve etkili kullanım 
standartlarına sahiptirler. SUT’a göre kinolon grubu antibiyotiklerin bir 
kısmı (levofloksasin, moksifloksasin gibi), pnömoni teşhisi ile kısıtlama 
olmaksızın ödenebilmektedir. Diğer klinik kullanım alanlarında, finanse 
edilmesi için, kültür antibiyogram istenmektedir.[7]

Antibiyogramın akılcı ilaç kullanımı açısından önemi tartışmasızdır. 
Ancak hastanın klinik durumu için hekimin uygun gördüğü tedavinin her 
zaman antibiyogramla kısıtlanması da hatalıdır. Çünkü antibiyogramın 
alınması, ekiminin yapılması, sonuçlanması ve değerlendirilmesi teknik 
bir iştir. Antibiyogram birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılmayan, 
laboratuvar ortamı gerektiren, genelde acil bakılması söz konusu olmayan 
ve sonuçlanması da birkaç gün süren bir işlemdir. Bu sebeple hastaya 
gereksiz yere antibiyogram istenebileceği gibi hastanın tedavisinde de 
gecikme yaşanabilecektir. Örneğin idrar yolları enfeksiyonu için hekim 
kontrolünde antibiyotik kullanmasına rağmen şikâyetlerinde düzelme 
olmayan ve hatta artma olan hasta, aile hekimine veya hafta sonu acile 
gittiğinde, antibiyogram bakılamadığından, kinolon kullanması uygun 
görülse bile, bu tedavi finanse edilmeyecektir. Tedavinin finanse edilebil-
mesi için hastanın, hafta içi ikinci basamak sağlık kuruluşundan hizmet 
almayı beklemesi gerekecektir. Bu süre zarfında hastanın destek tedavisi 
yapılsa bile etkin antibiyotik tedavisi gecikecektir ve gecikmeden kaynaklı 
olarak hastalığın ilerlemesi söz konusu olabilecektir.

[7] SUT; Ek 4/E.
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2.4. Pregabalin

‘Pregabalin’ etkin maddesi, nöropatik ağrı ve fibromyaljide kullanılan 
bir epilepsi ilacıdır. Bu etkin madde SUT standartlarına göre epilepsi 
tedavisinde, nöroloji uzman hekimi (veya bu uzman hekimce düzenlenen 
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler) tarafından reçete 
edildiğinde finanse edilmektedir.[8] Aynı etkin madde nöropatik ağrı veya 
fibromyalji tedavisinde kullanılmak istendiğinde ancak üçüncü basamak 
sağlık kurumlarında ve özel olarak belirtilen uzman hekimler tarafından 
reçete edilebilmektedir.[9]

Pregabalin etkin maddesi, ikinci basamakta çalışan nöroloji uzman 
hekimi tarafından, epilepsi tanısıyla yazıldığı zaman finanse edilirken 
diğer kullanım alanlarında finanse edilememektedir. Hâlbuki aynı bilgi, 
beceri ve yetkiye sahip üçüncü basamakta çalışan nöroloji uzman hekimi 
tarafından yazıldığında, diğer kullanım alanlarında da finanse edilmek-
tedir. Diğer taraftan üçüncü basamakta, belirtilen diğer uzman hekimler 
tarafından uygun görüldüğünde finanse edilirken ikinci basamakta sadece 
nöroloji hekimi uygun gördüğünde finanse edilmektedir. Aynı etkin 
maddeye, aynı statüdeki hekim ve aynı tıbbi kullanım alanları için farklı 
finansman standartlarının getirilmiş olması hasta ve hekim haklarını 
doğrudan etkilemektedir.

Bu etkin madde için diğer bir ilgi çekici husus ise; nöropatik ağrı, 
sinir sıkışmaları ve fıtıklaşmalarında oldukça sık görülmesinden dolayı bu 
durumdan muzdarip hastalar genel olarak beyin cerrahisi uzman hekim-
lerinin takip ve tedavisi altındadırlar. Ancak 2014 yılında SUT’a yapılan 
eklemeye kadar bu etkin madde, basamak fark etmeksizin, beyin cerrahı 
uzman hekimlerinin uygun görmesine rağmen finanse edilmemekteydi. 
Bu kadar açık kullanım alanı olan ilacın, beyin cerrahisi uzman hekimi 
tarafından uygun görülmesine rağmen finanse edilmemesi ciddi bir hata-
dır. Bu eksiklik ve sonrasındaki ekleme, SUT’un hazırlanmasında gerekli 

[8] SUT; 4.2.25.
[9] SUT; 4.2.35.A (2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında 

romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve 
metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi 
(EK:RG- 25/07/2014-29071 / 38 md. Yürürlük: 07/08/2014) ve beyin cerrahisi uzman 
hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim 
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
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dikkat ve özenin gösterilmediği, daha sonra bu hataların düzeltilmeye 
çalışıldığını göstermektedir.

2.5. Antikoagülanlar

‘Varfarin’ etkin maddesi, genel olarak kanın pıhtılaşmasının önlen-
mesinde oldukça sık kullanılmaktadır. Pıhtı önleyici mekanizması sebe-
biyle kafa içi ve gastrointestinal sistem gibi çeşitli iç kanamalara sebep 
olabilmektedir ve besinlerdeki K vitamininden doğrudan etkilendiğinden, 
besin tüketimine bağlı olarak kan düzeyi değişkenlik göstermektedir. Bu 
sebeple düzenli olarak kan düzeyi takibi (INR tahlili) gerekmektedir. 
Yeni nesil antikoagülanlar (rivaroksaban, dabigatran, apiksaban) ise 
K vitamininden etkilenmediklerinden dolayı düzenli kan düzeyi takibi 
gerektirmemektedir.

SUT standartlarına göre yeni nesil antikoagülanlar (pıhtı önleyiciler), 
ancak en az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta 
ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR 
değerinin 2-3 arasında tutulamaması halinde finanse edilmektedir.[10]

Sosyokültürel ve//veya entelektüel düzeyi düşük, engelli veya özel-
likle kırsal kesimde yaşayan hastalar için düzenli kan değeri takibi (INR) 
pratik olmadığı gibi, çeşitli zorluklar sebebiyle aksayabilmektedir. Yeni 
nesil antikoagülanların, sabit dozda kullanılması ve laboratuvar izlemi 
gerektirmemesi, hasta uyumunu arttıran önemli bir avantajdır.[11] Bu 
sebeple hastanın tedaviye uyumunu gözetilerek yeni nesil antikoagü-
lanlar tercih edilebilmektedir. Ancak SUT, hastanın uyumu kontrolünü 
tamamen göz ardı etmese de kontrolü, oldukça zorlaştırmış ve son beş 
ölçüme indirgemiştir. SUT’un tedaviye uyum ve finansman standart-
larını sağlayabilmek için hasta, en az üç ay varfarin kullanmaya devam 
etmek ve bu süre zarfında defalarca laboratuvar takibi yapmak zorunda 
kalmaktadır. Zaten tedavi uyumu yaşamakta olan hastayı uyumsuzluk 
takibine zorlamak ciddi bir ikilemdir. SUT standartlarının aradığı tedavi 
uyumsuzluğunun belirlenmesi için geçecek süre zarfında, uyum göstere-
ceği belirsiz ve hatta uyum gösteremeyeceği belli ve zaten risk faktörlerine 
sahip olan hastanın ciddi şekilde zarar görme riski bulunmaktadır. Bu 

[10] SUT; 4.2.15.D-1, 4.2.15.D-2.
[11] Göknur TEKİN, “Klinik Pratikte Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı”, MN Kardiyoloji, 

Eylül 2015, C.22, S.3, ss.167-173.
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durum, hekimin vicdani ve tıbbi özerkliği ile hastanın modern tedavi 
usullerinden faydalanma haklarını olumsuz etkilemektedir.

3. SUT ve UZMANLIK DURUMU

SUT standartları, hekimlerin yetki genişliğine rağmen pratisyen, 
asistan, uzman veya yan dal uzmanı gibi, uzmanlık durumuna göre 
farklılık gösterebilmektedir. Uzmanlık durumuna göre finansmandaki 
bu farklılıklar, ilk bakışta doğal gibi görülebilse de daha yakından ince-
lendiğinde çeşitli sorunlar görülmektedir.

3.1. HEKİMİN UZMANLIK DURUMU

3.1.1. Asistan /Uzman Hekim

SUT’un ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlemesine ilişkin stan-
dartlarına göre:

“Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas 
yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, yalnızca 
ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin reçete etmesi gereken 
ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen 
ilaçları reçete edebilirler.”[12]

Buna göre; ayakta tedavilerde düzenlenen reçetelerle ilgili olarak, 
üçüncü basamakta eğitim gören asistan hekimler, uzmanlık eğitimi 
gördükleri alandaki uzman hekimin reçete edilebileceği ilaçları reçete 
etmeleri halinde, finansman sağlanacaktır.

Asistan ve uzman hekim arasındaki bu ayrım nedeniyle daha önce 
“2.4. Pregabalin” başlığı altında açıklanan örneğe benzer bir sorun ortaya 
çıkmaktadır. Bir tarafta uzmanlık yetkisine sahip hekimin reçetesi ikinci 
basamakta görev yapması sebebiyle finanse edilmezken diğer tarafta henüz 
uzmanlık bilgi, yetkisine sahip olmayan ve bu alanda eğitim görmekte 
olan asistan hekimin tedavisi, sırf üçüncü basamakta görev almasından 
dolayı finanse edilmektedir. Asistan hekimin uzman hekimlerin denetim 
ve gözetiminde eğitim gördükleri ve reçete düzenledikleri kabul edilse 
bile nihayetinde uzman yetkisine sahip değillerdir ve asistan hekimin 

[12] SUT; 4.1.1(6).
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tedavisi finanse edilirken, ikinci basamakta görev alan uzman hekimin 
tedavisinin finanse edilmemesi uygun görünmemektedir.

3.1.2. Aile Hekimliği

Aile hekimi uzmanlığı, 1219 sayılı Kanun’da düzenlenen tıpta 
uzmanlık alanlarından biridir. Diğer taraftan 5258 sayılı Aile Hekim-
liği Kanunu’na göre, Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan 
uzman tabip veya tabipler de aile hekimi olarak kabul edilmektedir. Bu 
düzenlemelere göre aile hekimi ve uzman aile hekimi farklı statülerdir. 
Aile hekimi uzmanı olmaya, üç yıllık multidisipliner eğitim süreci son-
rası hak kazanılırken; aile hekimliği, 5 (beş) gün ve 40 (kırk) saat süren, 
müfredatında tedavi edici hizmetlere yönelik eğitim bulunmayan, Aile 
Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı tamam-
landıktan sonra yapılabilmektedir.[13]

SUT’un ayakta tedavilerde reçetelere ilişkin standartlarında göze 
çarpan diğer bir husus da aile hekimleri ile ilgili düzenlemedir. Buna göre:

“Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilen-
dirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği tüm ilaçları 
reçete edebilirler.”[14]

SUT’taki bu düzenlemeye göre ayaktan tedavilerde, aile hekimi 
uzmanı ile sözleşmeli veya yetkili aile hekimleri arasında finansman 
açısından bir fark bulunmamaktadır. Ancak aile hekimi ile aile hekimi 
uzmanları çok farklı statülerdir ve diğer uzmanlık alanı yetkisine sahip 
hekimler gibi uzmanlık yetkisine sahip olmayan pratisyen hekimler 
de aile hekimliği yapabilmektedir. Pratisyen hekim, aile hekimi olarak 
çalıştığında tedavisi uzman aile hekimi statüsünde finanse edilirken, aynı 
hekim farklı bir durumda örneğin, işyeri hekimi olarak çalıştığında veya 
aile hekimliğinden ayrıldığında tedavisi finanse edilmemektedir. Diğer 
bir deyişle, pratisyen hekimin tedavisi finanse edilmezken, aynı hekim 
aile hekimi olarak çalıştığında, aile hekimi uzmanı statüsünde tedavisi 
finanse edilmektedir.

[13] Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama, Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Standart No: SASES-11-4, 31.12.2015.
Yürürlük: 31.12.2015/1106.

[14] SUT; 4.1.1(8).
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Sözleşme kurulmuş olması veya yetkilendirme ile yapılan aile hekim-
liği; tıbbi veya mesleki nitelikte olmayıp idari niteliktedir. Özellikle tedavi 
edici hizmetler açısından aile hekimlerinin, aynı eğitim ve yetkiye sahip 
hekimlerden (örneğin pratisyen hekim), sırf sözleşme imzalamış olmaları 
hasebiyle farklı standartlarda finanse edilmesi, eşitlik ilkesini zedeleyerek 
tıbbi ve mesleki ayrımcılığa neden olmaktadır.

3.1.3. Yan / Ana Dal

Karşımıza çıkabilecek diğer bir durum da ana dal ve yan dal uzmanları 
arasındaki farktır. SUT standartlarına göre:

“(7) SUT’ta belirli bir uzman hekim tarafından reçete edileceği/rapor 
düzenleneceği belirtilmiş ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal 
uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilir/rapor düzenlenebilir.

…

(9) SUT’ta geçen uzmanlık dalları; aksine bir hüküm bulunmadıkça 
hem erişkin hem de çocuk yan dallarını ifade eder.”[15]

Bu iki maddeyi birlikte değerlendirdiğimizde; aksi bir hüküm bulun-
madıkça, yan dal uzmanlarının, kendi ana dal uzmanlıklarının tüm 
yetkilerine sahip olduğu sonucu çıkmaktadır.

Konuyla ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Kararı[16] bulunmaktadır. 
Buna göre:

“Bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut yetkinlik ve yetkileri 
bu ana dalın yan dallarının varlığı nedeniyle değişmez.

Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki 
ve sorumluluklara sahip olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal 
alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı 
iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır.”

Karar’a göre; yan dal uzmanları, halen uzmanı oldukları ana dala 
yeni bağlanan yan dalda derinleşenlerdir. Yan dalın açılmış olması ana dal 
uzmanının yetkinlik ve yetkilerini değiştirmeyeceği gibi yan dal uzmanı 

[15] SUT; 4.1.1.
[16] Tıpta Uzmanlık Kurulu Karar Tutanağı, Toplantı No:44, Karar No:321, KT.14.11.2012.
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da ek yetki ve sorumluluklarla beraber, kendi ana dalının tüm yetkinlik 
ve yetkilerine sahiptir.

3.2. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

3.2.1. DPP-4 antagonistleri

DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve kom-
bine preparatları, diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, ilk 
basamak tedavide yeterli kontrol sağlanamayan hastalarda üst basamak 
tedavi olarak kullanılmaktadır.

SUT’a göre (bildirinin sunulduğu tarihte), endokrinoloji uzman 
hekimleri ile üçüncü basamakta çalışan iç hastalıkları uzman hekim-
lerince, üst tedavi olarak kullanıldıkları takdirde finanse edilmektedir. 
18.06.2016 tarihinde (bildiri sunulduktan sonra) SUT’ta yapılan deği-
şiklik ile iç hastalıkları uzmanı için aranan üçüncü basamakta çalışma 
şartı kaldırılmıştır.[17]

Değişikliğe konu bu farklılık, sözel bildirimizde bizim de eleştirdi-
ğimiz bir husus olmuştur. Uzman hekimin bilimsel yetkisi dâhilindeki 
tedavi, hekimin görev yaptığı kuruma göre farklı finanse edilmemelidir. 
Bu farklılık, hekimin mesleki özerkliğini ve tıbbi standartları, finansman 
yoluyla dolaylı olarak kısıtlamaktadır. Eleştirimiz doğrultusunda, olması 
gerektiği gibi, iç hastalıkları uzmanları için görev yapılan yere bağlı 
finansmandaki farklılık ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle, iç hastalıkları 
uzmanlarının yetkilerinde olan bu tedavinin finansmanı sağlanmıştır.

3.2.2. Statinler

Statinler, kan yağı düşürücü ilaçlar grubudur. SUT’ta belirtilen temel 
doz ve tedaviler, uzman hekimlerce yazıldığında finanse edilmektedir. Bu 
gruptaki ilaçların, belirli bir doz üzerinde kullanılması gereken tedavile-
rin finansmanı için; kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji 
uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporu gerekmektedir.[18]

Düzenlemede dikkati çekeceği üzere, kardiyoloji ve kalp damar cerra-
hisi ana dal uzmanlığı iken endokrinoloji, iç hastalıkları ana dalına bağlı 

[17] SUT; 4.2.38 (4). (Değişik: RG-18.06.2016/29746 (22. md.), Yürürlük:25.06.2016)
[18] SUT; 4.2.28.A.
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bir yan daldır. Bir tarafta ana dal uzmanlarının tedavisi finanse edilmekte 
iken, diğer tarafta iç hastalıkları ana dal uzmanlarının tedavisi finanse 
edilmemektedir. Diğer bir deyişle, üçüncü basamaktaki kardiyoloji ve kalp 
damar cerrahı ana dal asistanın tedavisi finanse edilirken, iç hastalıkları 
uzman hekiminin tedavisi finanse edilmemektedir.

3.2.3. Klopidogrel

‘Klopidogrel’ etkin maddesi, akut koroner sendromda (kalp krizi) 
kullanılmaktadır. Bu etkin madde SUT standartlarına göre; akut koroner 
sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda 
EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard 
enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard 
enfarktüsü hastalarında; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalık-
ları veya acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın reçete 
edilebilir.[19]

Belirtilen bu klinik bulgular; doğrudan hayati tehlike yaratan ve 
acil tıbbi müdahale gerektiren, somut tıbbi durumları işaret etmekte-
dir. Bu sebeple bu durumdaki birçok hasta ilk etapta, acil şartlarında 
değerlendirilmektedir.

Ülkemizde 2014 yılı verileri için[20] Sağlık Bakanlığına bağlı kurum-
larda acil muayene sayısı toplam 87.420.079 (genel toplam 104.069.477) 
ve acil muayene oranı %30’dir. Yani neredeyse her 3 hastadan biri acile 
başvurmaktadır. Buna karşın Sağlık Bakanlığı bünyesinde, boş acil tıp 
uzmanı kadroları olup, 778 acil tıp uzmanı (ayrıca 640 asistan, 19 eği-
tim görevlisi) görev yapmaktadır. Yani acil tıp uzmanı sayısı başına yılda 
112.365 hasta, asistan ve eğitim görevlileri dâhil edildiğinde ise yılda 
60.835 hasta düşmektedir.

Bu kadar acil yoğunluğu, hekim başına düşen hasta sayısı ve acil 
tıp uzmanı yetersizliği karşısında, hayati öneme sahip bir ilacın, somut 
kriterlere rağmen finanse edilmemesi düşündürücüdür. Durumun vaha-
meti, acil müdahalenin önemi, ölüm neticesinin büyüklüğü ve somut 
zorunluluk halinden dolayı, bu etkin maddenin, bu acil durumda olan 
her hasta için finanse edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, acil şartlarda 

[19] SUT; 4.2.15.A(2).
[20] Kamu Hastaneleri İstatistik Yıllığı 2014, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.
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ilgili uzmana ulaşılması ve reçete etmesinin beklenmesi zarfında geçen 
süre, hasta için hayati öneme sahiptir.

4. TANI ve TEDAVİ FİNANSMANI

“Sağlık Hizmeti Satın Alma Yöntemleri” başlığı başka bir tebliğ 
olduğundan, çalışmamız kapsamında kısaca değerlendirilecektir.

4.1. AYAKTA TEDAVİ

Hastalara sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde, 
yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması, ayakta tedavi olarak 
kabul edilmektedir.

Özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı, acil 
başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme 
kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile 
bulunur. Yani hekimin sadece ayaktan hasta kabul ettiğini farz edersek, 
hasta başına ortalama en fazla 10 dakika düşmektedir. Her bir hekim için 
günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. Acil servis/polikliniğine 
başvurularda ise özel sağlık hizmeti sunucularında bir acil servis doktoru 
için günlük muayene sayısı 90’ı geçemez. Sağlık Bakanlığı’nın “Yataklı 
Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ”ine göre, triyaj uygulamasında, ‘Kırmızı alan’ tarifine 
giren acil servis/polikliniğine başvurular olması halinde günlük muayene 
sayısı 90’ı geçebilir, ancak bu durum dâhil günlük toplam sayı hiçbir 
şekilde 100’ü geçemez.[21] İş Kanunu 63. maddeye göre, günlük çalışma 
11 saati aşamaz. Bu durumda acilde hasta başına 6,6 dakika gibi bir 
zaman düşmektedir.

Görüleceği üzere özel sağlık hizmeti sunucuları için ayakta poliklinik 
ve acil muayenelerine sınırlama getirilmiştir. Poliklinik hizmetlerine 
sınırlama getirilmesi makul görülse de acil sağlık hizmetlerine sınırlama 
getirilmesi uygun değildir. Poliklinik sayısı sınırlandırılabilirken, acil 
başvurusunu sınırlamak, sınırının aşıldığı belirterek acil sağlık hizmeti 
vermekten kaçınmak, etik ve hukuki olmadığı gibi konusu suç olabile-
cektir. Diğer halde ise verilen hizmet fatura edilemeyeceğinden, hizmet 

[21] SUT; 2.2.1.B-1(12).
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veren kurumun kusuru olmasa dahi maliyete katlanma yükümlülüğü 
söz konusu olacaktır. Ayrıca poliklinik hastası için ortalama 10 dakika 
öngörülürken, acil hastası için 6,6 dakika öngörülmesinin dayanağı 
anlaşılamamaktadır.

Kamu sağlık kuruluşlarında ise poliklinik veya acil hizmetlerde baş-
vuru sınırlaması bulunmamaktadır. Özel sağlık hizmeti sunucularında 
uygulanan sınırlamanın, kamu sağlık hizmeti sunucuları için de uygu-
lanması gerekir. Aksi takdirde, sınırlama olmamasından dolayı, özellikle 
poliklinik başvurularında hastaya gerekli makul zaman ayrılamayacaktır.

Poliklinik ve acil başvuruları sınırlamalarının etik, mali ve hukuki 
tartışılabilir çelişkili boyutları bulunmasına karşın, özel ve kamu kurumla-
rındaki farklılık, tartışmaya açık bir ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sağlık hizmetleri; Devlet’in sorumluluğunda, tıbbi standartlara göre 
yürütülen, kamusal nitelikli hizmetlerdendir. Asgari standartların uygu-
lanması gereken bu hizmetlere, SGK gibi bir kamu kurumu tarafından, 
özel ve kamu ayrımı yapılarak farklı standartlar uygulanması uygun değil-
dir. Diğer taraftan kamuda sınır olmamasından dolayı hekimler, çeşitli 
idari ve ekonomik sebeplerle, fazla sayıda poliklinik yapmaya zorla(n)
maktadır. Günde 100-150 poliklinik yapan hekimler bulunmaktadır 
ve hasta başına ortalama 5 dakikadan az süre düşmektedir. Fazla sayıda 
poliklinik yapılması, hem hekimin yıpranmasına hem de hastaya makul 
süre tanınmasına engel olmaktadır.

4.2. YATARAK TEDAVİ

SUT, yatarak tedavilerin finansmanını üç grup altında değerlendir-
mektedir. Bunlar; hizmet başına ödeme yöntemi, tanıya dayalı işlem 
üzerinden ödeme yöntemi ile komplikasyonlar ve eşlik eden hastalıklar.[22] 
Hizmet başına ve tanıya dayalı ödemeyi birlikte, komplikasyon ve eşlik 
eden hastalıklardaki durumu ise kendi içinde değerlendirmek gerekir.

4.2.1. Hizmet Başı ve Tanıya Dayalı Ödeme

Genel olarak; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak 
verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-2/C Listesinde yer 

[22] SUT; 2.2.2.
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alıyorsa “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi ile, bu listede yer 
almıyorsa, “hizmet başına ödeme” yöntemi ile faturalandırılmaktadır.

Tanıya dayalı işlemler (SUT EK-2/C) incelendiğinde genel olarak; 
psikiyatri tedavileri, cerrahi uygulama ve girişimsel işlemlerin bulunduğu 
görülmektedir. Bu ödeme yönteminde genel olarak; muayene, konsül-
tasyonlar, anestezi ilaçları, yatış dönemindeki ilaçlar, sarf malzemeler, 
laboratuvar, patoloji ve radyoloji tetkikleri gibi, belirli tanı ve tedaviye 
ilişkin işlemler ayrıca faturalandırılmamaktadır.

Bu durum, tanıya dayalı işlem listesine giren ancak hastalığı nedeniyle 
cerrahi müdahale için klinik açıdan henüz hazır olmayan ve bir süre 
yatışa ihtiyacı olan hastalarda sorun olmaktadır. Örneğin, cerrah hastayı 
ameliyat için yatırmış olsa da hastanın hazırlanması için gerekli tedavi ve 
tetkik işlemleri ayrıca faturalandırılmamaktadır. Hastane yönetimi mali 
açıdan, ayrıca faturalandırılmayan işlemlerin maliyetlerine katlanmak 
istememektedir. Bu nedenle cerrah hastanın yatışını, ya mümkün olan en 
az maliyetle takip etmek ya başka tanı ya da tedavisini kendi üstlenebile-
cek bile olsa başka bir uzman hekimin adı altında, hizmet başına ödeme 
yapılacak şekilde, yapmak zorunda kalmaktadır. Ancak her durumda, 
hasta ve hekim açısından olumsuzluk söz konusudur.

4.2.2. Komplikasyonlar ve Eşlik Eden Hastalıklar

Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında, hastada komplikasyon 
ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetlerinin 
bedelleri aynı sağlık hizmeti sunucusunca %10 indirimli olarak hizmet 
başına ödeme yöntemiyle faturalandırılmaktadır.[23]

Komplikasyonlar bilindiği üzere, kusurdan bağımsız olarak ortaya 
çıkan zararlardır. Kusurdan bağımsız olarak ortaya çıkan zararın bir 
kısmı, finanse edilen kuruma yüklenmektedir. Finanse edilen kuruma 
yüklenen risk değil, zarardır. Kusurdan bağımsız meydana gelen zararın 
yüklenmesi, hakkaniyet açısından tartışılabileceği gibi, komplikasyon 
riski görülebilecek hastaların tedavisinden kaçınmaya sebep olabilecektir.

[23] Ancak hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabet, hipertansiyon, morbid obezite, 
alkolizm vb) veya eşlik eden hastalıkları varsa, bunlarla ilgili gelişen komplikasyonlarda 
indirim uygulanmamaktadır.
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5. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ[24]

Sağlık hizmetlerinde özel hayatın gizliliği hakkı, kişinin sağlık hiz-
metlerinden yararlandığı tüm süreçte, özel hayatının tüm boyutlarını 
kapsamayı amaçlamaktadır.[25] Bu kapsamda, hastanın kişisel sağlık 
verilerinin hukuken korunması gerekmektedir. Korunması gereken bu 
hak, birçok defa yargıya konu olmuştur.

Anayasa Mahkemesi, özel hastanelerde biyometrik yöntemlerle kim-
lik doğrulaması yapılmasını uygun bulduğu Kararı’nda[26] kişisel sağlık 
verileri ile ilgili önemli tespitler yapmıştır. Karara göre;

“Kişisel veriler, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye 
ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum 
tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; 
telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport 
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik 
bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan 
kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 
belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.”

Karar’da biyometrik yöntemle elde edilen verilerin kişisel veri oldu-
ğunu kabul etmiş ve bu verilerin mahiyetini; “…politik düşünce, dini 
inanç, sağlık, cinsel yaşam veya ceza mahkumiyetlerine ilişkin veriler gibi çok 
hassas verilerden olduğu da söylenemez.” şeklinde belirtmiştir. Bu ifadeden 
çıkarılacak esas sonuç; Yüksek Mahkeme’nin sağlık verilerini, çok hassas 
veri olarak kabul etmesidir.

Kişisel sağlık verileri ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) M.S./İsveç Kararı[27] konumuz açısından önemlidir. Karar, önce-
sinden bel ağrısı problemi olan gebe hastanın, çalışırken düşmesi ve bel 
travması geçirmesine ilişkindir. AİHM, sağlık verilerinin hassas nitelikli 
kişisel verilerden olduğunu kabul etmektedir. Kişisel sağlık verilerinin 
korunmasının, sağlık hizmetine ve tedaviye güven açısından önemli 
olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca tıbbi bilgilerin gizliliği konusunda bir 

[24] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bildirinin sunumundan sonra, 07.04.2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu sebeple Kanun ile ilgili değerlendirme 
yapmayacağız.

[25] Gürkan SERT, “Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı”, Babil, İstanbul, 2008, s.81.
[26] AYM, 2014/180E., 2015/30K., 19.03.2015
[27] Başvuru No:20837/92, KT.27.08.1997.
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başka dava için, bir tıbbi dosyanın sosyal sigorta bürosuna verilmesinde, 
AİHS m.8 ile güvence altına alınan, özel hayatın korunması hakkının 
ihlal edilmediğine karar vermiştir. Böylece AİHM, hastanın rızası olmak-
sızın bir kamu kurumundaki sağlıkla ilgili kişisel bilgilerin diğer kamu 
kurumuna verilmesini Sözleşme’ye uygun bulmuştur.

SONUÇ

SORUNLAR

Çalışmamız sırasında tespit ettiğimiz sorunları toparlayacak olursak:

- SUT’un düzenlenmesi ile ilgili meşruluk sorunu

Anayasa tarafından tanınan sağlık hakkı, idari işlemle dolaylı olarak 
kısıtlanmaktadır. Ayrıca Anayasal hakkın düzenlemesini; Kanun yönet-
meliğe, yönetmelik tebliğe bırakmıştır.

- SGK, SUT ile tıbbi standartları belirleyen kurum haline gelmiştir

SGK’nın amacı sağlık hizmetlerini finansmanını sağlamak ve uygula-
mayı düzenlemek iken, tıbbi uygulamalara dair düzenlediği ayrıntılı tebliğ 
ile pratikte, kendi tıbbi standartlarını oluşturmuştur. Böylelikle SUT ile 
sağlık hizmetinin usul ve uygulaması değil, bizzat esası düzenlenmektedir.

- SUT standartları ile hekimin yetkilerinin dolaylı olarak kısıtlaması

Hekimlere kanunla verilen tedavi yetkisi ve mesleki özerklik; teş-
his, tedavi gibi tıbbi uygulamaların finanse edilmemesiyle, tebliğ ile 
kısıtlanmaktadır.

- SUT değişikliklerinin takibindeki zorluklar

SUT’un 07.10.2016 tarihindeki güncel hali 135 sayfa olup, ekle-
riyle birlikte bin sayfadan fazla geniş bir mevzuattır. Bununla beraber 
yılda ortalama 8-9 defa değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle hekim 
ve hastaların, SUT standartlarını takibi ve buna göre hareket etmeleri 
oldukça güçtür.

- SUT standartlarına uymayanlara yönelik yaptırımlar ve suç şüphesi

SUT nedeniyle tanı ve tedavileri kısıtlanan hekimler, hastalarının 
tedavisinin finansmanı için alternatif çözümler üretmeye çalışmaktadır. 
Örneğin hasta için endikasyon yaratma, başka kliniğe yatırma gibi. SUT 
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standartlarını arkadan dolaşmaya yönelik bu eylemler, SGK tarafından 
suç şüphesi nedeniyle şikâyet edilebilmektedir.

- Yargı yolunun etkisiz kalması ve idari itiraz mekanizması eksikliği

SUT standartlarına karşı yargı yoluna gidilebilmektedir. Ancak 
yargılamanın uzunluğu ve SUT’un sürekli değişmesi nedenleriyle yargı 
yolu anlamsız kalmaktadır. Örneğin karar üç sene içerisinde kesinleşse 
bile, SUT yılda ortalama 8 defa değişikliğe uğradığından, mevcut hüküm 
değişmiş olabilmektedir. SUT standartları için yargı yoluna gidilmesi 
yerine, itirazlar için daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak, idari 
mekanizmalar geliştirilmelidir.

- Komplikasyondan kaynaklı zararların finansman sorunu

Komplikasyonlarda, zararın kusuru bulunmayan sağlık sunucu-
suna kısmi de olsa yüklenmesi uygun görünmemektedir ve meşruluğu 
tartışılabilir.

- Finanse edilmeyen hizmetlerde aydınlatmanın sınırları

SUT’un finanse etmediği hizmetler, hekimin aydınlatma yükümlü-
lüğü içinde midir? Aksi takdirde aydınlatmanın sınırı nedir?

- Muayene sayı sınırlaması ve muayene sürelerindeki düzenleme 
standartsızlığı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SUT standartları, sağlık hakkının ön plana alındığı bilimsel verilere 
göre oluşturulmalıdır. Bu standartlar oluşturulurken, tıbbi standartların 
belirlenmesinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

SUT standartlarının; hekimin tedavi yetkisi ve mesleki özerkliği ön 
planda tutularak, ‘hastalık yoktur, hasta vardır’ ilkesi doğrultusunda, 
kazuistik olmayan ve hekime geniş opsiyon tanıyacak şekilde düzenlen-
mesi gerekmektedir.

SUT standartlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı görüşü alınsa 
da, bu belirlemeye üniversiteler de dâhil edilmeli ve daha aktif roller 
verilmelidir.
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SUT standartlarının etkinliğinin sağlanması ve hataların düzeltilebil-
mesi için, uygun denetim ve idari itiraz mekanizmaları geliştirilmelidir.

Özel sağlık sunucuları için poliklinik hastalarına getirilen kotaların 
kamu sağlık sunucuları için de getirilmesi gerekmektedir. Diğer kamu 
veya özel sağlık sunucularında, acilin hasta tarafından suistimal edilmesi 
için çözümler geliştirilmelidir.

Teşekkür ederim sabrınız için, ilginiz için. (Alkışlar)

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Son konuşmacımız 
da sağlık hizmetleri satın alma yöntemleri konusunda tebliğ sunacak bize. 
Dr. Cemal Öner’e söz veriyorum.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 
Slâyt hazırlanana kadar cümle kurmak zorunda hissediyorum kendimi, 
duramayacağım. Bu tip şeylerde her zaman dışarıdan, zaten şimdi konuş-
tuğumuz birçok şey dernekler ve doktorlar uzmanlar tarafından bize 
ulaştırılıyor ve onlar karar veriyor. Yani tek başına karar verilmiyor, ama 
dediğim gibi tek birebir yaşadığımız bir şey varsa da lütfen kuruma iletin. 
Bu konuda her derneğin ki, bütün hemen hemen dalların branşların bir 
derneği var ve bizimle birebir çalışıyorlar, ilaç firmaları dahil. Sahadan 
bize problemi alıp, ilaç firması bana iletiyor zaten. Birlikte çözüyoruz, 
SUT önerilerini onlar da getiriyor.

Sizde varsa bir şey somut getirip değerlendirebiliriz SUT önerisi 
olarak.

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- Sıkıntı aslında somutluktan 
değil, dedim ya samut olayın özelliklerine göre.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 
50 tane kural koyarsınız, 51’nci bir alan çıkıyor.

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- SUT çok keskin kurallar 
koyuyor, esnetmek çok zor. Hekimler bu sefer gerçekten suç işlemek 
zorunda kalıyor.
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Dr. Cemal ÖNER

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA 
YÖNTEMLERİNİN TIBBÎ ESASLARI

Gökhan Beyin söylediği, yaptığı öneriler güzel önerilerdi. Gökhan 
Bey önerilerinde diyor ki; SUT hazırlanırken üniversiteler de katılsın, 
Sağlık Bakanlığı da katılsın.

Ben 2005 yılından 2012 yılına kadar sürekli SUT hazırlık gruplarında 
bulundum. Maliye Bakanlığındaki, SGK’daki toplantılarına da katıldım.

Sağlık Uygulama Tebliği, daha önce BUT adıyla bilinen Bütçe Uygu-
lama Talimatının devamı şeklinde, Bütçe Uygulama Talimatı Maliye 
Bakanlığından, Sağlık Uygulama Tebliği de SGK’dan çıkıyor. Ancak 
sadece SGK’da hazırlanıp çıkmıyor. Yani bu yanlış anlaşılma demek ki 
izaha muhtaç. Sağlık Uygulama Tebliğinde gelen öneriler bir alt komis-
yonda değerlendiriliyor. Bu alt komisyonlarda Sağlık Bakanlığından ve 
üniversitelerde katılım var. Bizler de katılıyoruz, öneriler sunuyor, diğer 
öneriler değerlendiriliyor.

Sonra bu şekillenen öneri fiyatlandırma komisyonuna gidiyor. Fiyat-
landırma komisyonundan çıktıktan sonra, mutlaka Sağlık Bakanlığının 
görüşüne sunuluyor. Sağlık Bakanlığı ve mevzuatı SUT ’un hazırlanma-
sında etmendir. Ondan sonra SGK’ya dönüyor, SGK’dan döndükten sonra 
Başbakanlığa sunuluyor, Başbakanlık yapılması gerekli değişikliklerle Resmi 
Gazetede uygun gördüğü tarihte yayımlıyor. SUT böylece şekillendiriliyor.

Ancak şu var: SUT senede 8 defa veya 14 defa değiştirilmiş. Bu 
değişiklikler ihtiyaçlar oluştuğu için yapılıyor, ama bence ideal bir yön-
tem değil. Çok hızlıca değiştiği için, SUT dediğiniz gibi 130 sayfa değil 
belki 1000 sayfanın üstünde bir işlem. Her satırında noktasında bilgiler 
kurallar içeriyor. İki de bir değiştirilmesi yerine, yılın belli zamanlarında 
değiştirilmesi, belki senede iki – üç defa değiştirilmesi daha uygun olur. 
Aslında senede bir defa SUT’un revize edilmesi ana esas olmalıdır. Onun 
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için de 2007 SUT, 2008 SUT, 2010 SUT, 2012 SUT, 2013 SUT diye 
gelmektedir. 2013 SUT halen yürürlüktedir.

Hekimlerin mesleki özerkliğine saygı konusuna gelince; Yani SUT’ 
mesleki saygı konusunu sınırladığını sanmıyorum. Bunu daha çok kamuda 
performans, özellerde de performans, finans, para sınırlıyor. Sağlık Çalışan-
larını öncelikle insanların para ve iş güvenliği korkusu vb şeyler sınırlıyor.

Hekimlerle hasta arasındaki ilişkiler; Sabahki oturumda da çok konu-
şuldu. Aynı görüşte değilim. Hastalarla kurumlar arasında ilişki var, 
hekimlerle hasta arasında bir ilişki yok. SGK Sağlık Ödemesi, 2005’lerde 
6 milyar dolayındayken, şimdi 62 milyardır. Yani SGK’dan çıkan para 
azalmıyor, SGK’dan çıkan para 10 kat artmıştır. SGK’nın sağladığı finansın 
yüzde 20 civarı özel sağlık sunucularına gitmektedir kısmi bir özelleşme 
sağlanmış, Bu oran tabii ki eskilerde çok daha düşüktü. Belki daha olumlu 
bazı tedbirler alınabilir. Onlar da kurumun kararlarıyla uygulamalarıyla 
sağlanacaktır.

Bugün benim de sunmayı düşündüğüm bazı konular vardı. Sizin 
sunduğunuz konular çok doğru, çok güzel şeyler, ama bunun bütün 
faturası da SGK’da, bizlerde olmamalıdır.

Ben Sağlık Uygulama Tebliği, Fatura İnceleme Usul ve Esasları Ödeme 
Genelgesinden biraz bahsetmek istedim. Buradaki topluluğunda çoğun-
lukla hukukçu olduğu dikkate alarak, bazı konulara değinmek isterim. 
Ama benden önceki konuşmacılar değinilmesi gereken noktaların çoğuna 
değindiler.

Mevzuat kanunlardan güç almakta ve yasal dayanağı kanunlar olmakta-
dır. Bizim tabii 5502, 5510 sayılı Yasalar, Genel Sağlık Sigortalısı Uygulama 
Yönetmeliği, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, SUT ve Fatura 
İnceleme Usul Esasları, Ödeme Genelgesi gibi mevzuatımız mevcut.

Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve istediğine 
bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık riskine ve toplumun bütün fert-
lerine sağlık hizmetlerinde eşit yaklaşılır. Ulaşılabilir ve etkin bir şekilde 
faydalanmasını sağlayan sağlık sigortasıdır. Bu genel tabir yasalarda yer 
almaktadır.

Genel sağlık sigortası, 5510 sayılı Yasayla oluşturulmuş, SSK ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, 
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sisteme alınanlar sunulacak sağlık hizmetleri için belli bir oranda prim 
ödemek zorundadırlar. GSS Yani genel sağlık sigortası herkesi kapsıyor 
ve bunun karşılığında bir prim ödenmesi zorunludur.

Genel sağlık sigortası süreklidir ve 60.maddesi de bu kapsam içinde 
alınanları tek tek saymaktadır. Ancak 2012 yılında kısaca “yeşil kart” 
denilen toplumda öyle bilinen, 60/C1, 60/C3, 60/C9 ve diğer bazı prim 
ödeme esasına dayanmayan şahıslar da genel sigortası kapsamına alınmıştır. 
Bunlar primsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır.

Bizim bir de (FİUE) fatura inceleme usul ve esaslarımız var. O da 
yasada belirtildiği gibi, “fatura inceleme esaslarını kurum belirler” demek-
tedir, 2010 yılında FİUE belirlenmiştir. Sağlık kurum ve kuruluşları 
tarafından karşılığı tutarları tek bir faturayla kurumdan talep edilen 
sağlık hizmetlerinin ayrıntıları, her başvuru için ayrı ayrı düzenlenen 
fatura eki belgelerde gösterilmektedir. Bazı hizmetlerin ise örneklenmeye 
dahil edilmeksizin tamamı incelenecek olması nedeniyle, bu grupta yer 
alan başvuruların bir kısmı; her hasta için ayrı ayrı, bir kısmı ise; tek bir 
grup halinde ek belgelerle birlikte fatura edilmektedir. Gerek örnekleme 
yöntemi, gerekse tamamı incelenmekte olan faturalar ve eki belge içinde 
yer alan bilgilerin, şekil ve içerik yönünden incelenmesine fatura ince-
lenmesi denilmektedir.

Sağlık hizmet sunucuları tarafından üretilen sağlık hizmetleri; 5510 
sayılı yasa, kurum sağlık uygulama tebliği (SUT), FİUE, Ödeme genelgesi, 
sözleşmeler ve diğer mevzuatla belirlenen kurallara uygun olup olma-
dığı, fatura ve eki belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, 
bu belgelerde gösterilen tıbbi işlemlerin bilimsel gerçeklere ve sağlık 
alanındaki ilgili mevzuata genel tecrübelere ve hayatın olağan akışına 
göre beklenen durumlara uygun olup olmadığı yönünden incelenmekte. 
Yapılan bu inceleme sonucuna göre ödemeye ilişkin karar verilmektedir. 
Bu Ankara’da Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde 
(Balgat Cevizlidere Cad. No: 20) yapılmaktadır.

Fatura inceleme ve kontrollerin temel amacı, yapılan incelemeler 
sonunda uygun bulunan ödeme, uygun bulunmayanların ise ödememe 
kesinti kararlarının oluşturulmasıdır. Diğer yandan kaynakların etkin 
şekilde kullanılması, haksız çıkar temini ve haksız rekabetin önlenmesini 



218

Dr. Cemal ÖNER

teminen caydırıcılığın sağlanması için sağlık suiistimallerinin en alt düzeye 
indirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu inceleme ve kontroller sırasında inceleyiciler arasındaki 
farklılıkların olabildiğince ortadan kaldırılarak, uygulama birliğine ula-
şılması. İncelemelerin etkin verimli ve hukuka uygun olarak sonuçlan-
dırılması suretiyle kurum ile sağlık hizmet sunucusu SHS’ler arasındaki 
uyuşmazlıkların (yani hastaneler, tıp merkezleri) asgariye indirilmesini, bu 
seviyede ödeme süreçlerinin iyileştirilerek genel sağlık sigortalarının 
bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerine daha kolay 
ulaşmasının sağlanması.

Kurum sağlık hizmeti aldığı SHS’leri ve bunların hizmetlerinden 
yararlandırdığı kişilerle olan ilişkilerini düzenleyerek, sosyal güvenliğe 
olan güvenin pekiştirmesi amacıyla fatura inceleme usul ve esaslarını 
belirlemiştir. Yani burada SHS’lerin hizmet alıcılarına daha iyi hizmet 
vermesi de amaçlanmaktadır.

Fatura inceleme usul esasları (FİUE) ile Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) hükümleri arasında farklılıklar doğduğunda, SUT hükümleri 
geçerli olacaktır. SHS’ler SUT ve diğer mevzuatın yanı sıra, usul ve 
esaslara da uymak zorundadırlar. İnceleyiciler, inceledikleri işlemlere ait 
kararların bilgi ve birikimleriyle objektif kurallar çerçevesinde karar verecek 
olup, incelemeler sonucunda oluşturulan komisyonlarda usul ve esaslarla 
belirlenen kurallar, ilgili diğer mevzuat ile karar verecektir. Kurum yetkili 
birimlerince, bildirilen görüşler dışında inceleyicilerin karar vermesini 
etkileyecek herhangi bir müdahalede bulunamaz.

Fatura inceleme usul ve esaslarında şu temel prensip vardır. İncelemeler 
esnasında kurumca finansı sağlanacak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilmiş 
olduğuna kanaat getirilen işlemlere ilişkin ödeme kararının alınmasıdır.

Bunun yanında, gerçek dışı ve belirlenen kurallara aykırı ve açıkça 
gereksiz yapıldığı anlaşılan işlem bedellerinin ödememe kararı oluşturu-
lurken, diğer yandan hastalığın teşhis ve tedavisine yönelik çabaların bir 
sonucu olan işlemlere uygunluk kararının verilmesi gerekir.

Diğer taraftan tüm şekil şartlarının yerine getirilmesine rağmen, bu 
bilgilerin gerçek dışı işlemlere ait olması halinde, uygun bulunmama kara-
rının verilmesi gerekmektedir. Tereddüt edilen işlemlere doğru kararların 
oluşturulabilmesi için eldeki tüm bilgi ve belgelerin Medula kayıtlarındaki 
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tüm bilgiler, SHS ve hekimlerin bildirimleri, konuya ilişkin her türlü 
belgelerle yapılacak araştırma sonuçları ve benzeri durumlarda, birlikte 
değerlendirme suretiyle sonuca gidilecektir.

Gerçek dışı bildirim olayı son yıllarda çok sık rastladığımız bir konu. 
Hem hastanelerden hem tıp merkezlerinden, ama özellikle bazı yörelerden 
yerlerden gelmektedir. Ankara’dan gelmemekte midir? Gelmektedir. Şöyle 
söyleyeyim; Medula’dan alınan verilere göre; erkekler doğurabilmekte, 
iki gözü olan adam üçüncü gözünden ameliyat olmakta. Yani bunlar 
rastlanılabilen rastlanmayan şeyler değildir. Bazı sağlık hizmet sunucuları 
diyor ki, bunun başında da Ankara’nın büyük hastaneleri de geliyor. Sizin 
bunu inceleme yetkiniz yok diyor. Biz bunları ödeyelim mi? Yani iş buraya 
kadar varıyor, biz bu kesintileri yapıp insanları mutabakata çağırıyoruz. 
Mutabakatın sonunda kesintileri bir üst mutabakat olan genel müdür-
lükteki birime sevk ediyoruz.

Biz daha mutabakat yapmadan mahkemelerden tedbir kararı geliyor 
bize, kesintilerin iptali. O ildeki mahkemeden değil, Ankara’daki mahke-
meden değil, İlginçtir, Yumurtalık Asliye Mahkemesinden, Iğdır Asliye 
Mahkemesinden ve tamamının ödenmesine diye geliyor. Bunlar hukuk 
kararları ve uygulanıyor. (hukukun da burada düşürüldüğü durum söz 
konusu) Aslında bence biraz da işin o yönünü tartışmak gerekirdi.

Bir ikincisi, itiraz inceleme komisyonlarımız var. İtiraz inceleme 
komisyonlarımız iki kurum içi çalışanından, bir tane de sağlık hizmet 
kurumu temsilcisinden oluşuyor, fiilen imza altına alınan onlar. Ancak 
sağlık hizmet sunucularından gelenin doktor olma zorunluluğu olduğu 
için, doktorlar da genellikle faturayla çok içli dışlı olmadıkları için, faturayı 
düzenleyen şahısla beraber geliyor. Yani bir dört kişiyle toplanıyoruz en 
az. Ama sonuçta karar nasıl veriyorsunuz diyeceksiniz. Kararda bir tane 
bile aykırılık varsa, hayır kabul etmiyorum diye varsa üst kurula gidiyor. 
Yalnız üst kurulun kararları kesin, ancak mahkemeye gidilebiliyor. Tabii 
buralarda bazı sorunlar var.

Sağlık Uygulama Tebliğinden bahsedildi, kapsamından dayanağından. 
Daha önce bahsedilen şeyleri geçiyorum. SUT’un nasıl hazırlandığından 
daha önce bahsettim. 2007’den bu yana SUT hazırlıyor ve yayınlıyoruz. 
2007’den öncekileri bütçe uygulama talimatıydı. Maliye Bakanlığının 
yetkilisinin başkanlığında yaptığımız toplantılarda yayınlıyorduk. Bir 
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anlamda zaten Maliye Bakanlığı merkezliydi, toplantılara SGK ve Sağlık 
Bakanlığı temsilcileri katılıyordu.

Fiyatlandırma komisyonunu arkadaşlarımız anlattı, 9 kişilik bir yapısı 
var. Kurum Başkanı ve GSS genel müdürü katılıyor, 2 kişi katılıyor veya 
onları temsilen katılanlar oluyor. Diğer üyeler diğer bakanlıklardan geliyor.

Ödeme genelgemiz: Ödeme genelgemizin şöyle bir önemi var. Ödeme 
genelgesiyle itiraz komisyonları, üst itiraz komisyonları, nasıl itiraz edeceği, 
kaç gün içinde itiraz edeceği belirlenmiştir. 2011 yılında yayımlanmış 
62 no’lu genelgedir. 2012 yılında da buna ek olarak 18 ve 36 sayılı genel-
gelerle değişiklik yapılmıştır.

Tabii bizim çalışma mevzuatında Taşra Kuruluş Yönetmeliğimiz var. 
Aynı zamanda mali hizmetler sosyal merkez görevlileri yönetmeliği var. 
Böyle iki tane yönetmeliğimiz var. Bunlara dayanarak çalışmalarımızı ve 
ödemelerimizi yapıyoruz.

Ben burada özellikle bunları anlatıyorum. Tabii bunların çoğu Sağlık 
Uygulama Tebliğinde de zaten var direkt olarak. Çünkü hastanelerle ara-
mızda sağlık hizmet sunucularıyla aramızda bunlar zaman zaman problem 
olabilmekte, hatta hukuka yansımakta. Yani buradaki bu söylediğim 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Fatura İnceleme Usul Esasları (FİUE), 
Ödeme Genelgesi, Taşra Genelgesi, biz bunlara göre çalışıyoruz, bunlara 
göre karar alıyoruz, bunların dayandığı kanunlar.

Bunları aldıktan sonra, bunlar zaman zaman mahkeme konusu oluyor. 
Yani Ödeme Genelgesi, mesela örnekleme olayı var. Örnekleme Yasaya 
aykırıdır diyor, hâlbuki sözleşmeyi imzalamış. Ben yüzde 5 örnekle-
meyi kabul ediyorum demiş. Hukuka gidiyor. Mahkeme de, örnekleme 
yapılması uygun değildir demiyor, ama örnekleme genelgesi bilmem ne 
sonucunu bağlıyor, iptaline. Yani dava konusu için sanki bu mevzuat 
yokmuş gibi, bu uygulamalar kurum mevzuatı yokmuş gibi davranılması 
da apayrı bir olay. Biz ona uymak zorundayız. Mahkemeler karar alıp onu 
ödeyebilir, ama biz onu direkt ödeyemeyiz.

Hastanelerde yapılan işlemleri dönem sonlandırma var, sonra onu 
taslak haline getirme var. Onu hasta taburcu olduktan sonra iki ay içinde 
yapmaları zorunlu. Örnekleme 2011 tarih 62 sayılı Genelge gereği yapılır. 
Örneklemeye nasıl katılacağı yazıyor.



221

SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİNİN TIBBÎ ESASLARI

İnceleyiciler kimlerdir? Bu sürekli geçiyor. İşte inceleyiciler incele-
yiciler… Sağlık Uygulama Tebliğinde veya FİUE de fatura inceleyiciler 
olarak tanımlanıyor. İnceleyiciler uzman doktorlar, doktorlar, diş tabipleri, 
eczacılar, biyologlar, sağlık teknisyenleri ve diğer sağlık personelidir.

İnceleyiciler faturaları, SUT, FİUE, Ödeme Genelgesi, kendi iç mev-
zuatlarına göre inceliyorlar. Ayrıca soruşturma, teftiş veya Sayıştay kararı 
sonucu inceleyebiliyorlar. Normalde örneklenmeyen faturaların incelenme-
mesi esastır, yani yeniden incelenmemesi, ama soruşturmalar sonucunda 
bunların da incelenebileceğine dair mevzuatımızda madde var.

İncelemelerde malzemelerde bu mevzuat esas alınıyor. Ama burada 
özellikle vurgulamam gereken, Hastanenin adı ne olursa olsun hiçbir 
hastane, hiçbir gerekçeyle yatan hastaya hiçbir malzeme aldıramaz. Hele 
hele SGK ödemiyor, siz alın, gidin SGK’dan alacaksınız filan, bu tam bir 
yutturmaca, tam bir aldatmacadır. Bunu Ankara’daki büyük hastanemiz 
de yapıyor. Hastayı yatıracak, diyor ki bu malzemeyi gidin siz alın, gidin 
SGK’dan isteyin. Ödemezlerse bir de avukat tutarsınız, gider mahkemeye 
verirsiniz alırsınız. Adam da ikna oluyor, hiçbir belge, hiçbir şey almadan. 
Ondan sonra hiçbir şey alamadan evine gidiyor.

Hastanenin kendisinin alması gerekir. Menfaat var, menfaat için şu var. 
Biz bunu global bütçe içinde hastaneye ödüyoruz. Vatandaştan almaması 
gerekirken, SGK bunu ödemiyor onun için sen alacaksın demek doğru 
değil, Bunlar şikâyet konusu olunca biz bunları inceliyoruz. Şikâyet konusu 
olduğu takdirde inceliyoruz karara varıyoruz. Sonucundan da hastanenin 
ödeneğinden kesiyoruz. Yani şikâyet konusu olmasa bilemeyiz.

Medula sistemimiz var, Medula sistemimizden bahsedildi. Bir de her 
fatura Medula sistemi üzerinden gelmek zorundadır. İstisnaları vardır 
bunun, ancak kurumdan kaynaklanan sebeplerle olabilir veya da proviz-
yon alınamayan yine SUT’un maddesinde belirtilen nedenlerle olabilir. 
Kurumdan kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamadı Medula’ya gön-
derilmediyse, mutlaka kurum hizmet sunumu genel müdürlüğünden bu 
nedenle alınamamıştır diye yazıyla gelmesi gerekir. Tek başına gönderilmesi 
yeterli değildir.

Zaman yetersizliği nedeniyle burada keseyim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar)
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Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz, 
çok sağ olun. Başarılı sunumu içi Cemal Beye de teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Sorularınız ulaştı, başka sorusu olan varsa ilgililerine ulaştırayım.

Sema Hanımla başlasak sanki daha uygun olacak; çünkü epeyce soru 
var kendisine.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 
Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı zamanlar bazı ilaç ve tedavilerden SGK 
tarafından karşılanması uygulamasından vazgeçiliyor. Kanser ilaçları buna 
örnek, fizik tedavide sınırlı seans sayılarıyla da bazı husus yer almakta. 
Bunun belirlenmesi hangi kriterlerle yapılıyor? Yıllarca SGK’lı hastaya 
sınırlı sağlık hizmeti verilmesi, hasta hakkı ihlali değil midir?

Zaten burada şöyle, toplanan primle doğru sağlık hizmetinin satın 
alınması, doğru finanse edilmesi gibi bir görevi var kurumun ve tamamen 
sınırsız sağlık diye zaten dünyada hiçbir yerde yok. Yani koşulsuz sınırsız 
uygulama diye dünyada böyle bir uygulama zaten yok. Her uygulamada 
birtakım kesintiler ve kısıtlamalar olacak.

Burada bazı ilaçların ödenmesinden vazgeçmek gibi bir durum oluyor, 
ama o çok belli kurallarımız vardır. İlaç zaten bizde ödeme komisyonumuz 
var, altında teknik komisyon önce çalışır ve teknik komisyonda tamamen 
uzman doktorlardan, o branşın o ilaca ilişkin her kimse onlar çağrılır 
ve onların görüşleri alınır ve onların teknik raporları sonucunda bunlar 
ödeme komisyonlarına sunulur. Maliyet etkinliğini kaybeden ilaçlar geri 
ödeme listesinden çıkarılır, ama diğerleri durduk yerde hiçbir ilaç SGK 
tarafından keyfi olarak çıkarılmaz. Alınma kuralları da bellidir. Keyfi bir 
çıkarma da asla SGK’da olmadı. Bunun kuralları var.

Özel hastaneler tarafından fazla ilave ücret alınması durumunda SGK 
neler yapmaktadır? Bu durumda hasta hakkı ihlali söz konusu olduğunda, 
özel hastaneyle SGK arasında zeyilnameyle belirlenmiş olan sözleşmenin 
iptal edildiği oluyor mu?

Şöyle söyleyeyim; özel hastaneler fazla ilave ücret aldığında ve bu bize 
iletildiğinde ve bizim tarafımızdan tespit edildiğinde, hastaneye sözleşme 
gereği sözleşmelerimizin zaten bu en temel ilkelerinden biridir fazla ilave 
ücret alma ve bununla ilgili hem ödeyeceği bir cezai şart tutarımız var. 
İlave ücrette sanırım direkt feshe gitmiyoruz, sadece cezai şartını tahsil 
ediyoruz ve fazlasıyla alınan kısmın hastadan alınan ilave ücretin de 
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hastaya, hatta bazen kurum tahsil edip hastaya iade ettiği bile oluyor veya 
direkt hastaneyi hastaya geri iade etmek zorunda bırakıyoruz.

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Şikâyet olması halinde hastane o parayı geri iade ettiğini bildirerek, 
cezayı yarıya düşürüyor yoksa tam ceza uygulanıyor. Yani hastanenin de 
böyle bir şansı var.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 
Ömür boyu yatan hasta konumunda olan kişinin tıbbi malzeme benzeri 
masrafları özel olarak, belirtirsek hasta bezi masrafı yeniden dava açmaya 
gerek olmaksızın Yargıtay kararı bulunması…

Şimdi şöyle; mahkeme kararlarını zaten kişi hasta bazında uygulu-
yoruz. Burada genel olarak mı uygulansın diyorsanız, böyle bir şey yok. 
O taraflardan her kimse davayı açan, onun için artık evet mahkeme kara-
rına uyup bunun kesintisini sürekli ödüyoruz. Ama bunu diğer şeylere 
emsal gösterip diğer hastalara ödüyor muyuz? Hayır. Gerekli görülür, 
daha sonra bunların ödenmesi gerekirse zaten kural olarak konuyor, ona 
göre ödenmeye başlanıyor. Ancak bir tek hasta için verilmiş bir kuralı, biz 
sadece verilen hasta için uyguluyoruz. Bunu emsal alıp, diğer hastalara 
hasta bezinin ödemesine devam etmiyoruz böyle bir durumda.

Ülkemizde son dönemde ciddi bir sorun haline gelen Suriye’den 
gelen bireyler için mevzuat düzenlemesi bulunmakta mıdır?

Bu konuda açık bir mevzuat düzenlemesi olduğunu bilmiyorum. 
Sağlık yönüyle hep mevzuatın içindeyim, sigortalama zaten benim dışımda 
kalıyor, ama şöyle söyleyeyim. Bu zaten belli bir vatansız sığınmacı her 
neyse, bir şey adı altına girene kadar, benim bildiğim emniyetten… İçişleri 
Bakanlığından bir kimlik numarası veriliyor ve T.C. kimlik numarası 
yerine o kimlik numaralarını girerek, yani sağlık hizmetlerinden yeşil 
kartlı gibi yararlandırılıyor.

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Bu şimdilik AFAD üzerinden yapılıyor, yani direkt değil. İşlem yine 
AFAD üzerinden yapılacak, direkt meduladan değil.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Öznur Hanım, 
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T.C. vatandaşı olup uzun yıllardır T.C. dışında çalışan kişilerin, SGK’dan 
yararlanma imkânları var mı? Geriye veya ileriye dönük olabilir mi?

Bunu şöyle yanıtlayayım size. Bildiğim kadarıyla 3201 sayılı Yurtdı-
şında Borçlanma diye bir kanun var. Onda yeni yapılan değişikliklerle, 
ona uyan kriterleri borçlanabiliyorsunuz bulunduğunuz yurtdışında 
olduğunuz süreleri. Ama sigortalamayı çok iyi biliyorum mu? Yanlış 
bilgilendiririm sizi, çok iyi bildiğim bir alan değil genel sigortalama. Ama 
genel sağlık sigortası anlamında şunu söyleyebilirim. Yurtiçine döndüğü 
andan itibaren, ya 60.maddenin a’sından b’sinden c’sinden girecek ya 
da yani bir şekilde oradan 60’ncı maddeden GSS kapsamına bir şekilde 
alınıyor. Durumuna uyan her hangisiyse.

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Sizin sorularınız 
bitti herhalde, o zaman sözü Cemal Beye bırakıyorum, onun da soruları 
var epeyce.

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Av. Şahin Çarşambalı. SUT’un değişiklik gerekçesi ve teknik komis-
yon çalışmalarına ulaşabilir miyiz? Ulaşamazsınız. SUT’un teknik çalış-
maları kesinleşmiş şeyler değil. Kesinleştiğinde SUT adını alıyor ve 
yayınlanıyor. Gerekçesi de kanun, kanundaki şartları daha düzgün yerine 
getirebilmek amacıyla oluşuyor.

Bu alt komisyonlar, teknik komisyon diyebilirsiniz, bilimsel komisyon 
diyebilirsiniz. Bunların hiçbir kararı kesin değildir. Ancak fatura fiyat-
landırma komisyonundan sonra kesinleşip, Sağlık Bakanlığının görüşü 
alınıp, kurumca onaylanıp yayınlanmaktadır. Ama bunların hepsinin bir 
gerekçesi vardır. Üç-beş değişiklik Danıştay kararı nedeniyle yapılmıştır, 
mahkeme kararıyla yapılanlarda var. Burada doktor bey 90 gün konusunu 
gündeme getirmişti, niye günde 90 tane acilde muayene hakkı veriyo-
ruz diye gündeme gelmişti. Daha önce bir sınır yoktu. Bir kötü örnek 
vereyim, Bir ilde bir merkez, Bir ayda bir doktor 36 bin hasta bakmıştı.
(yaklaşık günde 1500, saatte 150 hasta) 36 bin hastayı bakan doktorun 
durumuna kimseyi düşürmemek! O doktorun da haklarını korumak için 
günlük sınırı 90’a düşürdüler. Teşekkür ederim.

Yine Şahin Beyden gelen bir soru var. SGK kendine gelen faturayı 
ödemediğinden, hastadan eksik ücret alınmış olmaz… Kendinden eksik 
ücret alınmış hasta söz konusu olamaz.
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SALONDAN- (Anlaşılmıyor)

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Diyorsunuz ki hastanın fazladan ödediği parayı… SGK’nın ödediği 
100 lira gibi, hastanın ödediği 200 lira var. Hastanın ödediği 200 lira ne 
oluyor diyorsunuz. Yoksa hastadan eksik bir ücret alınması söz konusu 
olamaz. Buradaki soru öyleydi.

Bu konuda şunu söyleyeyim. SUT Fiyatlarının bir kısmı 2007’den 
beri değişmiyor. Kişisel kanaatim Fiyatların artırılması gerekebilir. Şu 
anda hastane ilişkilerinde en önemli konu ilave ücrettir. Hastalardan 
alınan ilave ücretler, Hastane temsilcisi arkadaşlar oradan gülümsüyorlar, 
haklı olarak. Hastalardan da SGK’nın ödediğinden daha fazla alınması 
bence fazla, insanlara hastalara haksızlık. Yani yüzde 200 fark bence çok 
büyük bir fark değil Ama yüzde 200 fark çok değil derken, ben alınan 
paranın çok olmadığından değil, yasal olmadığı halde çok daha fazla 
farklar, Yüzde 500 farklar alınması… Ancak hastalar bunlardan şikâyetçi 
olursa biz işlem yapıyoruz. Yani sizin namınıza gelip biz işlem yapmıyo-
ruz, öyle bir görevimiz de yok. Ancak siz şikâyet ederseniz yapıyoruz ve 
cezai işlemlerle ödeniyor.

Ancak; O kadar az ki şikâyet var ki, Bence burada bir toplumsal 
sorun var.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 
Şöyle; biraz önce belirtmiştim, ben dahil işin içindeyim ve ne olduğunu 
bilen olarak ben dahil hastaneye niye neyi ödediğini sormadan çıkıyorum. 
SGK’ya ne kadar fatura kesildiğini sormadan çıkıyorum. Yani orada onu 
bilmediğiniz sürece, ödediğiniz rakamın 200 olup olmadığının farkında 
bile değilsiniz. Belki de beş katını on katını alıyor bilmiyoruz.

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

SUT’ta yer alan ilaç ya da cihazların ödenmesinde fiyat belirlen-
mesinde geri dönüşler değerlendirilerek yenilemeler yapılıyor. Bunlar 
tamamen bilgilerin geri dönüşlerinden yapılıyor, malzeme firmalarının 
fiyat dönüşlerinden yapılıyor. Niye en ucuzunu alıyorsunuz diyor. Fiyatlar 
en ucuza göre tespit edilmiyor. Fiyatlarda bir ortalama alınıyor, ortala-
maya göre tespit ediliyor. Ancak bu aynı muadil cihazları çok çok ucuz 
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fiyatlara teklif eden pek çok firma var. Yoksa en ucuzu tespit edilmiyor, 
bu yanlış bir bilgi.

Derya Özyurt un sorusu; Ben bir işveren kaydı olarak birey olarak 
aylık GSS primleri ödeme yapmaktayım. Hizmet almak için özel has-
taneye gittiğimde tedavi bedelinin yüzde 20’lik kısmı SGK tarafından 
gerçekleştirildiği, bu fatura ödemelerinin GSS prim ödemeleri üzerinden 
sağlandığı kabilinde hizmet alma bakımından bir sınırlama var mıdır?

SGK yüzde 20’sini karşılamıyor, SGK hizmetin kendi fiyatları bedel-
leriyle yüzde 100’ünü karşılıyor diyelim. Yüzde 200’ü de sizden özel 
hastanelere gittiğiniz için fark alınıyor. Özel üniversiteler özel hastane 
gibi. Yani özel hastaneler bazı işlemlerin, 300’de 100’ünü SGK karşılı-
yor, 200’ünü siz karşılıyorsunuz. Ancak bu tehlike Özel üniversiteleri 
kastetmiyorum, Bazı Resmi Üniversitelerde de var. Resmi devlet üniver-
sitelerinde hocalar saat 16.00’dan sonra yaptıkları bu işlemler için fark 
alınabilir. Ancak bu farklar asgari ücretle sınırlandırılmıştır. Ancak bu 
böyle mi oluyor bilmiyorum.

Soru: Bir hasta bir gün içinde kaç konumdan veya kaç kez hizmet 
almak için başvurabilir?

Bunun için hiçbir sınırlama yoktur.

Soru: Bunun günlük yahut aylık sınırlaması var mıdır?

Yoktur.

Soru: Hasta hizmete birden fazla kez ulaşmak istediğinde ücret-
lendirme ne gibi değişiklikler olmaktadır? Bu konuda derneğimize 
birçok şikâyet gelmektedir.

Bizden kaynaklanan şeyler değildir. Bu hizmeti sunan yerlerden 
kaynaklanıyor olabilir. Ekstra farklar istemiş olabilirler.

Sağlık denetçi yardımcısı İbrahim Çeken; Bitkisel tedavi ürünleri, 
ileri tedavi ürünleri, gen terapi, kök hücre, hücre, doku gibi yeni keşfe-
dilmiş invazif ilaç işlem tedavi yöntem ve alternatiflerini SUT etrafında 
karşılanmasında veya SUT kapsamına alınmasında işlenen temel kriterler 
nedir? Sizce en çok yanlış anlaşıldığını düşündüğünüz husus hangisidir? 
Reddedilen alternatifler nelerdir?
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Yeni tedaviler SUT ’ta olmayan tedavilerin SUT’a girmesi için, Sağlık 
Bakanlığında kabul gördükten sonra SGK tarafından da kabul edilip, 
fiyatlandırma komisyonunda fiyatlandırılması gerekir. Yani bunlar çok 
değişik şeyler var. Kimisi belki makul girebilecek şeyler vardır, kimisi 
SUT’a giremeyecek şeyler vardır. Bunlarda da temel alınan şey, Akade-
misyen görüşleriyle Sağlık Bakanlığının görüşleri.

Benim söyleyeceklerim bunlar.

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz, 
çok sağ olun. Gökhan Beye de sorularımız var, onları da alırsak.

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- İyi ki bana çok fazla soru yok. 
Ben hemen Cemal hocama birkaç soru değil de, cevap vermek isterim 
açıkçası.

Hekimlerin en büyük sıkıntısı, aslında dediği gibi, SUT değil per-
formans ve kota uygulamaları. Gerçekten bence de performans ciddi 
bir sorun hekimlerin üzerinde, ama konumuz performans değil SUT 
olduğundan dolayı, SUT’la ilgili konulara değindim. Yoksa bence de 
performans sistemi SUT kadar, hatta SUT’tan daha önemli onu söyle-
yebilirim, katılıyorum o konuda.

Diğer taraftan komisyonlardan bahsettiniz, komisyonların oluştu-
ğundan… Hatta Genel Sağlık Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
8. maddesinde de bahsediyor görüş alındığından, ama sonunu da şöyle 
bağlıyor. Tamam görüş alır, ama kararı da Kurum verir.

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür-
lüğü)- Komisyondan alınan görüşler, olduğu gibi fiyatlandırma komis-
yonuna çıkarılıyor, Sağlık Bakanlığının görüşünde alınıyor…

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- Teknik kararların nasıl alındı-
ğını bilemediğimden, sadece yönetmelikteki ifade bu…

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Bizdeki alt komisyonlar diyelim, bilimsel komisyon diyelim, teknik 
komisyon diyelim. Burada alınan görüş ve öneriler zaten karar niteliği 
değil, görüş niteliğini taşıyor. Bir de idareciler görsün bunu, idareciler-
den sonra gidelim gibi bir yöntem yok. Fiyatlandırma komisyonu zaten 
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çeşitli bakanlıkların idarecilerinden oluşuyor, oraya giriyor. Bir de Sağlık 
Bakanlığının görüşü burada çok önemli.

Bir de şunu belirtelim, Zaten 2010 yılından bu yana bizim GSS Genel 
Müdürlüğünün yöneticilerinin çoğunluğu Sağlık Bakanlığı kökenlidir. 
Sağlık Bakanlığında daha önce bu işler ile ilgili, şimdi kurumda yöneti-
ciler. Yani Sağlık Bakanlığıyla kopuk değildir.

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- Bana yönelik iki tane ileti 
var, onları okuyayım en azından. Öncelikle bir katkı var, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği Anabilim Dalından bir katkı yapmak 
istiyorum demiş.

“Literatürde aydınlatılmış onam ifadesi kabul edilmiş olmasına rağmen, 
bilgilendirilmiş onamın daha doğru bir ifade olduğu söylendi. Ancak tıp 
etiğine ve tüm dünya literatüründe aydınlatılmış onam bir süreç olduğu, 
bilgilendirmenin ise tek taraflı olduğu belirtilmektedir. Kişilerin özerk karar 
verebilmeleri, her aşamada verilen bilgileri rasyonel karar verme sürecine 
dahil edebilmelerini sağlar. Bu da hasta hekim ilişkisinin bir sonucudur. 
Teşekkür ederiz” denilmiş.

Literatürde aydınlatılmış onam şeklinde kabul edildiğini söyledim, 
vurguladım. Ancak neden aydınlatılmış onam ifadesini doğru bulmadı-
ğımı biraz açıklayayım öyleyse. Rıza konusu daha çok hukuki tarafı ağır 
basan bir konudur. Yani Anayasa’da da bahsedilen ve diğer kanunlarda 
da yer bulan, hukuki tarafı ağır basan bir kavramdır. Ama aydınlatma 
ya da bilgilendirme kavramları arasında, neden bilgilendirme kavramını 
kullanıyorum? Hasta Hakları Yönetmeliği’nde bilgilendirme diye geçiyor, 
o yüzden bilgilendirme diyorum. Evet, esas olan aydınlatmadır, ama ter-
minolojik açıdan ele alırsak bilgilendirme. Sadece mevzuatta bu şekilde 
tanımlandığından dolayı bilgilendirme diyorum. Ayrıca bilgilendirilmiş 
rıza da değil, bilgilendirme ve rıza. Her ne kadar ikisi bütünleşik bir yapı 
gibi gözükse de, bilgilendirme ya da aydınlatma, tıbbi tarafı ağır basan, 
tıbbi deontolojik tarafı ağır basan bir kavramdır. Aydınlatma, mevzuatta 
Hasta Hakları Yönetmeliğine kadar herhangi bir yerde de bahsedilme-
mişti, ta ki 2014 yılına kadar. İlk defa mevzuatımıza 2014 yılında girdi 
aydınlatma kavramı, bundan önce mevzuatta bahsedilmiyordu. Sadece 
doktrinde, tıbbi uygulamalarda ya da hekimlik meslek etik kurallarında 
bahsedilen bir kavramdı. O yüzden ayrı ayrı ele alıyorum, ama dediğim 



229

SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİNİN TIBBÎ ESASLARI

gibi rıza, çok eski yıllarda yüzyıllar öncesine dayanan farklı hukuki bir 
kavram.

Av. Nazan Can Hanım, hasta açısından SUT’ta ödemesi olmayan 
ilaç ya da tıbbi cihaz, kullanılması zorunlu olduğu halde, yazılmayan ilaç 
ve cihaz nedeniyle hastalığın ilerlemesi ya da tedavinin gecikmesi halinde 
sorumluluk SGK’da mı doktorda mı olacak? Esasında hatalı teşhis ve teda-
viden bahsetmek yanlış olmayacak. Bu konuda hakkında değerlendirmenizi 
rica ederim denilmiş.

Özellikle o yeni nesil kan sulandırıcı ilaçlarda bahsettiğim, o çok drama-
tik bir örnek gerçekten. Beni hâlâ daha etkiliyor. Kendi kişisel sebeplerim 
de vardı belki biraz içerisinde, ama gerçekten hayatı direkt somut tehlikeye 
atan durumlar. Burada hekim ödenmeyen tedaviyi nasıl bilgilendirecek, 
bilgilendirmesi gerekir mi? Evet, Hasta Hakları Yönetmeliğine göre 15/c 
maddesi, yine 2014 değişikliğinde bilgilendirme kapsamında der ki; diğer 
tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler de 
hastaya anlatılmak zorunda. Hekim bu ödenmeyen tedavileri de bilgilen-
dirmekle yükümlü.

Pek hekim hastasını aydınlattı ve bunu da ispat etti. Esas sıkıntı burada, 
aydınlatmazsa zaten sorumluluk var hekim açısından. Aydınlattı, ne ola-
cak? Hastanın alım gücü yok, bu sefer ne olacak? Ya da birtakım testler 
var yaptırılması gereken ve üç-beş aya varan uzun bir süreç söz konusu. Bu 
süre içerisinde hastaya bir zarar gelirse ne olacak? Gerçekten hasta buna 
uyum sağlayamadı bu ilaca ve üç-beş aylık süreç içerisinde bir komplikas-
yon meydana geldi. SUT diyebilir ki, evet bu komplikasyondur, peki biz 
komplikasyon mu diyeceğiz? SUT diyebilir ki, tedaviyi ödeyebilmek için 
böyle bir kuralımız var. Peki biz, bu kural yerine gelmediğinden dolayı 
hasta komplikasyon nedeniyle kaybedilmiştir mi diyeceğiz? Yani bence 
ödenmeyen tedaviden dolayı doğrudan SGK sorumludur ve hekimin bir 
sorumluluğu yoktur. Komplikasyon mudur? O tartışılır. Malpraktis midir? 
Bence bir malpraktistir, ama hekimden kaynaklı değildir. Ama ne yazık ki 
bu tarz ihtilaflar hep hekime yöneltilir. Çünkü hasta hekimi biliyor, SUT 
öder ödemez, nasıl öder? Hasta çok fazla hâkim olamıyor bu konuya ne 
yazık ki. Hekimler de bu yüzden, hastasının ve kendisinin zarar görmemesi 
için, defansif tıp nedeniyle biraz arkadan dolanmak zorunda kalıyor.

Teşekkürler.
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Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Burada bir şey söylemek istiyorum ben. SUT’taki komplikasyon 
tanısının hekim kabahatiyle hiçbir ilgisi yok. Hastalığın komplikasyonu 
durumunda çıkan durumda, bizim paket işlemler var. Vaktim olmadığı 
için bu paketleri anlatamadım. Temel ödememizin esası pakettir. Bunlar 
da pakete dahil olan işlerdir. Komplikasyon çıktığında ise diyor, sen ayrıca 
komplikasyonu tedavi et ayrıca fazladan ödeme yapılmanın yolu açılı-
yor. Demin sizin söylediğiniz gibi eksik değil, tam tersi fazla ödeme söz 
konusudur. Ayrıca Ek-8 üzerinden komplikasyonu ücretlendir, benden 
ücretini al diyor. Yani bu eksik ödeme değil, tam tersine fazla ödemedir.

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI- SUT’taki ifadeyi yazdım, ben 
bir de böyle noktasına virgülüne dokunmadan.

Av. Sema FİDAN (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür-
lüğü)- Tek para ödüyorum ya paket, o tek paranın üstüne, o tek paket 
paranın üstüne komplikasyon oluşmuşsa, artı ben sana para öderim, o 
tedavinin öbürü saymam diyorum.

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Bundan sonraki 
panelimiz de zaten karşılaşılan sorunlara ilişkin olacağı için, kalan soruları 
da o panelde paylaşsak…

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)-

Bizim asıl sorun, acil hal tanımındadır. Sağlık Uygulama Tebliğindeki 
acil hal tanımı, provizyon işlemleri altında yer almıştır. Sağlık Bakanlığı-
nın acil işlemler genelgesiyle çok birebir örtüşmemektedir. Ancak Sağlık 
Uygulama Tebliğinde acil hal tanımında yer alan Başbakanlık genelgesinde 
yer alan Sağlık Bakanlığı mevzuatında yer alan işlemlerin ödenebileceği 
yazılmaktadır. Bunu suiistimal eden sağlık hizmet sunucuları var. Bunun 
mağduru olan sağlık hizmet sunucuları da var. Bence kurumun bir an 
önce bunu çözüme kavuşturması gerekir.

Teşekkürler. (Alkışlar)

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK (Oturum Başkanı)- Teşekkürler.

SUNUCU- Değerli bilgilerden ve aydınlatıcı bilgilerden ötürü konuş-
macılarımıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
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Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi konuşmacılarımıza takdim edilmek 
üzere plâket törenine geçiyoruz. Öncesinde konuşmacılarımız dana ricam, 
törenin ardından toplu halde ve kurul üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı 
çekileceği için sahneyi hemen terk etmemeleridir.

Şimdi konuşmacılarımıza plâketlerini takdim etmek üzere, Ankara 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Sayın Seçkin Arıkan’ı davet ediyorum. 
(Alkışlar)

Plâketini almak üzere Sayın Gülfer Emir Küçük… Çok özür dilerim, 
acemiliğime verin Sayın Başkanım. Nuray Özgüney, Sayın Sema Fidan, 
Sayın Yakup Gökhan Doğramacı, Sayın Cemal Öner.

(Plâketler verildi)

Kurul üyelerimizi ve konuşmacılarımızı sahne önüne alalım toplu 
fotoğraf için.

(Fotoğraf çekildi)

2. Oturum Plaket Toplu Resmi
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III. OTURUM

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ  
VE  

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
UYGULAMALARI KAPSAMINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR-2

Oturum Başkanı : Dr. Aylin YAMAN

Konuşmacılar : Doç. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER

    Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN
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Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Devlet sağlık hukuku-
nun en önemli ana bileşeni. Bu oturumdaki konumuz çok önemli; çok 
dertli olduğumuz, sorunların olduğu konu. Az biliyoruz, denetimini 
yapamıyoruz, Faturalarımız neye göre inceleniyor? Hangi ilacı alınca ne 
kadar ödeyeceğiz? Bilmiyoruz, özetle bilmiyoruz.

Bu sebeple bu kurultayın yaklaşık dörtte birini ve iki oturumu bu 
önemli konuya ayırmaya çalıştık. Arada bitmedi konuşmalarımız, ama 
bu bölümde esasen biraz daha konu olgunlaşacak, sorularımıza cevap 
bulacağımızı düşünüyorum ben.

Konuşmacılara söz vermeden önce, sizlerden sorularınızı hazırlamaya 
başlamanızı rica edeceğim, sorularınızı yazılı alacağım. Her konuşma-
cımıza 20’şer dakika süre tanıyacağız, beşer dakika da soru - cevap bölü-
münde hakları olacak. Süremizi aştık, bu sebeple sabrınıza sığınıyoruz, 
önemli bir konu. Biraz aşacağız, yani 17:00’yi planladık, ama onu başa-
ramıyoruz. Birbirimizi her zaman bulamıyoruz, biraz da iyi niyetinize, 
toleransınıza güveniyorum. Soruları yazılı alma sebebimiz, kayda girmesi 
içindir. Buna önem verelim.

Sağlık Uygulama Tebliğinin ne olduğunu, nasıl bir düzenleme oldu-
ğunu öğrendik. Bundan alt başlıkta önemli konu, yani daha özel konulara 
geliyoruz. İlk olarak konuşmacımız Dr. Aylin Yaman. Aylin Hanım SUT 
uygulamalarına, sözleşmesi olan olmayan kurumlar yönüden hepsine 
hâkim olan, gerçekten Ankara’da bu konuyu en iyi bilen hekimlerimizden 
birisidir. Kendisi bizi kırmayıp geldiği için öncelikle çok teşekkür ediyo-
rum. Bugün özel sağlık hizmeti sunucularının Sağlık Uygulama Tebliğin-
den doğan sorunlarını bizlerle paylaşacak. Sözü kendisine bırakıyorum.
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SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN DOĞAN SORUNLARI

Dr. Aylin YAMAN

Ankara Güven Hastanesi

ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ  
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN DOĞAN SORUNLARI

Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum tekrar. Berna Hanıma da 
teşekkür ederek başladım. Berna Hanım beni aradığında ilk, dedim ki 
aslında tüm branşlarda anlaşmalı bir hastanenin yöneticisiyle konuşsanız 
çok daha iyi olurdu dedim. Sonra da şu aklıma geldi; 15 yıllık hastanecilik 
tecrübemde uzun bir süre, 10 yıllık bir süre tüm branşlarda anlaşmalı 
olarak gittik. Bazı sorunlar bizi kısmi anlaşma yapmamıza itti. Belki de 
o tecrübemi sizlerle paylaşırsam, aslında özel sektörde Sosyal Güvenlik 
Kurulu uygulamalarının ya da Sağlık Uygulama Tebliği uygulamaları-
nın ne denli sorunlara neden olduğunu daha rahat anlatabilirim diye 
düşündüm.

Bugünkü konuşmamı dört başlıkta özetledim girerken. Bir tanesi, 
Türk sağlık sisteminde özel sektörün yeri nedir? Hastaneler, özel hasta-
neler Türk sağlık sisteminin yüzde kaçını oluşturur? Aynı şekilde Türk 
sağlık sistemindeki sağlık göstergeleri özel sektörde nasıldır? Özel sektörde 
sağlık güvenlik kurumu SUT uygulamaları ne şekildedir ve bu ilişkinin 
sağlık hizmetlerine yansıması nasıl karşımıza çıkmaktadır? Bu şekilde 
anlatmak istiyorum.

Türkiye’de şu anda, bu son verilerdir, en son Sağlık Bakanlığının yayın-
ladığı istatistiklere göre 1528 adet hastane bulunmakta ve bu hastanelerin 
556’sı yaklaşık üçte biri özel hastane kategorisinde yer almaktadır. Özel 
hastanelerin, şu andaki Türkiye’deki özel hastanelerin yüzde 85’i yaklaşık 
Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalıdır. Bu Sosyal Güvenlik Kurumuyla 
anlaşmalı derken, tüm branşlarında anlaşmalıyı kastediyorum. Geri kalan 
hastanelerin sadece yüzde yarımlık kesimi dışında kısmi anlaşmalı olarak 
devam ediyorlar. Birazdan ondan bahsedeceğim ne demek olduğunu.
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Hastaneyi yönetirken birtakım göstergelerle yönetiyoruz hastaneyi 
ve sağlık sistemi de aynı şekilde. Dolayısıyla bu bizim işimizi ne kadar 
iyi yaptığımızı, gelir gider dengesini ne kadar iyi tutturabildiğimizi bize 
gösteren veriler aslında. Dünyada da aynı verilerle takip ediliyor. En son 
aynı istatistiklerde yayınlanan bulgulara göre, kişi başına en son geçtiği-
miz yıl Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı 8,3 olarak karşımıza 
çıkıyor. Yani yılda 8,3 kez hekime gidiyoruz ortalama değerimiz. Bu diş 
hekimliğinde biraz daha az, biraz korkularımızdan da kaynaklanıyor, 0,5 
şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bu sayının önemi şu aslında; vaktimiz olsa çok daha detaylı bunu 
konuşabilirdik, ama 10 yıl önce bu rakamımız 4,9’du. Son 10 yılda 
uygulanan sağlık politikaları, kimi taraflar tarafından hastanın hekimine 
daha rahat ulaşabilmesi olarak algılanmakla birlikte, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve ödeyici kesim tarafından aslında Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun üstlendiği ciddi bir yük olarak da algılanıyor. Oldukça yüksek bir 
sayı, OECD verilerine göre de oldukça yüksek bir sayı. Avrupa Birliği 
ülkelerinde şu anda bu ortalama 5’ler civarında.

Yatak doluluk oranlarına bakacak olursanız, yüzde 68,7. Bu Türkiye 
ortalaması yüzde 68,7. Bazı bölgelere göre doluluk oranları değişebil-
mekte elbette ki. Örneğin, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi 
özel hastaneciliğin ya da diğer üniversite hastane yatak sayısının daha az 
olabildiği yerlerde yatak doluluk oranları daha yüksek olarak karşımıza 
çıkıyor. Oysa batıda İstanbul’da daha düşük olarak karşımıza çıkıyor. 
Yüzde 68,7 ortalamayla çalışıyoruz.

Ortalama kalış günümüz 4, bu da hastanenin çalıştırdığı branşların 
türüne göre değişmekte. Örneğin, özel sektörde çok ağırlıkla organ nakli, 
kemik iliği nakli gibi çalışan yerlerde kalış gün sayıları yükselmekte, daha 
küçük ve operasyonel olarak daha cerrahi ağırlıklı çalışan hastanelerin 
kalış gün sayıları, maliyetleri de düşünerek çok daha kısa. Burada bir de 
1000 kişi başına düşen ölüm sayımız da var, 17 gibi.

Son yıl, yine aynı istatistikte -bu önemli bir rakam- 94.365 milyon. 
Bunun özel sektöre düşen kısmı yaklaşık beşte birlik kesimi diyeyim 
21.230 milyon liralık bir harcaması var. Aslında burada tartışılacak çok 
ironik durum var. Gördüğünüz gibi hastane sayısı olarak üçte birlik 
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kesimi kapsıyor özel sektör. Ama sağlık harcaması bakımından baktığınız 
zaman beşte birlik tarafta.

Şimdi bir özel hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşabilmesi 
için iki yöntem var. Ya tüm branşlarıyla anlaşmalı olabiliyor ya da kısmi 
branş anlaşması dediğimiz, ruhsatında burada bahsi geçen branşların 
hangisi varsa kısmi anlaşmalı olabiliyor. Nedir bunlar? Kardiyoloji, kalp 
damar cerrahisi, varsa eğer ruhsatında transplantasyon organ nakli, rad-
yoterapi, acil hizmetler hiç koşulsuz tartışmasız ve tıbbi onkoloji branş-
larında kısmi anlaşmalı olabiliyorsunuz. Şu anda benim temsil ettiğim 
özel hastane kısmi branşlı bir özel hastane. Yoğun bakımlar da var evet. 
Acil ve yoğun bakımları aslında yazmayacaktım, o koşulsuz; çünkü her 
hastanenin riayet etmesi gereken özellik.

Şimdi özel sektörün SUT uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
uygulamalarında en büyük problemler nedir diye düşündüğümüzde; 
hiç detaya girmeyeceğim, elbette ki ufak paketlerle ilgili uygulamalar, 
faturalandırmayla ilgili sıkıntılarımız olmakla birlikte, bunlar çözülebilen 
problemler. Fakat majör birkaç konumuz var. Hep tartışılan, tarafların bir 
grubu tarafından özel hastanelerin çok gereğinden fazla paralar aldığının 
düşünüldüğü, bir hastaneciler tarafından maliyetlerin başka türlü karşı-
lanmadığının savunulduğu bir durumumuz var ki, ilave ücret uygulaması.

Özel sektörde yıllar içinde farklı uygulamalar olmakla birlikte, şu 
anda yüzde 200 kadar, yani devletin ödediğinin iki katı kadar, toplam 
devletin ödediğinden üç birim alacak şekilde bir fiyat politikası var. Bun-
dan sanırım -Cemal Hocam düzeltir beni, çok daha iyi bilir- altı-yedi yıl 
öncesinde ilk bu politikalar çıktığında, önce sınıflandırmaya dayanarak 
yapıldı bu. Hastaneler sınıflandırıldı, hepiniz hatırlarsınız, A grubu B 
grubu puanlar verildi. Ona göre fark ücreti uygulamaları oldu. Yüzde 
30’du 90’lara çıktı, çok ciddi sıkıntılardan geçti. Özel hastaneler bunu 
kaldıramayız dediler. Şu anda herhangi bir klasifikasyon olmaksızın bütün 
özel hastaneler, tabii ki serbest rekabet koşullarının elverdiği ölçüde yüzde 
200 fark uygulaması uygulamakta.

İlk bu fark uygulamasına tavan getirilmeden önce ki, biz o dönemde 
tüm branşlarda anlaşmalı bir hastaneydik. Tavan uygulaması yoktu, her-
kes istediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşma yapabiliyordu ve 
alacağınız farkı siz hastane olarak kendiniz belirliyordunuz. Ne zaman 
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ki tavan uygulaması geldi ve klasifikasyonlar yapıldı, birtakım sıkıntılar 
baş göstermeye başladı.

Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin, yatak fiyatları; şu 
anda uygulamada geçerli olan şey, 30 lira devletin ödediği, eğer hasta özel 
bir odada kalmak istiyorsa, tek kişilik bir odada kalmak istiyorsa, bir özel 
hastanenin alabileceği rakam devletin ödediğinin üç katı kadar olabilir, 
90 lira gibi bir rakam olabilir. Oysa bizim itirazımız şu noktada. Hep bu 
süreç boyunca yeri geldiğince vurgulayacağım. Sosyal Güvenlik Kurumu 
uygulamalarının mutlaka Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve uygulamalarıyla 
paralel gitmesi gerekir. Birinden biri birine ters düşerse, o hastaneler, 
o sağlık işletmeleri yönetilemez hale gelir ve ortada yanan her zaman 
insanlar olur; şu andaki durum da maalesef böyle.

Çünkü özel hastanelerin yatak fiyatlarını Sağlık Bakanlığı komis-
yonları belirler. Birçok kişinin belki bilmediği bir uygulamadır bu, özel 
hastanenin kendisi belirlemez yatak fiyatını. Örneğin, bizim hastane 
için ben örnek vereyim, her hastanenin farklıdır. Birtakım standartları 
vardır, o kriterleri karşılamasına göre, içinde bulunduğu yatak başındaki 
oksjiyeni, tıbbi gaz sistemi, hemşire çağrı sistemi, havalandırma sistemi, 
kullanılan antibakteriyel donanımlar gibi kriterlere dayandırılarak bir-
takım ücretlendirme politikası vardır ve Sağlık Bakanlığından kalabalık 
bir ekip; içinde mimarın avukatın doktorun yer aldığı kalabalık bir ekip 
odalarınızı inceler ve fiyatlarınızı belirler ve resmi bir fiyat tarifesi size 
gönderir. Şu anda bizim hastanede belirlenen fiyat 550 lira tek kişilik 
bir oda fiyatı.

Oysa Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu sizinle 
anlaşma yapar der ki, bu standartta odaya sadece 90 lira alabilirsiniz. 
Şimdi tabii hasta tarafından bakıldığı zaman, sanki bir odanın fiyatının 
550 lira olması çok yüksek gibi algılanabilir. Oysa onun içinde ciddi bir 
hemşirelik hizmeti vardır ücretlendirmediğiniz ki, bence gerçekten çok 
önemlidir sağlık sisteminde hekimlik kadar hemşirelik bakımı. O hastaya 
çıkan yemek; çünkü ciddi arkasında bir insan kaynağı bulundurur has-
tane. Diyetisyenleri vardır, eğitimli aşçıları vardır. Gerçekten bunların da 
göz önünde bulundurulması gerekir. Dolayısıyla yüzde 200 fark kulağa 
çok yüksek gelmekle birlikte, devletin 2007 yılından beri fiyatlarını 
hiç artırmadığı düşünülecek olursa, gerçekten hiçbir şekilde maliyetleri 
karşılamayan bir rakamdır. Bu da sağlık işletmelerini maalesef neye iter? 
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Hukuksuz fark alma yoluna iter. Bu şekilde çalışamayan hastaneler de 
yöntemi kısmi branş anlaşmalarına kaymakta bulur.

Aslında işin bir özeti de bu. Çünkü gerçekten örnek verilecek olursa, 
laporoskopik kolestektomi, o da bir dönem hiç laporoskopik ameliyatlar 
ödenmezken şu anda 700 lira civarında bir şey ödeniyor bildiğim kada-
rıyla laporoskopik kesi ameliyatlarına. Oysa laporoskopik malzemeyi 
döndürebiliyorsunuz, sterilizasyon sonrası tekrar kullanabiliyorsunuz, 
ama laporoskopik malzeme alış fiyatı 2 binler civarında başlar. Yani bu 
kadar ve malzeme için ayrıca hastadan ücret talep edemezsiniz yasal 
olarak. Yani bu kadar basit bir matematiksel hesap vardır. Artık diğer 
giydirilmiş maliyetleri hiç hesaba katmadan söylüyorum.

Bir sağlık işletmesinin, özel sağlık işletmesinin genel olarak iyi yöne-
tilirse, yıllık giderleri yüzde 10 ilâ 12 arasında artar yıllık giderleri. Ama 
2007 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatlarını aynı şekilde 
sabitlemiş bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla yüzde 200 fark alarak da bu işi 
kaliteli olarak sürdürmeniz -onun altını çiziyorum- mümkün değildir.

En önemli konulardan bir diğeri acil hizmetler. Şimdi acil tanımı 
çok zor yapılabilen bir süreç. Sağlık Bakanlığı bunun tanımını yaptı, ama 
tabii çok genel bir tanım olduğu için, bir hasta size 39 derece ateşle çocu-
ğunu getiren anne için o hastalık acildir sonuç olarak. Ama şu anda karşı 
karşıya olduğumuz nokta, Sağlık Bakanlığı bu hastayı acil olarak kabul 
ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastayı acil olarak kabul etmiyor 
ve işletmeler bu süreci nasıl yöneteceklerini bilemiyorlar açıkçası. Çünkü 
siz onu SUT’tan kabul ettiğinizde, biliyorsunuz örnekleme yöntemiyle 
rakamlar ödenir. Şu anda bizim kendi hastanemdeki acil hizmetlerdeki 
kesinti oranım yüzde 30 ve arkasında 36 kişilik bir ekip çalıştıran bir 
hastane yöneticisi olarak, her şiftte bir acil tıp uzmanı ve bir pratisyen 
hekim çalıştıran bir yönetici olarak, yüzde 30 devletin ödediği rakamları 
da düşünecek olursanız, yüzde 30 kesinti… Tabii bu itiraz komisyonla-
rında değerlendirilerek, bu kesinti oranları azaltılabiliyor. Yani o konuda, 
aslında onun da altını çizmemiz lazım. Şu andaki ekiplerle gerçekten, hani 
yıllardır gelip gitmenin de getirdiği, son derece iyi diyaloglarımız da var 
ve onlar da bu işi anlıyorlar. Çünkü hekimler oturuyor karşınızda ve bu 
işin sürdürülemeyeceğinin son derece farkındalar; dolayısıyla kuralları 
koyarken, popülist yaklaşımlardan uzak durmak lazım.
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Sağlık Bakanlığının tanımı aslında bir özel sektördü sürdürülebilir 
bir şey değil gerçekten. Ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun o tanımı 
benimsiyor olması lazım. Gerçekten acil şeklinde yönetilecekse Sağlık 
Bakanlığının mevzuatına uymamız lazım hepimiz. Ama diyorlarsa ben 
bunu keserim, Sağlık Bakanlığının tanımını tanımam deniyorsa, o zaman 
o mevzuatı tümden eski sisteme döndürmemiz lazım. Çünkü hastaneler 
gerçekten en büyük darbeyi acil hizmetlerinden alıyorlar ve bence bir 
hastanenin en önemli yeri acil ulaşımdır. Eğer siz o hastaneden acilinde 
verim alabiliyorsanız çözüm bulabiliyorsanız o hastaneye güveniniz olur ve 
bence vitrinidir bir hastanenin acil ve ne kadar donanımlı olduğunuzun 
esas gösterge yerlerinden biri acil hizmetlerdir.

Yoğun bakımlara geçeceğiz. Yoğun bakımlar da ücretsiz fark alınma-
dan yapılan hizmetler içindi. Biliyorsunuz yine Sağlık Bakanlığı yoğun 
bakımların tescilini yapıyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü 
basamak şeklinde yoğun bakımların sınıflandırmasını yapıyor. Şu andaki 
kaotik durumu söyleyeyim. Hâlâ fiziki koşulları nedeniyle tescilinin 
yapılamadığı, yapılamaması nedeniyle aslında donanımı tam olmasına 
rağmen bir alt grupta yer alan hastaneler, 112 acil ambulanslarının 
getirdiği ve aslında üçüncü basamakta bakılması gereken hastayı kabul 
etmeme diye bir şansı yok. Şu anda o hastaların kabulü yapılıyor. Ama 
Sosyal Güvenlik Kurumu, sizi tescilinize bakarak üçüncü basamak olarak 
tanımadığı için, onların ödemesi hep bir alt basamaktan yapılıyor. Sizin 
elbette ki hastayı geri çevirme şansınız yok. Ama bunların hepsi sineye 
çekilerek hizmetin sürdürülmesine neden oluyor.

Demin acil servis için söylediğim şeyi, yoğun bakımlar için de söy-
leyeceğim. Yoğun bakım da çok özellik isteyen bir alandır. İçinde barın-
dırdığınız hekiminden hemşiresini, Türkiye’de de çok ciddi hemşirelik 
sıkıntısı olduğunu da düşünecek olursanız, yoğun bakımlarda çalışan 
hemşire bulmaktaki güçlükleri de göz önünde bulundurursanız, hakikaten 
bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmış vaziyette.

Bu nedenle aslında bundan bir 5 yıl öncesine kadar nitelikli yatak 
dediğimiz, özel sektörde yoğun bakım yataklarının oranı çok daha yük-
sekken, son dönemde hiçbir özel hastane yoğun bakım yatağı açmak 
istememekte haklı olarak. Çünkü bunun sürdürülmesi mümkün değil.
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Şu anda Ankara’da çok ciddi bir çocuk yoğun bakım zafiyeti yaşanı-
yor. Ben yine kendi hastanemden örnek vereyim. Çocuk yoğun bakım 
açmaya soyunmuş bir hastaneyken, bu uygulamalar nedeniyle başvuruyu 
geri çektik. Çünkü sürdürmemiz gerçekten mümkün değil ve onu acil 
serviste gözlem ünitesine geri döndürerek, bu şekilde hizmet veriyoruz. 
Oysaki şu anda hakikaten ciddi bir zafiyet var Ankara il sınırları içinde.

Branş anlaşmalı bir hastane olarak şöyle bir şeyin de sıkıntısını yaşı-
yoruz. Aslında bu aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumuna da binen 
ekstra gereksiz bir yük olarak düşünüyorum ben. Şu anda kısmi branş 
anlaşmanız varsa, sadece o kısmi branştaki hekimler Sosyal Güvenlik 
Kurumuna tanımlı. Dolayısıyla o hekimlerin reçeteleri kabul ediliyor, o 
hekimlerin yazdığı reçeteler için hastalar SUT mevzuatları çerçevesinde 
ilaçlarına ulaşabiliyorlar.

Oysa siz acil servisten her branşta hasta kabul ediyorsunuz, kısmi 
branşta anlaşmanıza rağmen. Dolayısıyla o hekimin yazdığı, örneğin bir 
ileus tablosuyla geldi ve genel cerrahınız hastayı kabul etti, bu bir acil hal. 
SUT fiyatlarından kabulünü yaptı, ödemesini yaptı hasta gitti. Hekim 
reçete yazarken, o hekimin reçetesi kabul edilmeyebiliyor. Şimdi acil 
servis üzerinden tanımlamalar oluyor ama. Bu ne demek oluyor? Aynı 
hasta gidip SGK anlaşmalı başka bir yerden reçetesini yazdırıyor. Bu 
gereksiz bir yük aslında; hem trafik anlamında bir yük, hem de devlete 
yük. Yani bunun çözülmesi için defalarca Sosyal Güvenlik Kurumuna 
başvurmamıza rağmen, henüz bu konuda bir çözüm alamadık. Ama şu 
anda reçeteler ödenmiyor.

Acilde tanımlayamadığımız şeyler var. Mesela ne biliyor musunuz 
Cemal Hoca? Şu anda cerrahi filan, dermatolojiyi tanımlayamıyoruz 
acilde.

SALONDAN- (duyulmuyor)

Dr. Aylin YAMAN (Ankara Güven Hastanesi)- Ben size o zaman 
uygulamalarla örnekler koyarak Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduk.

Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Bir şey rica edebilir 
miyim? Böyle konuşmaları kayda alamıyoruz, kayıp oluyor. Mikrofona 
konuşmak gerekiyor. İsterseniz bittiğinde mikrofonu uzatalım öyle katkı 
sağlayın, hocamı bölmeyelim.
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Teşekkür ederim.

Dr. Aylin YAMAN (Ankara Güven Hastanesi)- Diğer konu dene-
timler konusu. Özel hastaneler aslında ciddi denetimlere tabidir. Zanne-
dildiği kadar keyfiyet yoktur aslında uygulamalarda. Dört grup tarafından 
denetleniyoruz biz Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları açısından.

Bir tanesi, biliyorsunuz temel denetlendiğimiz yer fatura inceleme 
komisyonu. Esas bizim her an aylık belli periyotlarla gidip, karşılıklı 
tartışabildiğimiz ve kesintilerimizi orada hafifletebildiğimiz ya da hafif-
letemediğimiz itiraz komisyonlarıdır. Onun dışında il müdürlükleri 
denetimleri olur, onun dışında teftiş kurulu denetimleri olur. Şimdi bir 
de risk analiz denetimleri denilen, daha henüz mahiyetini çok anlaya-
madığımız farklı bir denetim grubu tarafından denetleniyoruz.

Şimdi buradaki sorun şu: Aslında işlerinizi doğru yapıyorsanız, 
denetlenmekte hiçbir sorun yok. Fakat şöyle şeyler oluyor bazen; fatura 
inceleme komisyonundan geçen onaylanan şey, farklı ekipler tarafından 
geldiğinde itiraz edilebilmekte. Dolayısıyla siz ödemesini aldığınız ve yine 
aynı grubun farklı bir ekibi tarafından okeylendiğiniz bir işten, tekrar 
yanlış bir şey yapmış durumuna düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla bölümler 
arası koordinasyon kopuklukları mı diyeyim ya da sürecin farklı kurgu-
lanmasından mı diyeyim bilmiyorum, denetimlerde hastanelerin ciddi 
sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz.

Biliyorsunuz başta kimlik doğrulama sistemi, şu anda avuç içi okuma 
sistemleri var. Hastaların kimliğini biyometrik doğrulama sistemleri 
deniyor buna. Son derece yüksek maliyetli sistemler. Neyse ki şu anda 
biraz daha farklı bir noktaya geldik. Çünkü ilk çıktığında tek firmaydı 
ve oldukça yüksek rakamlardı. Tüm branşlarda anlaşmalı hastaneler için 
her bankoya konması gereken sistemlerin ciddi bir yekun tuttuğunu, 
2500 dolarla başladık, şimdi sanırım 1500 TL’ler civarında. Burada da 
aslında güvenlik sistemi olması açısından doğru olmakla birlikte, içinde 
birçok şeyi barındırıyor. Hem yüksek maliyet, hem de şimdi dün sanı-
rım bir uyarı da yapılmış, bir duyuru da gelmiş bununla ilgili. Kişilerin 
verilerinin paylaşımıyla ilgili birtakım hukuki süreçler de var burada 
sürdürülen. Ama biraz daha hukukçuların işi anladığım kadarıyla bu. 
Böyle sorunlar da yaşıyoruz.
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OECD’nin geçtiğimiz ay bir raporu yayınlandı. Bu rapora göre 
nüfusun yaşlandığı, dolayısıyla yaşlanmanın getirdiği sorunlar çerçeve-
sinde kronik hastalıkların giderek arttığı ve bu kronik hastalıkların şu 
anda üye ülkelerin, OECD’ye üye ülkelerin sağlık sistemlerinde giderek 
kalitesiz hizmet verişine doğru bir yönelme olduğu ve bu konuda ciddi 
uyarılar barındırıyor OECD raporunda. Özellikle Yunanistan gibi kendi 
raporunda, Yunanistan gibi ekonomik istikrarsızlığın olduğu ülkelerde 
çok büyük vurgu yapılmış, ama aynı uyarı bizim için de geçerli; bu ger-
çekten çok büyük bir tehlike.

Şu anda bizim nüfusumuzun en son TÜİK verilerine göre yüzde 
8’i 65 yaş ve üstü. Hızla yükselme trendinde. Dolayısıyla 65 yaş üstü 
demek, kronik hastalıkların giderek artıyor olması demek. Dolayısıyla 
sistemlerin, sosyal güvence sistemlerinin çok bilinçli kurgulanması ve 
göstergeler doğrultusunda kurgulanması gerekliliği konusunda bir uyarı.

Ben örnek olsun diye koydum, çünkü aynı uyarıyı ben de yapmak 
istiyorum. Bu ödeme politikalarıyla gerçekten sistemin gittiği nokta 
kalitesiz sağlık hizmetine doğru gidiyor. TOTBİD (Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Birliği Derneği) son derece aktif çalışan bir dernektir. 
30 Ekim’de onların bir toplantısı vardı, bir deklarasyona imza attılar. 
Ameliyatlarda şu anda medikal sektörde de, tabii onlara giremeyiz çok 
ciddi konuşulacak konular var. Medikal sektörde de çok ciddi zafiyet 
var; en son ki uygulanan fiyat politikaları nedeniyle. Kaliteli protez 
malzemeleri bulma konusunda çok ciddi zafiyet olduğu ve bu konuda 
genel politikaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda ciddi 
bir vurgu var.

Sonuç olarak maliyetler giderek artıyor, hepiniz bu konuda hem-
fikirsinizdir diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi, iyi yönetilen 
bir hastanede yıllık gider artışınız, toplam gider artışı… Nedir bu? İşte 
personel maliyeti, ilaç maliyeti, genel tıbbi sarfınız, özellikle tıbbi sarfınız, 
işletme maliyeti, elektriği suyu doğalgazı gibi maliyetler iyi işletilen bir 
hastanede her yıl yüzde 10 artar; özel sektör için konuşuyorum. Ama 
geliriniz maalesef o oranda artmıyor. Aslında aynı tehdit Sosyal Güven-
lik Kurumu dışı uygulamalarda da var, ama şu anda konumuz o değil. 
Ama bunun derhal masaya yatırılması lazım. Çünkü hesap hep hastaya 
çıkartılıyor burada maalesef.
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Özel sektör şu anda en büyük zafiyet, Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla 
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarının paralel gitmemesi. Bunun da 
en büyük zafiyetini acil hizmetlerde ve yoğun bakımlarda hissediyoruz. 
Bunun derhal birlikte masaya oturarak, tarafların hepsi ortak masaya 
oturarak çözmeli. Çünkü yine kaybeden hasta oluyor burada.

Son olarak, tabii burada ağırlıkla Sosyal Güvenlik Kurumunu konu-
şuyoruz, ama Sağlık Bakanlığının son dönem çıkarttığı mevzuatların bir 
kısmı, özel sektörün kaliteli hizmet vermesinin önünü tıkamış vaziyette. 
Planlama adı verdiğimiz, 2007’den bu yana uygulanan kurallar. Örneğin, 
Sağlık Bakanlığı sizin teknoloji yoğunluklu cihaz almanıza karışıyor, 
doktor almanıza karışıyor. Şu anda endokrinci almam mümkün değil. 
Üç endokrin uzmanım var, dördüncüye ihtiyacım var diyorum, ama 
alamazsın diyorlar. Elbette ki devlet politikaları düşünülerek yapılıyor, 
kamu tarafı düşünülerek yapılıyor, ama bence hastanede üretilen hizmetin 
denetimlerinin çok iyi yapılarak, o hastane üretilen hizmetin kalitesi de 
göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı mevzuatının da gerçekten 
bu yönde yapılandırılması gerekir diye düşünüyorum.

Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sağ olun. (Alkışlar)

Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Biz de çok teşekkür 
ediyoruz. Şimdi özel sağlık hizmeti sunucuları yönünden konuyu ince-
ledik. Bu kez kamu hastanelerinde durum nedir konusunu da, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Hocası Doç. Dr. Sayın 
Filiz Çay Şenler’den dinleyeceğiz.

Buyurun Hocam.

Doç. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Tıbbi Onkoloji Bölümü)- Sayın Başkan, değerli katılımcılar; ben 
toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm tarafların bir 
araya gelmesi, karşılıklı paylaşımlar, umarım çözüm konusunda katkıda 
bulunacaktır. Çünkü gerçekten çok ciddi sorun var.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

KAMU ÜNİVERSİTESİ HİZMET SUNUCULARININ 
SUT VE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLARI

Hizmet Sunucusu Olarak Kamu Üniversitesi

Kamu üniversitesi, pek çok işlevi olan önemli bir kurumsal yapıdır. 
Öncelikle başta hekimler, hemşireler olmak üzere geleceğin sağlık çalışan-
larını yetiştiren, hekimlere uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi veren bir 
okuldur. Bir yandan da bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla bilimsel 
çalışmaların yürütüldüğü ve bilimsel ürünlerin verildiği bir kurumdur. 
Ayrıca, aynı zamanda toplumsal bir görev ve sorumluluk alan olduğu ve 
diğer iki işlevi de etkili şekilde yürütmek için, hasta bakımı da vermek 
durumundadır.

Çalışma alanı insan olan kamu üniversitesi, hasta bakımı hizmetini 
temel olarak SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yelpazesindeki kişilere 
vermektedir. Bu nedenle, SGK için bir hizmet sunucusudur. Kamu 
üniversitesinin işlevlerini yürütebilmesi için gereken gelirlerin, önemli 
bir bölümü SGK tarafından hizmet sunumu karşılığı ödenmektedir. 
SGK ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) uygulamaları, bu nedenle kamu 
üniversitelerinin görevlerini sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmeleri için 
yaşamsal niteliktedir.

SGK, sağlık hizmetini pek çok değişik sağlık kuruluşundan almak-
tadır. Hizmet sunucu olarak kamu üniversiteleri, diğerlerinden bazı 
yönlerden farklıdır. Öncelikle tıp eğitiminin verildiği temel kurumdur, bu 
yönü ile geleceğin sağlık çalışanlarının niteliğini ve sağlık uygulamasının 
niteliğini belirler. Sağlık alanında yetişmiş üst düzey bilgi ve deneyime 
sahip hekimleri ve diğer sağlık çalışanları ile bir üçüncü basamak sağlık 
kurumudur, bu nedenle zor ve karmaşık hastaların bakım ve tedavisini 
yürümek durumundadır. Özel ya da kamu hastanelerinden çoğunlukla 
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tetkikleri yapılarak ya da yapılmadan, tedavi için yönlendirilen ağır 
hastalara hizmet verir. Özel sağlık kuruluşlarından farklı olarak, kazanç 
amacı gütmez. SGK ve SUT uygulamalarında kamu üniversitelerinin 
adı geçer, ancak niteliği ve bu özellikleri tam bilinmez. Kamu hastaneleri 
diğer kuruluşlarla genellikle aynıymış gibi değerlendirilmektedir.

Bu durum, sorunların önemli bir kaynağıdır.

SGK ve SUT uygulamaları ile ilgili pek çok sorun yaşanmaktadır. 
Burada genel olarak, kamu üniversitesi hastaneleri temelinde değerlen-
dirme yapılacaktır.

Sut ve Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

1- SUT kararlarında tutarsızlık ve değişkenlik: SUT Eylül 2008’den 
beri yayınlanmakta ve tüm sağlık uygulamalarını düzenlemektedir. Etki 
gücü yüksektir. Bu tarihe dek Mart 2010, Haziran 2010, Ocak 2011, 
Mart 2011, Nisan 2011, Şubat 2012, Kasım 2012, Ocak 2013, Mart 
2013, Mayıs 2013, Mart 2014, Nisan 2014, Temmuz 2014, Ağustos 
2014, Ekim 2014, Aralık 2014, Şubat 2015, Nisan 2915, Ağustos 2015, 
30 Ekim 2015 değişiklik tebliği yayınlanmıştır. Bu kadar sık değişiklerin 
anlaşılması ve uygulanması çok zor olmaktadır. Konu ile ilgili eczacı, 
hekim, hastane yöneticisi bu kadar sık ve düzensiz olan değişiklikleri 
izlemekte ve uygulamakta ciddi uyum zorluğu yaşamaktadır. Bu karar 
değişiklikleri, SGK ile ilgili baskılar ve diğer etkilerle ilişkili görülmekte-
dir. Örneğin, Nisan 2015’de günübirlik kanser ilaçları 1 Temmuz 2015 
tarihinden itibaren kamu hastanelerinden karşılanacak dendi. Bu karara 
TEB ve bazı hastanelerin tepkileri üzerine bu karar Ağustos 2015 teb-
liğinde kaldırıldı. Bu konuda ciddi bir karmaşa yaşandı. Aralık 2015 
tarihinde netleşmesi bekleniyor. İkinci örnek, Sağlık Bakanlığı desteği 
ile otomatik-yarı otomatik ilaç hazırlama sistemlerinin ülke çapında 
kullanımı desteklendi ve artırıldı. Ekim 2014’de SUT ile girdileri çok 
farklı olan bu sistemlerin tümüne aynı kod ve fiyat ile faturalama kararı 
çıktı. Sürdürülemez bu duruma uzmanlık derneklerinin ve hastanelerin 
tepkileri oldu. Nisan 2015’de robotik/otomatik sistemler 30 TL, yarı 
otomatik ve manueller (cihaz olmadan elle hazırlama) 10 TL zam aldı. 
Daha sonra düzeltilmesi planlandı.
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2- Faturalandırmada ayrımcılık: Sağlık hizmetlerinin faturalandırıl-
masında denetleme, kesintiler ve ödeme zamanı gibi uygulamalar sağlık 
kuruluşları arasında çok farklı olmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelere yüzeysel denetim ve hızlı kesintisiz ödeme yapılırken, özel 
hastaneler ile kamu üniversitelerinde sıkı denetim, yüksek kesintiler ve 
geç ödeme sorunları yaşanmaktadır. Bu durum, global bütçe uygula-
maları ve hastane yöneticilerinin çabaları ile aşılmaya çalışılmaktadır. 
Örneğin, Palyatif bakım (tıbbi tedaviye cevap vermeyen hastaların belir-
tilerini gideren ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik destek tedaviler 
anlamındadır) konusu özellikle kanser hastalarına hizmet veren kamu 
üniversitelerini ilgilendirmektedir. SUT’un bu konudaki uygulaması 
bir sorun olmaktadır. “İlgili uygulama şöyledir: 2.4.4.K Palyatif bakım 
tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme konusunda tescil 
edilmiş olan Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık tesislerince fatura-
landırılır. Palyatif bakım tedavisi yalnızca palyatif bakım yatağında yatan 
hastalara verilen hizmettir. Palyatif bakım tedavisi vermeye yetkili sağlık 
hizmeti sunucusunun tescil edilmiş palyatif bakım yatakları dışındaki 
herhangi bir yataktan bu hizmetleri göndermesi durumunda bu hizmet 
bedelleri Kurumca karşılanmaz.” Kamu hastaneleri birliğine alınmamış 
olan kamu üniversitesi hastaneleri, bu hizmeti hakkıyla vermekte ve 
karşılığını alamamaktadır. Benzer şekilde, bir üniversite hastanesinde 
uygulanması gereken robotik cerrahi işlemlere verilen ücretlendirme 
malzeme fiyatının altında kalmaktadır.

3- Üniversitede özelleşme: Birkaç yıldır yüksek nitelikli hizmet veren 
ve ekonomik sorun yaşayan üniversite hastanelerinde şöyle bir uygulamaya 
geçilmiştir. Öğretim üyesine ayaktan muayene ve girişim için hastalar ek 
ücret ödeyecektir ve bu miktar SGK’ya fatura edilen ücretin üzerinden 
hesaplanmaktadır. Bu uygulama yarardan çok, hastaların katılım payı 
verme zorluğu, emeğin değersizleşmesi gibi sorunlara yol açmıştır.

4- Hastaların ilaca ve hizmete ulaşım sorunları: Ağır ve ciddi hastalığı 
olan büyük bir kitleye sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan kamu üni-
versiteleri için hastaların ilaç ve hizmete erişimi büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle sürekli yeni ve pahalı ilaçların uygulamaya girdiği kanser ilaçla-
rında ruhsatlandırmada gecikmeler sorun olmaktadır. Yeni ruhsat almış ya 
da endikasyon (ilacın etkili olduğu hastalık anlamındadır) ilavesi yapılmış 
ilaçların geri ödeme kararı sürecindeki gecikmeler, özellikle bu ajanları 
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çok kullanan kamu üniversitelerini ve hastaları olumsuz etkilemektedir. 
Ruhsat sonrasında Sağlık Bakanlığı, bu uzun süren geçiş döneminde endi-
kasyon dışı adını alan bir yolu işletmektedir, ancak bu da ciddi karışıklık 
nedeni olmaktadır. Bazı ilaçların geri ödenmesi mümkün olmamakta ve 
hastalarla birlikte hekim ve eczacılar zorluk yaşamaktadır. Bunun yanında, 
bazı temel ilaçlar ülkemizde piyasada bulunmamaktadır. Sabit kur ya da 
yetersiz alternatif ödeme modellerinin sonucunda eski, tedavide değerli 
ve ucuz ilaçlar ruhsatlı ve piyasada var görünmektedir. Ancak ilgili firma 
ilacı ülkede bulundurmamaktadır. İlaç “ruhsatlıdır, vardır” ama gerçekte 
yoktur. Bu sabit kur uygulaması çok yeni ve pahalı ilaçlar için firmaların 
ruhsat almaya çalışmamasına da neden olmaktadır. Sonuç olarak TEB 
(Türk Eczacılar Birliği) ve ilaç depoları tarafından bulunmayan eski, 
ucuz ve ruhsatı olmayan yeni, pahalı ilaçları yurtdışından getirmektedir. 
Bu durum gecikmeler nedeniyle hasta mağduriyetine ve komisyonlara 
bağlı yüksek maliyet sorununa yol açmaktadır. Sosyal güvenlik açığı da 
önemli bir konudur. Artan sağlık hizmeti ve ilaç maliyeti için hastaların 
cebinden para çıkışı ile genel sağlık sigortasının dışında kalan insanlar 
ve aileleri de uygulamaların sorunları arasındadır. Bu konulara çözüm 
getirilmesi beklenmektedir.

Sorunların Kaynakları

1- Ekonomik nedenler: Ülkemizde IMS ve İESE verilerine göre, 
14.6 milyar TL olan 2014 yılı toplam ilaç pazarında, onkoloji ürünleri 
%11. 2 ile değer bazında ilk sırada yer almaktadır. Biyoteknoloji ürünleri 
ise değer bazında %14,5’dir. Kanser ilaçlarının pazar payı, onkoloji dışı 
ilaç gruplarına göre daha fazla artmaktadır. Ticaret olarak sürdürülen 
ve dev bir endüstri halini alan ilaç ve sağlık sektörü, ilaç geliştirme 
sürecinin çok masraflı olması ve büyük ölçüde ilaç endüstrisi tarafından 
yürütülmesi gibi nedenler aşırı maliyet artışını ortaya çıkarmaktadır. 
Yüksek maliyetlerin biçimlendirdiği bu sağlık uygulamaları hastaların 
temel hizmetlerden eşit yararlanamaması, parası kadar hizmet alması 
gibi etik sorunların yanında, israf ve akılcı olmayan yaklaşımlar gibi 
aşırılıkları da içermektedir. Yüksek fiyatlar ve hastaların ilaca erişim 
sorunları, değişik boyut ve şekillerde olsa da evrensel niteliktedir. Az 
gelişmiş ülkelerde kanser ilaçlarına erişim konusunda ciddi yetersizlik 
ve sorunlar vardır. Gelişmekte olan ve sosyo-ekonomik olarak gelişmiş 
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ülkelerde ise genellikle ülke gelirlerinin üstünde seyreden ilaç harcama 
bedelleri gözlenmektedir. Yeni geliştirilen tedavi ajanları ile maliyet artışı 
sürdürülemez boyuta ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile tedavi maliyeti 
hasta-hekim ilişkisini ve hekimlik uygulamalarını giderek olumsuz etki-
lemektedir. Hızla artan sağlık hizmeti ve ilaç maliyeti yanında ülkemizde 
ilaç ve tıbbi teknolojide dışa bağımlılık, ekonomik koşulların yetersizliği, 
dövizde artış, sınırlı kaynakların varlığı ve bunların da verimsiz kullanım 
gibi durumlar sorunun kaynağıdır.

2- Esansiyel ilaç (yaşamsal önemde olan ve mutlaka üretilmesi gere-
ken ilaçlar anlamındadır) tanımı ve bunlara yönelik temin önceliğinin 
olmaması

3- Ülkemizde preklinik ve klinik ilaç araştırmalarında yetersizlik, 
klinik araştırmalar yönetmeliği bağımsız araştırmaların önünde engel 
oluşu ve araştırmaların temel olarak endüstri destekli - merkezli olması

4- Ülkemizde ilaç üretiminin yetersizliği, dışa bağımlılık.

5- SGK kaynaklı sorunlar: Özerk ve bağımsız bir yapıda olmaması, 
yapılanma sorunları, verimsiz çalışma koşulları, yetersiz personel ve iş 
gücü ile siyasal erkin kontrolü kurumun etkin çalışmasını engellemektedir. 
Tedavileri değerlendirme amaçlı ve bağımsız çalışan bilimsel kurumla-
rın bulunmaması ve bunlara rehber olacak bilimsel farmakoekonomik 
(ilaçların yararı ve maliyetini değerlendiren) çalışmaların ülkemizde 
yapılmaması da zorluk yaratmaktadır.

Soruna Çözüm Önerileri

1- Ülkemizde özellikle biyoteknolojik/biyobenzer ilaçlar olmak üzere 
ilaçların üretimini mümkün kılacak politikaların oluşturulmalıdır.

2- Esansiyel ilaç listesi oluşturulmalı ve bunlara yönelik temin önce-
liğinin sağlanması gereklidir.

3- Ülkemizde klinik öncesi ve klinik ilaç araştırmalarında çalışacak 
nitelikli insan gücünün geliştirilmesi, üniversitelerle ve ilgili kurumlar 
arasında eş güdümün sağlanması, klinik araştırmalar yönetmeliğinin 
gereksinmelere uygun düzenlenmesi sağlanmalıdır.

4- Ruhsatlandırma sürecinde alternatif yaklaşımlar oluşturulmalıdır.
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5- Geri ödeme, ilaç bütçesinde ve fiyatlandırma politikalarındaki 
yeniden düzenlemeler yaralı olacaktır.

6- SGK yapısında değişiklik, özerk ve bağımsız nitelik kazanması 
çok önemlidir.

7- SUT kararları ülke koşullarına uygun ve bilimsel olarak tutarlı 
ve adil planlanmalıdır.

Geribildirimler ve gelişmeler iyi izlenmelidir.

8- Gelişmiş ülkelerdeki gibi sağlık değerlendirme çalışmaları 
yapılabilmelidir.

Kaynaklar
1- TÜBA Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu. Kanser ilaçlarının 

üretimi ve hastaların erişimindeki engeller. 27- 28 Haziran 2014, İstanbul.

2- http://www.bmj.com/healtheconomics/read.shtml

3- http://www.klinikfarmakoloji.com

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Biz de çok teşekkür 
ediyoruz. Şimdi sözü son olarak, bugünün son konuşmacısı Sevgili 
Av. Pınar Aksoy Gülaslan’a vereceğim. Kendisi Sağlık Kurulumuzun 
önceki başkanıdır. Bu konuya çok emek vermiş bir arkadaşımız. Sağlık 
Uygulama Tebliğinden doğan ihtilafların uyuşmazlıkların çözüm yollarını 
bizimle paylaşacak.

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN- Öncelikle altıncısını düzenlemek-
ten onur duyduğum Sağlık Hukuku Kurultayının değerli katkılarını 
sunan meslektaşlarıma teşekkür etmekle başlıyorum söze. 2007’den bu 
yana 9 senelik bir tecrübenin eseri ve alanda konuşulmamış konuların 
ele alındığı, alanında tek diyebileceğim, iddialı olarak tek diyebileceğim 
bir etkinlik. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum ve benim günün son 
konusu Sağlık Uygulama Tebliğinden doğan ihtilaflara ilişkin uyuşmaz-
lıkların çözüm yolları.
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Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN

Ankara Barosu

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN 
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 22. maddesi, sosyal güvenliğin 
asgari normları hakkındaki 102 no’lu ILO sözleşmesinin 10/3 maddesi, 
Anayasanın 56-60. maddesi ve herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduğu ve kişinin yaşam hakkının sağlanabilmesi için de sosyal güvenliğin 
kaliteli bir biçimde sunulmasının gerektiği düzenlenmiştir. Buna paralel 
olarak da iç hukuk normlarımızı da 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası 
Hakkındaki Kanunda da bununla ilgili düzenlemeler var. 

T.C. Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş anlaşmalar kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabile-
cek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır. Bu 
bağlamda onay kanunu ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenliğin Asgari 
Normları Hakkında 102 no’lu ILO Sözleşmesinin 10/3. maddesinde; 
yapılacak yardımların, korunan kimsenin sağlığını korumaya, çalışma 
gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetini artırmaya 
matuf olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun,Genel Sağlık 
Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ve Sağlık Uygulama Tebliğinde finans-
manı belirlenen sağlık yardımları korunan kimsenin sağlığını korumaya, 
çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetini 
artırmaya yönelik olmalıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hakkında kanun  
gereğince, genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve 
diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler için bir hak, Sosyal Güvenlik Kurumu için hizmet ve 
hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür. 



252

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN

1-Finansmanı Kurumca Sağlanan Sağlık Hizmetleri 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; 
iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli 
görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin 
ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca 
finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri   belirlenmektedir.

- Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu 
sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,

- Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tara-
fından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için 
gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı 
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve 
tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök 
hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık 
hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların 
hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.

- Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak 
muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 
muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntem-
leri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, 
hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, 
ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin 
kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.

- Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş 
muayenesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hasta-
lıklarının teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve 
tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak 
tıbbi müdahale ve tedaviler, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal 
tedavisi, hasta takibi, diş protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile 
ilgili acil sağlık hizmetleri, 

- Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı 
kadın ise kendisinin, erkek ise karısının yapılan tıbbî tedavileri sonra-
sında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak 
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yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yet-
kilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben 
mümkün görülmesi, 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 
son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış oldu-
ğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından belgelenmesi,uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum 
ile sözleşme yapmış olması,en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim 
gün sayısının olması, şartları halinde en fazla üç” deneme ile sınırlı olmak 
üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka 
tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık 
hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi 
halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

- Sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli 
olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî 
araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici 
nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi 
sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetlerini 

başlıklar halinde sıralayabiliriz.

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi 
yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım 
sürelerini, ödeme usul ve esaslarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, 
bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle 
işbirliği yapabilir. Komisyonların çalışma usul ve esasları Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşü 
alınarak Kurumca belirlenir.

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca  karşılanan ve kapsam 
maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık 
hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve 
usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komis-
yonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesi amacıyla 
“Sağlık Uygulama Tebliği”nde belirlenmektedir. Sağlık Uygulama Tebli-
ğinin kapsamındaki kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel 
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sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerdir. Sağlık Uygulama Tebliği 
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve 
“Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 
düzenlenmiştir.

2- Uygulamadan Örnekler

İnsan yaşamının kutsallığı ve temel insan haklarından olan, yaşama 
ve sosyal güvenlik hakkının özüne dokunacak sınırlamalar getirileme-
yecektir. Sosyal devlet, sağlık yardımlarının finansamanını ülke ekono-
misininin gerekleri dikkate alarak belirlemektedir. Nitekim 5510 sayılı 
Kanunun 63’üncü maddesi  de  finansmanı sağlanacak sağlık yardım-
larının belirlenmesinin devletin görevi olduğu belirtmiştir. Sağlanacak 
sağlık yardımları  belirlenirken kişinin sağlığı koruma, çalışma gücünü 
yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma 
hususlarının kısaca iyileştime fonkisyonunu olup olmadığı aranmalıdır.

Bazı yargı kararlarında sağlanacak yardımlarının belirlenmesinin 
kişinin sağlığı için zorunlu olup olmadığı araştırılmaktadır[1]. Sosyal 
Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 no’lu ILO Sözleşmesinin 
10/3. maddesinde; yapılacak yardımların, korunan kimsenin sağlığını 
korumaya, çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilme 
kabiliyetini artırmaya matuf olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla Anayasa 
md. 90 gereği üst norm olan sözleşme dikkate alınarak “iyileştirme” 
unsuru üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir. Kurumca 
bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri ve tıbbı malzemelerin tahsili 
amacıyla açılan davalarda  farklı içtihatlar bulunmaktadır. Aşağıda bir 
kaç örnek verilmiştir:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/10-34 Esas, 2009/104 K sayılı 
04.03.2009 tarihli ilamında[2];

“… Kişinin bedeli ödeyip ödememesi ve taraf sıfatı konusunda; Kuru-
mun temini ile yükümlü olduğu cihazın, Kurumca temin edilmemesi 
ve bu yöndeki sigortalı talebinin Kurumca reddi halinde; cihazı temin 

[1] Y.10.H.D2011/5899 E.2011/10535 K.07.07.2011 sayılı kararında “… ilaçlı stentin 
hastanın sağlık durumu ve tedavi gerekleri yönünden hayati öneme sahip olup olmadığı, 
ilaçlı stent kullanımının hastaya faydasından ziyade zorunlu olup olmadığı araştırılmalıdır.”

[2] www.kazanci.com.tr e.t: 10.09.2015.
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eden sigortalı veya hak sahibinin Kurum işleminin iptalini ve kullanılan 
cihaz bedelinin tahsilini talep etme yönünde bu davayı açmakta taraf 
sıfatı bulunduğu açıktır. Hukuk Genel Kurulu’nun 01.03.2006 gün 
2006/21-5 Esas 2006/33 sayılı kararında da, sigortalının alacağını tem-
lik ettiği uyuşmazlıkta sıfat yönünden fatura bedelinin ödenmiş olması 
hususu aranmamıştır gerekçesini, 

Kurumun cihazı temini gerekip gerekmediği hususunda; Kurumun 
teminle yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun 
fiyatlı dik pozisyonlandırma cihazına hak kazanılması için gerekli olan 
“iyileştirme” unsurunun, diğer bir anlatımla sağlığı koruma, çalışma 
gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini 
artırma hususlarının; cihazı kullanacak kişi yönünden, üniversite veya 
eğitim araştırma hastanelerinin fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinde 
yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonrasında nöroloji, ortopedi 
ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının da içinde yer aldığı sağlık 
kurulu raporu ile gerekliliğinin belirlenmiş olması gereklidir gerekçesiyle, 
iyileştirme faktörünün mevcut olmasını yeterli görmüştür…”.

Y.21.H.D 29.04.2010  2010/1618 E. 2010/5103 K sayılı kararında[3];

“…tıbbi cihaz bedeli SGK cihaz listesinde yer almaması sebebiyle 
ödenmediği …,

…İLO 10/3’de sağlık yardımlarının “iyileştirme amacını” taşıdığı ve 
5510 md. 63 sağlık hizmeti için gereklilik “……tıbbi cihazın iyileştirme 
fonksiyonu sağlık raporu ile tespit edilmeli…, …protokolü olmayan  fir-
malardan temin edilen cihazların Kurum tarafından ödenmesi yöntemine 
göre değer tespiti yapılmalı...” gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E. 2013/10-1282 K. 2014/678 
T. 21.5.2014 tarihli kararında ise;

“… Dava, tedavide kullanılan ve sigortalı tarafından temin edilen 
ilaçlı stent bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, sigortalı 
tarafından temin edilerek tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması gerekip gerekmediği 
noktasında toplanmaktadır. Kullanılan stent bedelinin yasal düzenleme-
ler çerçevesinde belirlenmesinin sağlanması, fiyat tespitinin makul süre 

[3] www.kazanci.com.tr e.t: 10.09.2015.



256

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN

içerisinde Kurum tarafından gerçekleştirilmemesi halinde ise; tedavinin 
yapıldığı yıl belirtilmek suretiyle, davaya konu sağlık malzemesine dair 
fiyat ortalaması sorulup, gerekli görülmesi halinde konu hakkında teknik 
ve mali bilgiye sahip bilirkişiden piyasa değerleri ve ilgili kuruluşların 
görüşü ışığında fiyat tespitine dair rapor alınarak vb. tüm araştırmalar 
yapılmak suretiyle belirlenip; fatura miktarını aşmayacak ve Kurum 
tarafından tedavinin yapıldığı yıl için ödemeye esas olmak üzere sut’nde 
belirtilen bedelin altına düşülmeyecek şekilde belirlenen rayiç bedelden, 
sigortalıdan alınacak katılım payı düşüldükten sonra, kalan kısmının 
tahsiline karar verilmelidir. Somut uyuşmazlıkta, anjiyo sonucunda kalp 
damar yolunda %99 tıkanıklık tespit edilmesi üzerine davacıya üniver-
site hastanesinde ilaçlı stent uygulaması yapıldığı, yukarda ayrıntıları 
açıklandığı üzere, yaşama ve sosyal güvenlik hakkının özüne dokunacak 
sınırlamalar getirilemeyeceği ilkesi doğrultusunda; mahkemece hekimin 
tercihine üstünlük tanınarak, tedavide kullanılması sebebiyle ilaç salınımlı 
stentin davacı açısından tıbben gerekli olduğunun kabülünde isabetsizlik 
bulunmamaktadır.

Hastanın tedavisi için gerekli görülerek reçetelendirilen malzemenin, 
yukarıdaki bent kapsamındaki değerlendirme sonucunda tıbben gerekli 
olduğunun belirlenmesi halinde; anılan malzeme bedelinin denetlenip, 
faturadaki haliyle ödenecek nitelikte olup olmadığının ve buna bağlı ola-
rak Kurum tarafından karşılanabilir miktarının belirlenmesi gerekecektir. 

5510 Sayılı Kanunun 63. maddesinde yer alan “Kurum, finansmanı 
sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile, (f ) ben-
dinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım 
sürelerini, ödeme usul ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak 
belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal 
ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir Komisyonların çalışma 
usul ve esasları Maliye Bakanlığıyla Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak 
Kurumca belirlenir.” düzenlemesiyle Genel Sağlık Sigortası İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 22. maddesindeki. “Kurum, finansmanı sağlanan ortez, 
protez, tıbbi araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz, tıbbi sarf, 
iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerini ve bu malzemelerin temini, 
garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri ile, 
ödeme usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye 
yetkilidir.” hükmü gözetilerek; kullanılan stent bedelinin Sosyal Güvenlik 
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Kurumu tarafından yukarda sıralanan düzenlemeler çerçevesinde belir-
lenmesinin sağlanması, fiyat tespitinin makul süre içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmemesi halinde ise; tedavinin 
yapıldığı yıl belirtilerek. Kamu İhale Kurumu vb. kuruluşlardan davaya 
konu sağlık malzemesine dair ihalelerde teklif edilen fiyat ortalaması 
sorulup, vb. araştırmalar yapılıp, gerektiğinde konu hakkında teknik 
ve mali bilgiye sahip bilirkişiden, piyasa değerleri ve ilgili kuruluşların 
görüşü ışığında fiyat tespitine dair rapor alınarak, tüm kanıtlar ışığında 
yapılacak değerlendirmeyle bir sonuca varılmalıdır. 

Mahkemece, sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında inceleme 
yapılmaksızın, yetersiz incelemeye dayalı olarak karar verilmiş olması, 
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

3- Acil Hallerde Sağlık Hizmeti

Acil hal olarak yapılan başvurularda hizmet bedeli Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından bazı şartların varlığı ile ödenmektedir. Sağlık Uygu-
lama Tebliğinde acil hal ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri 
durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi 
müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı 
veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık 
bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu 
nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

Sağlık uygulama tebliği acil sağlık hizmetleri[4], Acil sağlık hizmeti 
vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil sağlık hizmetlerini 
Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından 
yayınlanan Başbakanlık Genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda 
yürüteceklerdir. Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda 
acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama 
Tebliği UT Eki EK-8 listesinde “Yeşil Alan Muayenesi” adı altında yer 
alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil 
olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 4.2.1.B.2  numaralı maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. 

Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma 
acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme 

[4] Değişik: 21/01/2012-28180/15. Md. Yürürlük: 21.01.2012
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birimlerince yeşil alan muayenesi olarak değerlendirilmesi halinde verilen 
sağlık hizmetlerinin bedelleri Kurum ile anlamalı sağlık hizmet sunucu-
suna ödenmeyecektir. 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan ve tüm resmi ve özel sağlık hizmetleri sunucularını bağlayan 
2012/10 sayılı Genelge’de ise, Yeşil Alan Muayenesi; “Ayaktan başvuran, 
genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek 
basit sağlık sorunları bulunan hastalar (Yüksek risk taşımayan ve hafif 
derecedeki her türlü ağrı, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık 
öyküsü, genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü 
basit belirti, basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler, 
kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik 
bozukluklar” olarak tanımlanmıştır.

Hak sahibi sigortalı anlaşması Kurum ile anlaşması olmayan bir 
sağlık kurumundan acil olarak sağlık hizmeti aldığında bedeli Kurum 
tarafından karşılanacaktır.

Y.13.HD.04.07.2012  2012/9593E.2012/17016 sayılı kararında 
“…Davacı eşinin doğumuna ilişkin tüm tedavi evraklarını getirtilmeli, 
Kurum ile hastane arasında sözleşme bulunup bulunmadığı incelenme-
lidir, özel sağlık kuruluşuna “acil olarak” başvurduğu gözetilerek bütçe 
uygulama talimatı resmi sağlık kurumları fiyat tarifesi gereğince davacının 
hak edebileceği tedavi giderini hesaplatılmalıdır…”[5]  

Y.10.H.D 2010/11172 E.2012/2874 K. sayılı kararında “…
Davacı, özel hastanede yapılan tedavi ve iyileştirme giderlerinin davalı 
SGK tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini 
istemiştir. Kurumca ödenecek miktar tam ve kesin olarak belirlenebilir 
nitelikte değildir. Bu nedenle kısmi davaya konu edilebilir ve tespit 
davası da açılabilir. Hastalık ve tedavinin niteliğine göre aciliyet ve hayati 
tehlike durumu incelenerek belirlenecek miktar üzerinden Kurumun 
sorumluluğuna karar verilmelidir….”[6]

[5] www.kazanci.com.tr e.t: 09.10.2016
[6] www.kazanci.com.tr e.t: 09.10.2016



259

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Biz de çok teşekkür edi-
yoruz. Bu oturumun konuşmacıları süreye fazlasıyla uydular. Sorular varsa 
almaya çalışalım, katkılar olacaksa onları da, az evvel Cemal Hocanın 
sözü yarım kaldı. Ona bir mikrofon uzatalım ve o sözünü tamamlatalım. 
Bir yandan da ben soruları sahiplerine aktarayım, onlar da…

Pınar yorulduğu için, önce isterseniz Aylin Hocamdan başlayalım 
soruları cevaplamaya. Ama konuşmacılar soruları hazırlayana kadar 
Cemal Hocam buyurun. 

Dr. Cemal ÖNER (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)- 

Ben bazı şeylere değinmek istiyorum. Konuşmacı arkadaşlara çok 
teşekkür ederim. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, belki dile getiremedi-
ğimiz konulara değindiler, çok çok teşekkür ederiz.

2007 yılından beri SUT fiyatları değişmiştir, ama genel olarak değiş-
memiştir, kısmi değişmiştir. Aslında Sağlık Uygulama Tebliğinin getirdiği 
ücretler de bir global bütçedir. Yani arkasında SGK’nın ödediği bütçe, 
aslında bir global bütçedir. Sağlık harcamalarına nerede ne yapıldı? Han-
gisi azaldı hangisi çoğaldı? Ona göre fiyatlarda zaman zaman değişiklikler 
yapılabilmektedir.

İlaç fiyatları biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı belirliyor. O fiyat eko-
nomik kurul öyle karar almıştır. Bilmiyorum herhalde halen de öyle 
devam ediyor. 

Aylin Hanım, Acilde yüzde 30 kesintimiz var dedi. Ben dönüşte 
bakacağım yüzde 30 olduğunu sanmıyorum. Güven Hastanesi çok 
büyük teknik bir hata yapmış. Acilde muayene ettiği hastalara normal 
poliklinik muayenesi adı altında fatura etmiş. Biz bunu ne yapacağız o 
zaman? Hukuksal olarak acilde yapılmayan bir işlem gibi fatura etmiş. 
Sanki Ben bu muayeneleri acilde yapmadım, normal poliklinikte yaptım 
diyor. Bu nedenle SGK’dan görüş istedik. Bence sehven veya bilgiişlem 
hatası olabilir ödenmesi gerekir. Aynı fiyat benzer işlem ödenmesi gerekir, 
ama gelecek görüşe göre bunları değerlendireceğiz.

Hastanelerin yatak Yoğun bakım seviyelerini Sağlık Bakanlığı onay-
lıyor. Bizim için de çok büyük bir sıkıntı bir zorluk. Sağlık Bakanlığı 
yayınlamadığı sürece bütün yoğun bakımlar birinci seviyedir. Eğer ruhsata 
işletmemişse. Mesela bir örnek vereyim kardiyoloji; kardiyoloji birinci 



260

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN

seviyeli bir yoğun bakımdır. Hastaneler bunu ikinci üçüncü seviye olarak 
rahatlıkla fatura etmeye çalışmaktadır.

Siz denetim bozukluğu dediniz. Ben buna rasgele denetim diyorum. 
Biz denetliyoruz, bizden biri geliyor denetliyor, Güven Hastanesini 
denetledim. Bir gün biz gidiyoruz, bir gün Sağlık Bakanlığından geliyor. 
Bunu başka kurumlarda da dile getirdiğim için, çekinmeden söylüyorum. 
Her gün orada belki denetçi var. Müfettiş gidiyor, risk analiz gidiyor. İşte 
risk analizci yazı yazıyor, diyor ki kesin bunların normal poliklinik diye 
yaptıkları faturalarını kesin diyor. Bize yazı var. Yani bir sürü denetim 
oluyor.

Bir de Sayıştay denetimi var. Şunlar diyor ödenmemesi gerekirken 
siz ödemişsiniz diyor. Biz diyoruz ki, onları biz değiştirdik. Bizimle 
Sayıştay arasında bu yazılar gidip gelirken birkaç sene geçiyor. Sayıştay 
denetiminde sorulan sorulara cevap veriyoruz. Özel hastaneler, devlet 
hastaneleri, üniversite hastanelerinin hepsinin savunmasını biz yapıyoruz 
ve özellikle söyleyeyim, pek çoğunu da bizzat yaptım. İşin bu yönü de var. 

Bizim başımızda bir Sayıştay denetimi var. Sayıştay denetimi olmasın 
demiyorum, tam tersine olması gerekir. Müfettiş, iç denetçi, soruştur-
ması, incelemesi var, niye onu ödediniz diye. Bir hastanenin temsilcisi 
de burada. Siz diyor iki imzayla gelmesi gerekirken bunu epikrizini niye 
tek imzayla kabul ettiniz diyor. Bunu bize rücu etmeyeceği anlamına da 
gelmiyor. İnceleyiciler bundan korkuyor. Fatura denetimini yaparken 
yönetmeliklerde yasalarda ne yazıyorsa onu denetliyor. Bunun dışına 
çok çıkmak istemiyor.

Acil konusunda mevzuatımız var yalnız, ancak farklı görüşler var. Eğer 
biz acili Sağlık Bakanlığının dediği gibi bile olsa, pek çoğunu ödeyeme-
yiz. Eğer SUT’taki acil hal tanımına uydurursak, hiç ödeyemeyiz. Yani 
SUT’taki acil hal tanımına göre günde bir kişi gelir ya gelmez o hastaneye. 
Ama biz, kendim 85 yılında Numune Hastanesinde acil serviste sorumlu 
olarak çalıştım. Yani acile o zaman kabul ettiğim hastaları şimdi kabul 
etmemek gibi bir şey olabilir mi? Kesinlikle acilin bir an önce görüşül-
mesi, tartışılması, şekil alması gerekir. Başbakanlık genelgesinde de SUT, 
acil hal olarak yine tanımlanmaktadır. Bunu görünce kesinti yapılıyor. 

Acil hallerin bir de değişik bir şeyi var. Biz Ankara olarak bir ara 23 
ile bakıyorduk, şimdi 17 ile bakıyoruz. İllerimizden bir tanesinde, bir 
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doktor bir ayda 36 bin hasta baktı acilde. Fatura ediyor, bize gönderiyor 
ve de mahkemeden gidiyor, mahkemeden tedbir, durdurma kararı alıyor, 
bilirkişi raporları oluyor bunun ödenmesinde sakınca yoktur diye. Yani 
böyle şeyler de yaşadık. Bu işin bir tarafı değil, birkaç tarafı var.

Yani benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Teşekkür ederim. 

Bir de şey söylemek istiyorum kusura bakmayın. Pınar Hanım söy-
ledi, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına acile müracaat ettiğinizde 
sizi kabul etmek zorundadırlar, bize fatura etmek zorundadırlar, gere-
kirse yatırmak zorundadırlar. Yalnız sizden bir belge alacaklar. Biz bu 
paramızın bu ücretimizin SGK’dan alınmasına müsaade ediyoruz diye. 
Onun dışında bir şey yok. Hiçbir acilde ücret alınması doğru değildir, 
yeşil alan farkı dışında.

Dr. Aylin YAMAN (Ankara Güven Hastanesi)- Ben bu noktada hem 
Cemal hocaya cevap olması niteliğinde, bir kere katkıları için teşekkür 
ediyoruz. Şimdi 2007 yılından beri SUT fiyatlarında değişiklik olmadı 
derken, elbette ufak ufak birtakım düzenlemeler oluyor, ama genel olarak 
baktığınız zaman aslında değişiklik olmadı denilebilir. 

Mesela kalp ameliyatı için konuşacak olursak, ortalama yapılan 
standart vakalar için devletin ödediği rakam 5 bin 6 binler civarında. 
Kalp ameliyatları da fark alınamaz grupta biliyorsunuz. Hiçbir şekilde 
hastalardan fark talep edemeyeceğiniz grupta. Bizim kendi içimizde 
yaptığımız maliyet çalışmalarında ki, özel sektör maliyet çalışmalarında 
daha titiz çalışıyor biliyorsunuz devletten farklı olarak. Kendi yaptığımız 
kaliteli anlamda, kapakçık kullanımında diğer yardımcı destek malzeme 
kullanımında hepsini içine kattığınızda ki, giydirilmiş maliyet değildir 
bu. Tabii giydirilmiş maliyet deyince personelin maaşında elektriği de 
suyunu da koyarsınız. Devletin şu anda ödediği 6 bin liralık işlem için şu 
anda bizde çıkan maliyet 6500 lira. Bu çok vahim bir durum gerçekten.

Şimdi bir grup diyebilir ki niye yapıyorsunuz o zaman? Şimdi bu iki 
anlama gelir gerçekten. Ya hukuki olmayan yollara başvurup hastalardan 
para alacaksınız ki, şu andaki sağlık işletmelerinin neredeyse yüzde 80’i 
90’ı alıyor. İşte bir kısmı buna birtakım kılıflar buluyor. Demin avukat 
hanımın bahsettiği gibi fotoğrafçılık süsleme eğitim materyalleri gibi, 
herkesin bütün hastane yöneticilerinin bildiği birtakım kılıflar uydurulu-
yor ya da sürümden kazanma yöntemi belirleniyor. İşte kısıtlı personelle 
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mümkün olduğunca fazla vaka ve seçilmiş vakalar, yoğun bakım kalış 
süresi kısa olan, size maliyeti daha düşük hasta grubundan seçilerek 
yapılan sürümden kazanılan vakalar ya da hastaneler diğer bölümleriyle 
bura sübvanse ediyorlar; şu anda bizim yaptığımız gibi.

Herhalde Türkiye’deki en fazla kalp ameliyatının yapıldığı özel hasta-
nelerden biri, günde ortalama 6 ilâ 7, yıllık 2 bin küsurluk serisi var. Ama 
ben daha son 5 yıldır kalp ameliyatlarında en iyi olduğumuz dönemde 
başa baş geldiğimizi biliyorum. Hiçbir şekilde kâr etmiyor hastane. 
Diyebilirsiniz ki niye yapıyorsunuz? Her şey kâr etmek amacıyla yapıl-
maz, büyük ölçekli hastanelerde bazı şeyleri sineye çekmek zorundasınız, 
ama işte o yüzden kısmi branş anlaşmadayız. Özel sağlık sigortaları gibi, 
Meclis gibi, yabancı hasta gibi diğer kanabileceğimiz yerlerde buraları 
sübvanse ediyoruz; en önemli farklılık bu.

Ben isterseniz gelmişken bana verilen kâğıtlara da cevap vereyim. 
Yabancı vatandaşların trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderleri-
nin hastadan talep edilemeyeceği, SGK tarafından ödenmesi gerektiği 
düzenlemesi var. Doğru, uygulamada söz konusu tedavi giderleri SGK’dan 
tahsil edilebiliyor mu? Bu bizim iki kez başımıza geldi. İkisinde de başka 
problemler olduğu için SGK’dan tahsil edemedik bu hastaları. Fakat 
başımıza gelen bir tanesi iki yıl önceydi, bir tanesi de yanlış hatırlamıyor-
sam bir yıl kadar önceydi. Burada başka sorunlar oluyor. Aslında Sosyal 
Güvenlik Kurumu ödemesinden ziyade, trafik kazalarının adli vaka olması 
gerektiğinden doğan farklı sorunlar yaşanıyor. Biz kendi tecrübemizde 
ikisinde de tahsil edemedik bunu. Sonra işte büyükelçilikler devreye girdi, 
farklı şekilde çözdük, ama kendi tecrübem yapamadığımızı söylüyor.

Diğer konu, katılıyorum Metin Bey göndermiş. Bu çok politik bir 
konu. 2012-2013 yılları SUT fiyat belirleme toplantılarında kamu has-
taneleri ve üniversite hastaneleri temsilcileri fiyat artımı talep ettiği halde, 
özel hastaneler temsilcilerinin mevcut fiyatlardan memnun olduklarını 
belirtmeleri nedeniyle, fiyatlarda artırım olmadığını biliyor musunuz? 
Biliyoruz. Bu ciddi, biliyorsunuz birtakım özel hastane, yani her yerde 
olduğu gibi kendi sektörümüzde de dernekleşmeler ve siyasileşmeler 
maalesef bizim sektörümüzde de mevcut. Çok ciddi tartışmalara da neden 
oldu. Hastanelerin birbiriyle çok büyük kavgalarına da neden oldu bu. 
Gerçekten bunu yerleşik düzende siyasi amaçlarına alet ederek kullanan 
bazı hastaneler var. Mevcut düzenden son derece memnun olan hastaneler 
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de var. Ama bu memnuniyetleri zannedilmesin ki onlar kârlı sistemlerle, 
yani Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme sistemleriyle çalıştıkları için 
memnun olmaları mümkün değil. Çok ciddi, hepsi meslektaşlarım, 
sonuçta aynı sektörün temsilcileriyiz. Çok fazla şey söylemek istemiyorum 
bu konuda, ama bu konuda uygun olmayan davranış modelleri maalesef 
kendi aramızda mevcut.  Bunu kime söyleseniz bu maliyetlerin çıkarı-
lamayacağını söyleyebilir. O yüzden o da bizim kendi sektörümüzdeki 
yanlışlıklar deyip kapatayım konuyu. Haklısınız.

SALONDAN- Döner sermaye işletme müdürüyüm. Hem tıp fakül-
tesi mezunuyum, hem hukuk fakültesi mezunuyum. Soruyu kasıtlı sor-
dum. Herkes bu fiyatların nasıl belirlendiğini bilsinler. Ancak bir, yani 
sosyal hukuk devleti dediğimiz devlet, bir taraf böyle istiyor diye böyle 
bir uygulama da yapmaması gerektiğini düşünüyorum.

Dr. Aylin YAMAN (Ankara Güven Hastanesi)- Çok doğru söy-
lüyorsunuz. Aslında bunun sonucu şunu getiriyor. Bilimsel verilerle 
çalışma zorunluluğumuz var hepimizin. Bir dönem maliyet çalışmaları 
çok hızlı bir şekilde başlatılmıştı, hatta Hacettepe bünyesinde de ciddi 
ekipler kurulmuştu. Türlü türlü nedenlerle bu kaldı. Bunların yapılması 
zorunlu, dünyada da bu bu şekilde çalışılıyor. Yoksa herkes biliyor bu 
rakamlarla bu işlerin yürütülemeyeceğini.

Sadece kalitesiz hizmet vermek de demeyeceğim. Yani kalitesiz mal-
zemeyle dahi yürütemezsiniz bunları. Mutlak mecbursunuz hastalardan 
illegal farklar almaya bu sistemi yürütmeniz için. Dolayısıyla devlet kendi 
eliyle bu sistemi aslında körüklüyor ve hastaların kalitesiz hizmet alması 
çok apaçık ortada. En basitinden verdiğim örnek, organ nakli mesela fiyat 
artışının olduğu branşlardan bir tanesi karaciğer naklidir, organ naklidir, 
böbrek naklinde de artış oldu. Şu anda 70 küsur bin, 78 bin gibi bir para 
ödeniyor, karaciğer nakli yapıyoruz biz de hastanede.

Şu kadarını söyleyeyim; hasta başına ortalama kan giderimiz, Kızılay 
Kan Merkezine verdiğimiz rakam 30 bin lira, arttığı rakam 78 bin lira 
sadece kan giderimiz. Çok yüksek volümde kan kullanılıyor hastalara. Eğer 
bir de çok ciddi karaciğer nakilleri de çok pür vakalar oluyor, bazen yoğun 
bakım yatış süresi son derece kısa oluyor, maliyetleriniz de düşük oluyor. 
Ama bir de yatış süresi uzarsa o hastadan kâr etmeniz mümkün değil. 
O yüzden son dönemde Türk hastalar bırakıldı özel sektörde, tamamen 
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yabancı hasta sağlık turizmi furyası maalesef türedi. Maalesef diyorum, 
çünkü aslında ülke için son derece iyi bir şey olmakla birlikte, burada 
da çok büyük çılgınlıklar yaşandığını düşünüyorum.

Elinde çanta ortada çok sıkıntılı kişiler dolaşıyor hepimizin hastane-
lerinde ve bu kişiler şu anda çok değerli herkesin gözünde. Çünkü devlet-
ten ümidi kesen hastane yöneticileri, tamamen çareyi sağlık turizminde 
buluyor. O hastalar şu koşullarda getiriliyor. Otobüs otobüs dolduruluyor 
bir ülkeden, bir dönem Ortadoğu’dan çoktu, şu anda politik nedenlerle 
Ortadoğu’dan geliş azaldı. Ama bence bir hekim olarak benim içim acıyor. 
Bir otobüs dolusu insanı hastaneye kabul ettiğinizde, sağlıklı bir kabul 
yapmanız mümkün değil. Böyle bir şey hiçbir yerde olmaz. Bir anda 30 
kişiyi karşınızda buluyorsunuz, hızlı hızlı yöntemlerle, aman hasta başka 
hastaneye gitmesin diye farklı bir yöntem belirleniyor. Tabii devletin de 
bu konuda yaptı iyi çalışmalar var, ama çareyi sağlık turizminde aramak, 
bu bizim bir zafiyetimizdir diye düşünüyorum. Öncelikle çareyi doğru 
maliyet analizleri yapmada bulmalıyız ve gerçek hastalar kaybediliyor 
burada. Acil servislerde, şu anda acil servisin ben iddia ediyorum, kendi 
acil servisimin yüzde 80’i gerçek acil değil. Geri kalan yüzde 20’lik 
hastalara diğerlerine aynı seviyede bakanlığın o denetim furyasından 
korunmak adını, kalp kriziyle geleni bırakıp, 10 gündür migren ağrı-
sıyla gelenle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü genelgeyle, eline 
genelgeyi bastıran geliyor.

Bakın öyle bir şey de türedi, şu anda bir internet furyası da var. 
Hem herkes kendi sağlığına çok hakim orada, hem de genelgeleri mev-
zuatı hastalar da çözdü. Böyle böyle bir şey var diyor. Yan tarafta ciddi 
hasta var, ekibinizin onunla uğraşması lazım. İşin para finansmanını 
bir tarafa bıraktık, gerçekten medikal zafiyet var. Sınırsız kaynaklarla 
hiçbirimiz çalışmıyoruz; ne ilaç malzeme, ne insan kaynağı, hepsini 
verimli kullanmak zorundayız. Özel sektörde de bu durum var, kamuda 
da bu durum var; dolayısıyla bunların derhal masaya yatırılması lazım. 
Çare sağlık turizmine asılmakta değil, bence çare öncelikle kendi kural-
larımızı bilimsel verilerle destekleyerek doğru ödeme modelleri bulup, 
gerçekten ihtiyacı olana doğru ödeme sistemleri kurgulamamız lazım 
diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.



265

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN- Aslında ben de biraz ekleme yap-
mak istiyorum. Şimdi biz sağlık turizmini konuştuk, Sağlık Uygulama 
Tebliğini konuştuk, ama bir de özel sektör ve kamu hastanelerini bek-
leyen, iki sene sonra karşımıza çıkacak şehir hastaneleri, PPP projeleri 
var. Bu geri ödeme sistemiyle, 2007’den beri fiyatlar artmamışken, şehir 
hastaneleri de kurulduktan sonra nasıl olacak sağlık sistemimizin hali? 
Soru işareti bizim için.

Soru: Sosyal Güvenlik Kurumu idari bir organ değil mi? Ödemelerle 
ilgili davalarda neden adli yargı bakıyor? Teşekkürler.

 Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastaneler ve kamu hastaneleriyle, 
özel sağlık hizmet sunumuyla ilişkin satın alma sözleşmeleri imzalıyor ve 
bu satın alma sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti satın alıyor. Genel 
sağlık sigortalı hak sahibinin, özel hastane ve üniversite hastanesinde 
yapmış olduğu tedavi hizmet bedelleri, bu sözleşme kapsamında sağlık 
kuruluşuna geri ödeniyor. Bu sözleşmeler her iki tarafa borç yükleyen 
özel hukuk sözleşmesidir.Bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar görev 
yeri adli yargıdır. Adli yargıda da görevli mahkemeler asliye hukuk 
mahkemeleridir.

Teşekkür ederim. 

Av. Berna ÖZPINAR (Oturum Başkanı)- Çok teşekkür ediyorum 
tüm konuşmacılara, katılımcılara. Bugünkü kurultayımızı tamamlıyoruz. 
Yarın 10.00’da tekrar bu salonda buluşmak üzere. 

Teşekkür ederim.
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3. Oturum
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“GÜVENLİ GIDA HUKUKU”

Oturum Başkanı  :  Av. Cahid DOĞAN

Konuşmacılar : Prof. Dr. Aziz EKŞİ

    Ziraat Mühendisi Çiğdem KURTAR

    Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

    Prof. Dr. Yener ÜNVER

    Doç. Dr. Hayrünisa ÖZDEMİR

    Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI
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SUNUCU- Saygıdeğer misafirlerimiz, Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Kurulunun bu sene altıncısını düzenlediği, Ankara Barosu Sağlık Hukuku 
Kurultayının ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz.

Bugünkü oturumlarımıza başlamadan önce, dilerseniz Sağlık Hukuku 
Kurulumuzun bugüne kadar düzenlemiş olduğu, Sağlık Hukuku Kurul-
taylarına bir nostalji yapalım. 

(Video izlendi)

Kurultayların hazırlanmasında emeği geçen bütün kurul başkanla-
rımıza ve kurul üyelerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli katılımcılar; bugün dördüncüsünü 
gerçekleştireceğimiz oturumumuzun konusu, güvenli gıda hukukudur. 
Oturumumuz saat 12:30’da son bulacaktır. Siz değerli misafirlerimizin 
konuşmacılara konuyla ilgili yöneltmek istedikleri sorularını yazılı ola-
rak oturum başkanlarımıza iletmenizi rica ederim. Bu konuda görevli 
arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.
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Şimdi oturum başkanlığını yapması için Ankara Barosu Sağlık 
Hukuku Kurulu Eğitim Koordinatörü Av. Sayın Cahid Doğan’ı davet 
ediyorum. (Alkışlar)

Konuşmalarını yapması için Lefke Avrupa Üniversitesinden Prof. Dr. 
Sayın Aziz Ekşi’yi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünden Sayın Çiğdem Kurtar’ı, Kırıkkale Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ramazan Çağlayan’ı, 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver’i, 
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sayın Hayrunnisa Özdemir’i, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı’yı davet 
ediyorum.

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Saygıdeğer dinleyiciler, 
çok kıymetli konuşmacılar; hepinize hoş geldin diyoruz.

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu olarak kurultay konularını 
seçerken bilinen konuların tekrarını yapmak yerine bilinmeyen ya da 
belirli kesim tarafından  bilinse dahi toplum algısına sunulmamış ve 
tartışılmamış konulara yer vermekteyiz. Bu sebeplerle güvenli gıda hakkı, 
geniş anlamda sağlık hakkının içerisinde olduğu için, sağlık hukuku 
kurultayında oturum konusu yaptık.

Güvenli gıda hakkı, seyahat hakkı, güvenli su hakkı, yeterli ve kaliteli 
giysi hakkı, sağlıklı konut hakkı vs. dediğimiz haklar, yaşantımızla iç içe 
olmasına rağmen toplumumuzda yeterli farkındalığın olmadığı, ilgili 
camialar tarafından yeterince irdelenmeyen, ihlal edildiklerinde ortaya 
çıkan sonuçların yeterince paylaşılmadığı konulardır.

Yeterli miktarda, güvenli ve sağlıklı gıdaya sürdürülebilir şekilde ve 
kolayca ulaşmak tüm bireyler için hayati derecede öneme sahip temel bir 
haktır. Tüketilen gıdaların insan vücuduna olan etkilerini ortaya koyan 
bilimsel çalışmalarda göz önüne alındığında sağlık hakkı ile beslenme 
hakkı birbirileriyle ile yüksek derecede ilişkilidir. Kabul gören en eski 
insan haklarından olan beslenme hakkı mutlaktır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi 
11. maddesinde düzenlenmiştir.
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Yeterli yaşama hakkı olarak gıda hakkı; a) yeterli gıda hakkı 
ve b) temel açlıktan kurtulma hakkı olarak iki hakkı bünyesinde 
barındırmaktadır. Yeterli gıda hakkı; mümkün olan en kısa zamanda 
temin getirmek, temel açlıktan kurtulma hakkı; gıda ihtiyacını derhal 
yerine getirmek gerekir.

1982 Anayasamızın “Toprak Mülkiyeti” başlıklı 44. maddesinde ve 
“Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Koruması” 
başlıklı 45. maddesinde halkın gereği gibi beslenmesinden söz etmek-
tedir. Bu iki anayasa hükmü tarım ve toprakla ilgili olsa da dolasıyla da 
gıda hakkıyla ilgilidir.

Bizim bu yapacağımız çalışmayı, ileride kitaplaştıracağımız için,  
bilimsel çalışmalara referans olur. YÖK tezlerine baktım, bu konuda 
ciddi bir çalışma görmedik. İnşallah basın veya diğer çeşitli yayınlar 
kanalıyla duyurulmuş olur.

Ankara Barosu olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya çağıracağımız   
konuşmacıları belirlerken, konu hakkında birikimi olanlar arasından 
değerlendiriyoruz Yayınladığımız Sağlık Hukuku Kurultay kitaplarındaki 
tebliğleri de incelediğinizde, buna göreceğinize inanıyoruz.

Prof. Dr. Aziz Ekşi Hocam gıda güvenliği ve zayıf yanları başlıklı 
tebliği sunacaktır. Prof. Dr. Aziz Ekşi Hocam kendisi Türkiye Gıda 
Dernekleri Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı. Uzun yıllar Ankara 
Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmış, daha sonra da KKTC Lefke 
Avrupa Üniversitesinde Gıda Bölümünde  öğretim üyesi olarak görevini 
sürdürmektedir.

Hocam buyurun.

Prof. Dr. Aziz EKŞİ (KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı)- 
Teşekkürler Sayın Başkan. Herkese günaydın, öncelikle bu toplantıya 
davet edildiğim için teşekkür etmek istiyorum. İzleyici sayısının azlı-
ğından söz edildi, ama bana göre izleyici sayısının azlığı veya çokluğu 
önemli değil, içtenliği önemlidir, can kulağıyla dinlemesi ve aktif olarak 
katılması önemlidir.

Ben bu toplantıya davet edildiğim zaman gerçekten mutluluk duy-
dum ve şimdi önemli bir geçmişi olan süreçten haberim olmadığı için 
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de kendimi biraz suçlu hissettim açıkçası. Demek ki aramızdaki iletişim 
çok güçlü değil.

Yıllar önce Almanca bir dergide hobi hukukçu diye bir kavram oku-
muştum. O kavram şöyleydi; hani hukukçuların ilgilenmediği alanlardan 
mühendisler kimyacılar -gıda konusuyla ilgili okudum bunu- kendisini 
hukukçu sanıp ahkâm kesmeye başlıyorlar. O belki işin de kolay alanı, 
bunu biz de yapıyoruz. İşimiz bizim mühendislik, analiz, yorum vesaire 
teknik, ama daha çok gıda koteksinin maddeleri arasında dolaşmaya 
açıkçası daha zevkli buluyoruz ve o konuyla ilgileniyoruz. Ama hukuk-
çular ilgilenmezse, yapacak hiçbir şey yok, birileri ilgileniyor. Boşluk 
kaldırmıyor.
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Prof. Dr. Aziz EKŞİ

Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü

GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ VE ZAYIF YANLARI

1. GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİ

Türkiye’de gıda mevzuatının yetersizliği ve gıda kontrolunun etki-
sizliği yıllarca tartışma konusu olmuştur. Hıfzısıhha yasasının 1930 ve 
gıda tüzüğünün 1952 tarihli olması eleştirilmiştir. Mevzuatın günceli 
yansıtmadığı ve kontrolda yetki karmaşası yaşandığı vurgulanmıştır. Fakat 
bıktırıcı boyuta varan bu tartışmalardan bir çözüm çıkmamıştır. Bunun 
nedenlerinden biri de hukukçuların bu konuya yeterince ilgi duymaması 
ve bu tartışmada yeteri kadar yer almaması olabilir. Konunun hem teknik 
hem de yasal boyutu vardır. Yasal boyutu “gerçek hukukçular” Boşluğu 
onlar doldurmuştur.

Bu çalıştay, gerçek hukukçuların gıda mevzuatına ilgisini göstermesi 
açısından oldukça olumlu ve anlamlıdır. Bu süreci başlatanları kutluyoruz 
ve ilginin kalıcı olmasını bekliyoruz.

Türkiye’de etkili bir gıda kontrol sistemi oluşturulamadığı ve bakanlık-
lar arasında yetki karmaşası yaşandığı bir gerçektir. Ta ki AB ile imzalanan 
ve 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasına kadar... 
Anlaşma gereği yürürlüğe konulan gıda denetimine ilişkin 506 sayılı 
yasa gücünde kararname yeni bir döneme kapıyı aralamıştır. Bu düzen-
leme 2006 yılında revize edilerek 5179 sayılı yasaya dönüştürülmüştür. 
AB’ye tam üyelik sürecinin gereği olarak bu kez gıda güvenliğine ilişkin 
5996 sayılı hazırlanmıştır. Bu yasa 13 Aralık 2010’da yürürlüğe girmiş-
tir. Yasanın öngördüğü ikincil mevzuat (gıda kodeksi) Aralık 2011’da 
tamamlanmış ve böylece Türkiye’de gıda güvenliği açısından yeni bir 
döneme girilmiştir.

Bilindiği gibi beslenme her canlı gibi insan için de birincil bir gerek-
sinimdir. Bu gereksinim farklı gıdaların tüketilmesi ile karşılanmaktadır. 
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Besin ögelerinin kaynağı olan gıdaların sağlığa zararlı bileşikler içerdiği de 
olabilmektedir. Özellikle çevre kirliliğinin sonucu olarak bunların sayısı 
artmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar gıdalardan giderek daha fazla 
kuşku duymaktadır. Gıda güvenliğinin daha fazla önem kazanmasının 
başlıca nedeni de budur.

Gıda güvenliği (food safety) kavramının, gıda güvencesi (food security) 
ve gıda gerçekliği (food authenticity) kavramları ile karıştırıldığı olmaktadır. 
Gıda güvencesi; gıda üretimin yeterliliği ve insanların gıdaya erişebilirliği 
ile ilgilidir. Gıda gerçekliği; gıdanın adına ya da kimliğine uygunluğunu 
tanımlamaktadır. Gıda güvenliği ise, gıdanın insan sağlığına zararsızlığını 
hedefleyen bir uygulamadır.

Gıda güvenliğinin sağlanması için gıda kaynaklı tehlike ve risklerin 
bertaraf edilmesi veya olabildiğince azaltılması gereklidir. Bu bağlamda 
tehlike; insan sağlığına zarar verme potansiyeli ya da olasılığı olan etken-
lerdir. Bu etkenler; fiziksel (cam kırığı, metal parçası vb.), kimyasal 
(akrilamid, kadmiyum vb.) veya biyolojik (patojen, mikotoksin vb.) 
olabilir. Risk ise; söz konusu tehlikenin ortaya çıkma sıklığı ve zararın 
boyutunu ile ilişkili bir kavramdır. Bu iki değişkene bağlı olarak yüksek 
veya düşük riskten söz edilmektedir.

2. GIDA KAYNAKLI TEHLİKELER VE RİSK ANALİZİ

Gıda güvenliğinin sağlanması için öncelikle olası ve geçerli tehlike ve 
risklerin bilimsel bir yaklaşımla irdelenmesi ve sıralanması gereklidir. Bu 
süreç kısaca “risk değerlendirme” olarak tanımlanmaktadır. Bu değer-
lendirme; bağımsız, tarafsız, çok disiplinli bir kurul tarafından yapılmalı 
ve “tehlike etkeni, bulunduğu gıda, zararsızlık dozu, tüketim düzeyi, 
risk düzeyi, önlem” hakkındaki soruları yanıtlamalıdır. AB’de EFSA ve 
ABD’de FDA bunun tipik örnekleridir. Türkiye’de de 5996 sayılı yasa, 
gıda güvenliği politikasının risk analizine dayalı olmasını öngörmektedir. 
Fakat bu tanıma uygun bir kurul henüz ortada yoktur.

Öte yandan; gıda kaynaklı tehlikelerin, çiftlikten çatala diye tanımla-
nan “gıda zinciri”nin her basamağında ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu 
nedenle gıda güvenliği uygulamasında gıda zincirinin tümünü kapsanması 
ve yetiştirme, işleme, dağıtım, pazarlama, tüketim gibi zincirdeki her 
halkanın bütüncül bir yaklaşımla dikkate alınması gereklidir.
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Gıda kaynaklı tehlikelerin çokluğu gıda güvenliğini sağlanmasını 
zorlaştıran faktörlerden biridir. Bunlardan güncel olanlara kısaca değin-
mekte yarar görülmektedir:

• PATOJENLER: Hastalığa ve zehirlenmeye yol açan Campylobacter, 
Clotridium, Listeria, Shigella, Salmonella vb. bakterilerdir. Bunları insana 
taşıyan et, süt, yumurta, sebze gibi çiğ gıdalardır. Korunma için hijyenik 
kurallara uyulması ve ısıl işlem uygulanması zorunludur.

• MİKOTOKSİNLER: Gıdalarda gelişen bazı küfler (Aspegillus, 
Penicillium vb.) mikotoksin oluşturmaktadır. Mikotoksinler (aflatoksin, 
patulin vb.); karaciğer, böbrek, deri gibi organlarda kansere yol açabil-
mektedir. Gıdalarda küf oluşmasından ve küflü gıdaların tüketiminden 
kaçınılmalıdır.

• PESTİSİTLER: Bitkilerin zararlılardan ve hastalıklardan korun-
ması için uygulanan tarım ilaçlarıdır. Kalıntıları belirli limiti aşarsa 
insan sağlığına zara vermektedir. İzinli olanları ve kalıntı düzeyleri gıda 
kodeksi ile belirlenmiştir. Çiftçinin uygulama dozuna ve tarihine uyması 
sağlanmalıdır.

• HORMONLAR: Bitkilerde büyümeyi düzenlemek (irileştirme, 
olgunlaştırma vb.) ve tozlaşmayı sağlamak amacı ile kullanılan madde-
lerdir. Daha çok üzüm ve serada yetişen domates, patlıcan, kabak için 
uygulanmaktadır. Bunların da kalıntılarından kaçınılması gereklidir.

• ANTİBİYOTİKLER: Hayvanlarda hastalığın tedavisi için kulla-
nılan maddelerdir. Hayvan vücudunda kaldıkları sürede (4-6 gün) ete, 
süte ve yumurtaya da geçmektedir. Gıda ile insana taşınan kalıntıları 
antibiyotik tedavisini etkisizleştirebilmektedir.

• METALLER: Gıdalara farklı kaynaklardan arsenik, kadmiyum 
cıva gibi zararlı metaller bulaşabilmektedir. Belirli miktarın üzerinde 
zehirlenmeye yol açtıkları için gıdalardaki miktarları sınırlanmıştır.

• BİYOJEN AMİNLER: Bunlar uygun olmayan depolama ve olgun-
laştırma koşullarında balık, et, peynir gibi gıdalarda oluşmaktadır. Fazlası 
bulantı, nefes darlığı ve migrene yol açmaktadır.

• PAHLAR: Kimyasal olarak poliaromatikhidrokarbon denilen ve 
kanserojen olan bu bileşikler gıdaya ya çevreden bulaşmakta ya da etin 
ızgara (mangal, barbekü) sırasında oluşmaktadır.
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• AKRİLAMİD: Fırında pişirilen ya da yağda kızartılan bazı gıdalarda 
(cips, patates kızartması, kraker, bisküvi gibi) yüksek sıcaklık sonucu 
oluşan zararlı bir bileşiktir.

• KATKILAR: Bunlar gıdaya belirli fonksiyonu (koyulaştırma, 
kabarma, raf ömrünü uzatma vb.) yerine getirsin diye bilerek katılmak-
tadır. Ancak kontrolsüz kullanımı önlemek için bunların kullanılacağı 
gıdalar ve gıdalardaki miktarı sınırlanmaktadır.

• MONOMER: Plastik gıda ambalajlarından gıdaya geçebilen mad-
delerdir (PVC’den vinilklorür, PET’ten tereftalik asid, polikarbonattan 
bisfenol-A gibi). Bunların gıdaya geçebilen miktarı için maksimum limit 
konulmaktadır ve ambalajın bu özelliğe uygun olması gereklidir.

Gıda kaynaklı tehlikelere kuşkusuz bu kadar değildir. Bunlar gıdaya 
havadan, topraktan, sudan, ambalajdan bulaşabildiği gibi depolama ve 
işleme sırasında da oluşabilmektedir. Bu da gıda güvenliğini zorlaştıran 
başka bir olgudur.

3. GIDA GÜVENLİĞİNİN ZAYIF YANLARI

Gıda güvenliğinin sağlanması gerçekte bir kamu görevidir ve her 
ülke bunun için bir sistem oluşturmaktadır. Türkiye’de bu sistem esas 
olarak 5996 sayılı yasa ile tanımlanmıştır. Bu sistem; kontrol yetkisinin 
tek bakanlığa verilmesi, gıda zincirinin tümüyle kapsanması, gıda güven-
liğinin risk analizine dayandırılması, gıda kodeksinin hazırlanması gibi 
çok olumlu özellikler taşımaktadır. Fakat uygulamada zayıf yanlarının 
da olduğu görülmektedir:

• RİSK DEĞERLEDİRME: Geçerli ve olası tehlikelerin bilimsel 
bir yaklaşımla tanımlandığı sürecin adıdır. Bağımsız, tarafsız, çok disip-
linli bir kurul tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Böyle bir kurul 
olmadan risk analizinden ve risk analizi olmadan da tehlike önceliğin-
den söz edilemez. Dolayısı ise gıda güvenliğinin hangi düzeyde olduğu 
bilinemez. Türkiye’de, yukarıdaki tanıma uygun bir risk değerlendirme 
kurulu henüz oluşturulmamıştır.

• İZLENEBİLİRLİK: Gıda güvenliğini sağlamanın koşullarından 
biri de gıdaların izlenebilirliğinin sağlanmasıdır. İzlenebilirlik kısaca 
gıda zincirinde bir önceki ve bir sonraki adımın kayıt altına alınması 



277

GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ VE ZAYIF YANLARI

ve böylece olası hata kaynağının geriye doğru kolayca saptanmasıdır. 
Gıda zinciri tarla, çiftlik gibi birincil üretim ile başlamaktadır. Tarım 
işletmelerinin küçüklüğü ve kooperatifleşme oranının düşüklüğü birincil 
üretimde izlenebilirlik için gerekli kayıtların tutulmasını ve kontrolünü 
zorlaştırmaktadır. Bu eksikliğin zincirin diğer halkalarına da yansıdığı 
bir gerçektir.

• KALİTE SİSTEMLERİ: Gıda güvenliği için yalnız kamu kontrolü 
yetmez. İşletmelerde GAP ve HACCP gibi kalite sistemlerinin de uygu-
lanması gerekir. HACCP sistemi birincil üretim için zorunlu değildir. 
Ancak bu sistemin KOBİ düzeyindeki gıda işletmelerinde de gereğince 
uygulandığı söylenemez. Bunların toplam üretimdeki payları düşük olsa 
da işletme sayısı açısından %90 dolayında oldukları tahmin edilmektedir.

• KONTROL SIKLIĞI: Kamu tarafından kontrol sıklığının belir-
lenmesinde risk değerlendirme sonuçları dikkate alınmalı ve öncelikli 
tehlike kaynakları (gıda grubu, işletme) daha sıkı kontrol edilmelidir. 
Daha önce değinildiği gibi Türkiye’de risk değerlendirme sistemi oturma-
dığı için kontrol sıklığı ildeki görevlilerin inisiyatifi ile belirlenmektedir.

Kontrol sıklığı açısından bir başka eksiklik te denetçi sayısının yeter-
sizliğidir. Türkiye’de kontrol edilmesi gereken işletme (üretim, satış, tüke-
tim) 400.000, yılda görevli başına denetim sayısı ise 200 dolayındadır. 
Dolayısı ile, denetçi sayısını artırmadan denetim sıklığının artırılması söz 
konusu değildir. Denetçilerin yetkinliği ve eğitimi de başka bir konudur.

• ANALİZ KAPASİTESİ: Gıdaların gıda kodeksine uygunluğu ve 
aykırılığı laboratuvar analizi ile belirlenmektedir. Bu amaçla farklı illerde 
41 kamu gıda kontrol laboratuvarı bulunmaktadır. Ancak; bu labora-
tuvarların çok azı akreditedir ve donanım açısından da laboratuvarlar 
arasında farklar vardır. Kapasite yetersizliği nedeni ile analiz raporlarının 
geciktiği de bir gerçektir.

• CEZALARIN CAYDIRICILIĞI: Gıda kodeksine uygunluğun ve 
gıda güvenliğinin sağlanması için aykırı durumlarda uygulanan cezaların 
caydırıcı olması gereklidir. HACCP sistemi yokluğunda 2000 TL, zorunlu 
personel çalıştırılmadığında 3000 TL ve etiket bilgisi yanıltıcı olduğunda 
5000 TL para cezalarının caydırıcı olmadığı açıktır.

• BİLGİ KİRLİLİĞİ: Gıda güvenliği konusunda tüketicilerin kafası 
oldukça karışıktır. Önce tüketiciye yeterli bilgi verilmemesi nedeni ile 
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bilgi boşluğu oluşmaktadır. Bunu, boşluğun gerçek dışı bilgilerin dol-
ması ile oluşan bilgi kirliliği izlemektedir. Önlemenin yolu ise, doğru 
bilgilerin güvenli kaynaktan medyaya ve tüketiciye iletilmesidir. Bu 
güvenli kaynak; daha önce sözü edilen risk değerlendirme kurulu olabilir.

Öte yandan, gıdaların kontrol edildiğinin bilinmesi hem üretici ve 
hem de tüketici açısından önemlidir. Üreticinin aykırı durumlardan 
kaçınmasını, tüketicinin ise gıdaya güven duyması sağlar. 5996 sayılı 
yasa kontrol sonuçlarının kamuoyuna yılda ancak bir kez açıklanmasını 
öngörmektedir. Bu süre oldukça uzundur. Dolayısı ile bu açıklamanın 
üretici ve tüketici açısından beklenen yararı sağlaması söz konusu değildir.

Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Hocama verdiği bilgilerden 
dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımız Ziraat Mühendisi 
Çiğdem Kurtar, “Gıda resmi kontrolleri ve idari yaptırımlar” başlıklı 
tebliğini sunacaktır.

Çiğdem KURTAR (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı–Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü)- Merhabalar, ben Çiğdem Kurtar, Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarlar Dairesinde görev 
yapıyorum. Ziraat mühendisiyim. Daha önce 5,5 yılı Ordu İli Kabataş 
ilçe müdürlüğünde, 5,5 yıl Kars ili kontrol şube müdürlüğünde ve 6 yıldır 
da genel müdürlükte olmak üzere, bakanlığın bütün mihenk taşlarında 
görev yapmış bir insan olarak, şu anda merkez teşkilatında çalışıyorum.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı–Gıda ve Kontrol  
Genel Müdürlüğü

GIDA RESMİ KONTROLLERİ VE İDARÎ YAPTIRIMLAR

1. Gıda ve Gıda Güvenilirliği

Gıda; besin, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için yemek 
suretiyle tüketmeleri gereken maddeler vb. olarak muhtelif şekillerde 
tanımlanmaktadır. Ancak toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım 
gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanan hukuk sistemi 
içerisinde gıdanın özel olarak tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye mevzuatında gıda yeni bir kavram değildir. İlk kez 19/03/1927 
tarih ve 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli 
Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratu-
varları Kanunu’nda gıda kavramı yer almıştır. 1930 yılında yayımlanan 
1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun-
larında gıda ile ilgili pek çok hüküm bulunmakta fakat gıda tanımlan-
mamaktadır. Gıdanın tanımı mevzuatta ilk defa 28/06/1995 tarihli 
560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamede “Gıda maddesi” adı altında yapılmıştır. Daha 
sonra 2004 yılında yayımlanan 5179 sayılı kanun ve 2010 yılında yayım-
lanan ve halihazırda yürürlükte olan 5996 sayılı kanunda gıda tanımı 
bulunmaktadır. 5996 sayılı Kanun’da gıdanın yasal olarak tanımlanırken 
“Gıda: Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, 
hasat edilmemiş bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, kozme-
tikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik veya psikotropik maddeler 
ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen veya 
yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş 
her türlü madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması 
veya muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir 
maddeyi, ifade eder.” denilmektedir (Anonim 2010).
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İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için gıdalara ihtiyaç duymakta-
dır. Beslenme hakkı evrensel bir hak olarak İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde tanımlanmış haklar arasında bulunmaktadır. Nitekim 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. maddesinde herkesin ken-
disinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi 
bakım hakkının var olduğu ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık 
ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda 
güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiştir (Anonim 2015).

Temel insan hakkı olan beslenmenin, gıdaların tüketilmesi yoluyla 
mümkün olması zaman içerisinde gıda ile ilgili pek çok kavram, anlayış 
ve politikanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kavramlar iki temel bakış 
açısında toplanmaktadır. Bu anlayışlar gıdanın var ve erişilebilir olması, 
var olan ve erişilen gıdaların insan sağlığına zarar vermemesi şeklindedir. 
Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği olarak isimlendirilmektedirler.

Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği kavramları kamuoyunda sıkça 
karıştırılmaktadır. Gıda güvenliği, insanların doğal hakkı olan sağlıklı 
yaşama ulaşabilmeleri için uygun fiyatta, sağlıklı, yeterli, besleyici ve 
güvenilir gıdaya erişimin sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Buzbaş 
2010).

Gıda güvenilirliği ise gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyo-
lojik her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü 
ifade etmektedir. Gıda güvenliği tanımı değerlendirildiğinde ulaşılabilir 
olması gereken gıdanın aynı zamanda güvenilir de olması gerekmektedir. 
Bu durum gıda güvenliğine, gıda güvenilirliğini de kapsayan bir nitelik 
katmaktadır.

Yıllar içerisinde gıdaların güvenilir olması gerektiğine dair toplumda 
duyarlılığın artması, güvenilir olmayan gıdalardan kaynaklanan hastalık-
ların bilimsel gelişmelerle ortaya konulması, bu hastalıkların yol açtığı 
iş kaybı ve sağlık harcamaları kamu otoritelerini evrensel bir hak olan 
beslenme hakkını sağlamak amacıyla gıda güvenilirliğine dair mevzuat 
düzenlemeleri ve resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yönlendirmiştir. 
Kamu otoritelerince bilimsel gelişmeler ışığında gıda güvenilirliği şartları 
belirlenmiştir.
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Türkiye’de 13/06/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirlenen 
gıda güvenilirliği şartları aşağıda sıralanmıştır.

• Güvenilir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme 
piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüke-
time uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.

• Gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde, üretim, 
işleme ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı 
niteliğindeki bilgiler ile insanlar tarafından günlük normal kul-
lanım koşulları dikkate alınır.

• Gıdanın insan sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesinde; 
tüketenin sağlığı üzerinde ani, kısa veya uzun vadede oluştura-
bileceği muhtemel etkileri yanında, gelecek nesiller üzerindeki 
etkileri, birikerek artan muhtemel toksik etkileri ve belirli tüketici 
gruplarının özel sağlık hassasiyetleri de dikkate alınır.

• Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olmadığının 
belirlenmesinde, gıdanın yabancı madde karışması da dâhil olmak 
üzere her tür bulaşıklığı veya çürüme, bozulma veya kokuşma 
nedeniyle kullanım amacına uygun olmaması dikkate alınır.

• Bir seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşit gıdanın bir 
bölümünün güvenilir olmadığının tespiti durumunda, geri kalanı 
ile ilgili daha kapsamlı yapılan değerlendirme sonucunda güvenilir 
olduğu ispat edilemez ise, o seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf 
veya çeşidin tamamının güvenilir olmadığı kabul edilir.

• Gıda, Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile, gıdanın 
güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması 
durumunda, Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtla-
yabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilir (Anonim 2010).

2. Gıda Mevzuatı

Dünyada son yıllarda sağlıklı ve kaliteli yaşam akımı insanların 
yaşamak için muhtaç olduğu gıdaların güvenilir olması talebini art-
tırmıştır. Ancak tek başına tüketici talebinin gıda mevzuatının oluşu-
munda etkili olduğunu söylemek yeterli olmayacaktır. Ulaşım ve iletişim 
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olanaklarındaki artış nedeniyle gıda maddeleri küresel ticarete konu 
olmaktadır. Bu durum da gıda ticaretinin düzenlenmesi ihtiyacını ortaya 
çıkarmış, gıda güvenilirliğine yönelik mevzuat ve denetimlerin gelişmesini 
sağlamıştır (Kurtar ve Gün 2014).

Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin; 
üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve piyasaya arzı ile ilgili her aşamayı kapsayan 
düzenlemelerin bütünü gıda mevzuatını oluşturmaktadır. Türkiye’de gıda 
mevzuatı kanun, kararname, yönetmelik, yönerge, tebliğ, talimat, prose-
dür vb. mevzuat şekilleri kullanılarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Gıda mevzuatı 13/06/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çatısı 
altında toplanmıştır. 5996 sayılı Kanun 9 kısım, 18 bölüm, 50 madde 
ve 2 adet ekten oluşmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımı benimseyen kanun 
bitki sağlığı, veteriner hizmetleri, gıda ve yem güvenilirliği şartlarını 
tanımlamakta bu şartlara uygunluğun kontrolü için resmi kontroller ile 
uygunsuzluk durumunda uygulanacak yaptırımların usul ve esaslarını 
belirlemektedir.

Gıda mevzuatının çatısını oluşturan 5996 sayılı Kanun belirli bir 
amaca hizmet etmekte ve ancak kapsamı dahilinde gıda güvenilirliğini 
sağlamayı hedeflemektedir. Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, 
halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici 
menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve 
sağlamaktır. Ayrıca 5996 sayılı Kanun gıda, gıda ile temas eden madde 
ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, 
bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar 
ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, 
bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik 
ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konula-
rını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı 
hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini 
ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsamaktadır. 
Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazır-
lanan gıdalar 5996 sayılı Kanun’un kapsamı dışındadır (Anonim 2010).
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5996 sayılı Kanun kapsamında gıda ve yem güvenilirliği sağlanması 
amacıyla yönetmelik, tebliğ ve prosedürler hazırlanarak yürürlüğe konul-
muştur. Bu mevzuat dört ana başlıkta sınıflandırılabilmektedir.

• Genel Hijyen ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 
Yönetmelikleri

• Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik ve prose-
dürler ile Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel 
Kuralları Belirleyen Yönetmelik

• Laboratuvarlar ile ilgili yönetmelikler

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğleri

5996 Sayılı Kanun

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
ile

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları 
Belirleyen Yönetmelik

Gıdanın Resmi 
Kontrolü ve İdari 

Yaptırımlar 
Prosedürü

Bakanlığın 
Gıdaya Dair 

Resmi Kontrol 
Prosedürü

Resmi 
Numune Alma 

Prosedürü

İşletmelerin 
Riske Dayalı 

Denetim 
Sıklığının 

Belirlenmesi 
Prosedürü

Genel Hijyen ve 
Hayvansal Gıdalar 

İçin Özel Hijyen 
Kuralları 

Yönetmelikleri

Laboratuvarlar 
ile ilgili 

yönetmelikler

Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmelik 
ve Tebliğleri

Şekil 2.1 5996 sayılı Kanun kapsamındaki gıda mevzuatı

Gıda resmi kontrolleri 17/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğe bağlı olarak prosedürler hazırlanmış 
ve yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine 
Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak gıda hijyeni, halk sağlığı, 
hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek hayvansal gıdaların 
resmi kontrol esaslarını belirlemek amacıyla 17/12/2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin 
Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen resmi 
kontroller de mevcuttur.

Gıda güvenilirliğinin tespitine yönelik olarak alınan numunelerin 
analizlerini gerçekleştirecek olan laboratuvarların kuruluş izni, çalışma 
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izni, denetimleri, çalışma usul esasları ile Ulusal Gıda Referans Labora-
tuvarının çalışma şekli, yönetimi ve faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin 
yürütülmesine ilişkin usul esasları laboratuvarın nevi ve niteliğine göre 
3 yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmelikler 29/12/2011 tarihli 
3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar-
larının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve 
Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 04/09/2000 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve 14/01/2000 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görev Esaslarına Dair Yönetmelik’tir.

Gıda kodeksi gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 
asgari teknik ve hijyenik şartlarını belirleyen kuralların bütünüdür. Yatay 
ve dikey olmak üzere 2 farklı yapıda mevzuat içermektedir. Gıda kodeksi 
gıda mevzuatının önemli bir parçası olmakla birlikte diğer gıda mevzuatı 
hükümleri ile kodeks hükümleri birlikte uygulanmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi

5996 Sayılı Kanun

Dikey 
Mevzuat 
(Tebliğler)

Yatay Mevzuat 
(Yönetmelikler)

DİĞER DÜZENLEMELER
İşletme Kayıt/Onay
Hijyen
Resmi Kontroller
İthalat/İhracat
Laboratuvarlar

Şekil 2.2 Gıda mevzuatında Türk Gıda Kodeksi

Türk Gıda Kodeksi 5996 sayılı Kanun kapsamında gıda ve gıda ile 
temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriter-
leri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, 
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aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşan-
lar, ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metotları, taşıma ve 
depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar ile coğrafi 
işaretle ilgili özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemek 
amacıyla hazırlanmaktadır.

Yatay gıda kodeksi, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma 
verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ve 
veteriner ilaç kalıntıları, numune alma, analiz metotları, etiketleme, 
mikrobiyolojik kriterler gibi tüm gıdalara ve gıda ile temas eden madde 
ve malzemelere uygulanacak olan kriterleri içeren gıda kodeksini ifade 
etmekte ve yatay gıda kodeksi Resmi Gazete’de yayımlanan yönetme-
liklerden oluşmaktadır.

Dikey gıda kodeksi, belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile 
temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren gıda 
kodeksini ifade etmektedir. Dikey kodeks mevzuatları Resmi Gazete’de 
yayımlanan tebliğlerden oluşmaktadır.

5996 sayılı Kanun ile belirlenen bir başka konu da gıda güvenilirliğin-
den sorumlu olacak kişi ve kurumlar ile bunların sorumluluklarıdır. Gıda 
güvenilirliğinden sorumlu kamu otoritesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı olmakla birlikte asıl sorumluluk gıda işletmecisine verilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 5996 ile belirlenen sorum-
lulukları aşağıda sıralanmıştır:

• Uygulanma ile ilgili usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikler 
ile belirlemek,

• 5996 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için, 
gıda ve yem işletmecilerinin üretim, işleme ve dağıtımın tüm 
aşamalarında resmi kontrolleri yapmak, gıda ve yem işletmeleri 
ile ilgili kayıtları tutmak,

• Gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, çalıştırmak zorunda 
olduğu Kanunun Ek-1’de belirlenen lisans eğitimi almış personeli 
bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre belirler çıkarılacak 
bir tebliğ ile ilan etmek,

• Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu 
olanları belirlemek (Anonim 2010).
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Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında 5996 sayılı Kanun temel sorum-
luğu gıda işletmecisine vermektedir. Gıda işletmecisinin Kanunda sıra-
lanan sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

• Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yem ile ilgili 
faaliyet gösteren işletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşama-
sında 5996 sayılı Kanunda belirtilen şartları sağlamak ve bunu 
doğrulamakla yükümlüdürler.

• Gıda ve yem işletmecileri ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını 
veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve yem güvenilirliği 
şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul 
gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü kendi 
kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için 
gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlığı 
bilgilendirmek zorundadırlar. Gıda ve yem işletmecileri, ürünün 
toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi 
veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve gerekli 
hâllerde, insan sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirlerin 
yeterli olmaması durumunda, tüketiciye veya kullanıcıya ürünün 
iadesi için çağrıda bulunmak zorundadırlar.

• Gıda ve yem işletmecileri, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel 
tutmak, istendiğinde Bakanlığa sunmak zorundadırlar.

• Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu 
olanlar Bakanlıkça belirlenmektedir. Ürün sahibi, onay için 
Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. 
Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı 
yasaklanmıştır.

• Gıda ve yem işletmecileri, ürünle ilgili riskin önlenmesi, azal-
tılması veya ortadan kaldırılmasından sorumlu olup, bu gibi 
tedbirlerin alınmasında Bakanlıkla işbirliği yaparlar. İlgililer, 
Bakanlıkça alınan önlemlerin uygulanması sırasında hiçbir şekilde 
engelleme yapamazlar.

• Ek-1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, 
konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak 
zorundadırlar.
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• Gıda veya yem işletmecileri izlenebilirliği sağlamak amacıyla, 
üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, sorumluluğundaki 
gıda veya yemin, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü mad-
denin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi 
için, bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri Bakanlığa 
sunmak zorundadırlar.

• Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecileri, 
tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda 
ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yüküm-
lüdürler. Gıda ve yem işletmecileri üründe veya ürünün üretim, 
işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması hâlinde, teh-
like analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin 
uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri 
yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadırlar.

• Tüm gıda işletmelerine “Onay” veya “Kayıt” zorunluluğu geti-
rilmiştir. Bakanlıkça belirlenen onaya tabi işletmelerin faaliyete 
geçmeden önce Bakanlıktan onay alması, kayıt işlemine tabi 
olan diğer tüm işletmelerin ise kayıtlarını Bakanlığa yaptırmaları 
zorunludur.

• Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecileri, 
tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda 
ve yem güvenilirliği sistemini (HACCP) kurmak ve uygulamakla 
yükümlüdürler (Anonim 2010).

3. Gıda Resmi Kontrolleri

Gıda Resmi Kontrollerinin usul ve esasları 17/12/2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetme-
lik ile belirlenmiştir. Yönetmelik 11 bölüm, 44 madde, ve 1 adet ekten 
oluşmaktadır. Yönetmelik gıda ve yemin yurtiçi, ithalat ve ihracat aşama-
larında resmi kontrol usul ve esaslarını belirlemekle birlikte izlenebilirlik 
ve sorumluluklar, kriz yönetimi ve ihtiyati tedbirler, kontrol planları 
ve raporlar ile resmi kontrollerin finansmanı konularında hükümler 
içermektedir.

Yönetmeliğin amacı, insan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre 
aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya 
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kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile 
tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil olmak 
üzere tüketici menfaatlerinin korunmasına ve haksız rekabetin önlenmesi 
ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Ayrıca yönetmelik resmi kontroller, izlenebilirlik, hızlı uyarı sistemi, 
acil durumlar, ihtiyati tedbirler, kriz yönetimi, kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi, resmi sertifikasyon, yıllık ve çok yıllık ulusal kontrol planları, 
sorumluluklar ve itirazlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Tarımsal 
ürünlerin ortak piyasa düzenlemelerine ilişkin kurallara uygunluğun 
doğrulanması için uygulanan resmi kontroller yönetmelik kapsamında 
bulunmamaktadır (Anonim 2011).

Yönetmelik gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi kont-
rolleri yazılı prosedürlere uygun olarak yürütmektedir. Bu prosedürler, 
yönetmelikte EK-1’in B bölümünde yer alan konular dahil olmak üzere 
kontrol görevlisi için gerekli bilgileri ve talimatları içermektedir.

Yönetmelik kapsamında hazırlanması öngörülen prosedür konuları 
aşağıda sıralanmıştır.

• Bakanlığın teşkilat yapısı ve yetki devri yapılanlar dâhil merkez 
teşkilat ve ilgili kurumlar arasındaki ilişki,

• Bakanlık ve resmi kontroller ile ilgili yetki devri yaptığı kontrol 
kuruluşları arasındaki ilişki,

• Ulaşılması planlanan hedefler,

• Personelin görev, sorumluluk ve hizmetleri,

• Kontrol metotları ve teknikleri, numune alma prosedürleri, 
sonuçların yorumlanması ve takip eden kararlar,

• İzleme ve gözetim programları,

• Resmi kontrolleri takip eden faaliyetler,

• Konuyla ilgili sorumlulukları olan diğer birimler ve bölümlerle 
işbirliği,

• Numune alma metotları, analiz metotları ve tespit testlerinin 
uygunluğunun doğrulanması,
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• Resmi kontrollerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli 
olabilecek diğer faaliyetler ya da bilgiler.

• Kontrol görevlisi eğitimleri (Anonim 2011).

Gıda resmi kontrollerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazır-
lanan prosedürlerde bakanlığın görevleri, görev yapacak kontrol görevli-
lerinin eğitimi ve yetkilendirilmesi, işletmelerin denetim sıklığının nasıl 
belirleneceği, kontrol görevlilerinin izleyeceği yol ve yöntemler, numune 
alma usul ve esasları, hazırlanacak tutanak, rapor, form vb. dokümanla-
rın örnekleri, idari yaptırım usul ve esasları, matbu idari yaptırım kararı 
örnekleri vb. bilgi ve belge örnekleri yer almaktadır.

Gıda resmi kontrolleri 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleşti-
rilmekle birlikte aynı kanunda hukuki olarak tanımlanmış ve sınırlan-
dırılmıştır. Kanunda resmi kontrol 5996 sayılı Kanun kapsamındaki 
faaliyetlerin bu kanun hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, 
kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, 
gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri 
kontroller olarak tanımlanmıştır (Anonim 2010).

Tanım incelendiğinde resmi kontrollerin ancak kontrol görevlilerince 
gerçekleştirilebileceği, kontrol görevlilerinin de ancak kendilerine verilen 
yetki çerçevesinde resmi kontrol yapabileceği anlaşılmaktadır. Resmi 
kontrollerin amacı Kanuna uygunluğu doğrulamaktır. Bu kapsamda 
izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve 
benzeri kontroller yapılabileceği de ifade edilmektedir. Resmi kontrol 
kavramı 5996 sayılı Kanun’un düzenlediği tüm alanlarda uygunluğun 
doğrulanması hedeflemekle birlikte gıda güvenilirliği ve tüketicinin 
korunması amacıyla yapılan kontroller resmi kontrollerin bir parçasıdır.

Gıda işletmelerinde resmi kontroller düzenli olarak, Avrupa Birliği’ne 
uygun olarak risk esasına göre ve uygun sıklıkta gerçekleştirilmektedir. 
Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler ile 
perakende gıda işletmelerinin denetim sıklığı İşletmelerin Riske Dayalı 
Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü’nde tanımlanan yöntemle 
belirlenmektedir. Denetim sıklığı belirlenirken;

• Gıda maddelerinin risk durumu,

• Önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler,
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• Gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin (otokontrol) 
sonuçları

• İşletmenin resmi kontrolde tespit edilen hijyen yönetimi olmak 
üzere dört ana kriter dikkate alınmaktadır.

Gerçekleştirilen her resmi kontrolden sonra yukarıda belirtilen dört 
ana kriter kapsamında işletmenin durumuna göre puanlama yapılmakta-
dır. “Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Tablosu” doldurulduk-
tan sonra ortaya çıkan puana göre bir sonraki denetimin ne kadar zaman 
sonra gerçekleştirileceği tespit edilmektedir. Prosedüre göre denetim 
sıklıkları ayda birden başlamak üzere yılda bire kadar değişebilmektedir.

“Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik” kapsamın-
daki gıda ve yem işletmelerinin resmi kontrollerinden sorumlu meslek 
mensupları 5996 sayılı Kanunun ekinde yer alan Ek-2 sayılı listesinde 
belirlenmiştir. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim, su 
ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, kimya mühendisi, 
kimyager mesleklerine mensup kontrol görevlileri faaliyet konularına 
uygun olan gıda işletmelerinin kontrollerini gerçekleştirebilmektedirler 
(Anonim 2010).

Resmi kontrollerde, kontrol görevlisine yardımcı olmak üzere ilgili 
meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyenler ve yardımcı sağlık 
personelleri de görevlendirilebilmektedir (Anonim 2010).

Gıda ve Yemim Kontrollerine Dair Yönetmelik’in resmi kontrollere 
ilişkin genel hükümleri mevcuttur. Bu hükümler ile kontrol görevlisine;

• Kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapma, kont-
rol sonucuna göre her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, 
tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar alma,

• Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde idarî yaptırımları 
uygulamaya yetkisi,

• Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilme ve 
numune alabilme,

• Resmi kontroller sırasında yalnızca mevzuata uygunsuzluğun 
tespiti ve adli mercilere delil olarak sunmak amacıyla fotoğraf 
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ve/veya video çekimi yapabilme yetki ve sorumlulukları verilmiştir 
(Anonim 2011).

Gıda resmi kontrolleri gerçekleştirilirken insan hatasının minimuma 
indirilmesi ve kontrol sonucunda taraflar açısından bir mağduriyet 
yaşanmasının önüne geçilmesi için itiraz süreci mevcuttur. İlgililer, resmi 
kontrol ve denetim sonuçları hakkında, tebligat yapıldığı tarihten itibaren 
7 (yedi) gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Ürünün kalan raf 
ömrü yedi günden az olan gıdalar, mikrobiyolojik incelemeler ve ürün 
miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz olduğu 
durumlarda analiz sonucuna itiraz edilememektedir. İtirazdan kaynak-
lanan masraflar ilgililer tarafından karşılanmaktadır (Anonim 2010).

Resmi kontrol sonuçlarına itiraz süresi resmi kontrolün gerçekleşti-
rilmesinin akabinde gıda işletmecilerine resmi kontrol raporunun tebliği 
tarihinde başlamaktadır. Resmi kontrol raporunun tebliğinden itibaren 
7 (yedi) gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne itiraz etme hakkı bulun-
maktadır. İtiraz, idarece değerlendirilmektedir. 5996 sayılı Kanunun 
42-(2) nci maddesi gereği acil tedbirler gerektirmesi durumu hariç idari 
yaptırımlar itiraz süresi bittikten sonra uygulanmaktadır.

4. İdari Yaptırımlar

Gıda resmi kontrollerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na uygunsuzluk tespit edilmesi duru-
munda, Kanunun 40, 41 ve 42’inci maddelerinde belirlenen idari yap-
tırımlar uygulanmaktadır. İdari yaptırımların yasal dayanakları 5596 
sayılı Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’dur. Kabahatler Kanunu’nda idari yaptırımlar idari para cezası 
ve idari tedbirler olarak iki başlıkta sınıflandırılmaktadır. İdari tedbirler 
ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 
tedbirler olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2005). 5996 sayılı Kanun 
kapsamında gıda işletmelerinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 
idari tedbir niteliğindeki mülkiyetin kamuya geçirilmesi, idari para cezası, 
piyasadan toplatma, ürünlere el koyma, etiket bilgileri mevzuata uygun 
hallere getirilinceye kadar ürünlerin satışını durdurma, faaliyetten men 
yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca tespit edilen uygunsuzluğun suç 
niteliği taşıması durumlarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmaktadır.
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5996 sayılı Kanunda belirtilen idarî yaptırımları uygulama yetkilisi 
belirlenirken Kabahatler Kanunu gereği Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
yer bakımından uygulama kuralına riayet edilmektedir. Bu kapsamda 
idari yaptırımları uygulamaya kabahatin işlendiği yerin İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü yetkilidir (Anonim 2005). İl Müdürü bu yetkisini 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürüne yazılı olarak devredebilmek-
tedir. Ancak resmi kontroller sırasında insan sağlığı, gıda ve yem güveni-
lirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşması ve acil tedbirler 
gerekmesi durumunda idarî para cezaları hariç olmak üzere diğer idari 
yaptırımları uygulamaya kontrol görevlileri de yetkilidir (Anonim 2010).

İstisna olarak 5996 sayılı Kanun ile düzenlenen Kaynak Suları ve Özel 
Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar’ın her türlü izin ve resmi kontrolleri Sağlık 
Bakanlığı’nca yürütülmekte ancak Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar’ın 
idari yaptırım uygulama yetkisinin İl/İlçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğünde olması nedeniyle idari yaptırımları İl/İlçe İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince uygulanmaktadır.

5. Şeffaflık ve Gizlilik

5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen resmi kontrollerin 
sonucunda elde edilen bilgiler Kanunun 31’inci maddesinin 6’ncı fık-
rası gereği kamuoyuyla paylaşılmaktadır. İlgili fıkrada “Bakanlık, uygun 
gördüğü hâllerde yapılan kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 
kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ancak, iç hukuk ve uluslararası hukuk 
ile güvence altına alınan, gizli soruşturma ve sürmekte olan adlî ve idarî 
işlemler, kişisel bilgiler, meslek sırları, gizli müzakereler, uluslararası iliş-
kiler ve ulusal savunma ile ilgili bilgiler kamuoyuna sunulamaz.” hükmü 
doğrultusunda bilgi paylaşımı yapılmaktadır (Anonim 2010).

Gıda ve yem resmi kontrolleri sonucu elde edilen ve kamuoyu bilgisine 
sunulacak bilgiler “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik”in 
8’inci maddesi ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre Bakanlık resmi internet 
sitesinde duyurmak suretiyle aşağıdaki bilgileri kamuoyunun bilgisine 
sunabilmektedir.

• Onaylı ve kayıtlı işletmeler,

• Onayı askıya alınan işletmeler,
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• Onayı iptal edilen işletmeler,

• Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeler,

• Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda 
ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti 
ve/veya seri numarası.

• Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozul-
muş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, 
ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası (Anonim 2011).

6. Gıda Güvenilirliğine Yönelik Yapılan Diğer Faaliyetler

Gıdalar ile ilgili ticari reklam ve ilanlar da 5996 sayılı Kanun kapsa-
mında düzenlenmektedir. Basın ve yayın organlarında (Radyo, televizyon, 
gazete, dergi, internet vb.) yayınlanan ticari reklam ve ilanlarda tüketici-
lerin yanıltılması durumunda ilgili kanunlar kapsamında yaptırım uygu-
lanması amacıyla sorumlu kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulmak-
tadır. Yapılan bildirimler neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 
6502 sayılı Kanun gereği idari para cezası ve reklam durdurma, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu’nca 6112 sayılı Kanun gereği idari para cezası 
ve idari tedbir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca 5651 sayılı 
Kanun gereği erişimin engellenmesi, güvenli internet hizmetine dahil 
edilmesi ve içerik filtreleme yaptırımlarını uygulamaktadır.

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı’nca tüketicilerin her türlü ihbar, 
şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi ve 
taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ama-
cıyla 174 Alo Gıda Hattı kurulmuştur. Bu yolla gelen başvurular değer-
lendirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller gerçekleştirilmektedir.

Tüketicinin denetim mekanizmasına etkin katılımının sağlanması 
amacıyla ALO 174 GIDA Hattı 14 Şubat 2009’da faaliyete geçirilmiştir. 
Alo 174 Gıda Hattına gıda bilgi edinme, ihbar ve şikâyet kapsamında 
yapılan başvuru ve başvurular sonucu uygulanan idari yaptırımların 
yıllara göre dağılımı aşağıda bildirilmiştir (Anonim 2014).
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ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve İdari Yaptırım Sayısı

Yıllar Oluşturulan Başvuru 
Sayısı**

Sonuçlanan Başvuru 
Sayısı

Cezai İşlem 
Sayısı

2009* 20.951 20.951 3.765

2010 33.221 33.060 6.920

2011 33.693 33.642 4.072

2012 54.495 54.040 8.052

2013 59.826 59.644 4.467

2014*** 57.764 55.232 3.718

TOPLAM 259.950 256.569 30.994

* 2009 yılı verileri, ALO 174 GIDA Hattı’nın faaliyeti geçtiği 14 Şubat 2009 
tarihinden sonraki verilerdir.

** Oluşturulan başvuru sayısı, gıda ihbar ve şikâyet kapsamında oluşturulan 
başvuruları içermektedir.
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GIDA SAĞLIĞI DENETİMİ

Gıda güvenliğine ilişkin temel kanunumuz 2010 tarih ve 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”dur. “Amaç” 
konusunu düzenleyen 1. madde hükmü şöyledir: “Bu Kanunun amacı, 
gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan 
ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate 
alınarak korumak ve sağlamaktır”. Bu temel kanun yanında, yönetmelik 
ve genelge şeklinde çok sayıda diğer düzenleyici işlemler bulunmaktadır.

Gıda mevzuatımızın dili: Konuya girmeden önce bir hususu dile 
getirmek istiyorum. Bizim gıda mevzuatımızın (yönetmelikler gibi) 
diline dikkat çekmek istiyorum. Söz konusu mevzuatımızın diline bak-
tığımızda, yoğun bir şekilde yabancı, özellikle batı dillerinden alınan 
kelime ve kavramlar kullanılarak kaleme alındığı görülmektedir. Bu 
durum daha mevzuatın başlığında kendini göstermektedir. Örneğin 
“Türk Gıda Kodeksi”, “Gıda Hijyeni Yönetmeliği”, “Resmi Kontrollere 
İlişkin Dair Yönetmelik”, “Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan 
Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği”, bu şekilde. Yönetmeliklerin içerdiği 
hükümlere bakıyoruz durum daha da vahimleşmektedir. “fermente”, 
hijyen”, “kodeks”, “hermetik” gibi kelime ve kavramlarla dolu. Burada 
kullanılan kelimelerin Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. mesela niye 
“mayalanma” değil de, “fermente” kelimesi kullanılıyor? Türkçe kullanma 
hassasiyeti, başta yasama organı olmak üzere tüm devlet kurumlarında 
olması gerekir. İnsanımızı Türkçe konusunda bilinçlendirmek istiyorsak, 
buna mevzuatın diliyle başlamamız gerekir.

Gıda güvenliği idare hukuku ilişkisi: Gıda güvenliği ile idare hukuku-
nun/idare hukukçusunun bir alakası var mıdır? Aklına bu soru takılanlar 
için cevaplayalım. Bizde idarenin, yani devletin temel görevlerinden 
birisi güvenliği sağlamaktır. Hatta devlet dediğimiz teşkilâtın varlık 
sebebi güvenliği sağlamaktır. Güvenlik ise, özetle kişilerin can ve mal 
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emniyetinin güvenceye alınmasıdır. İdare hukukunda, idarenin güven-
liği sağlama faaliyetine “kolluk faaliyeti”, kolluğun görevi de “kamu 
düzeninin sağlanması” olarak ifade edilir. Kamu düzeninin de “asayişin 
sağlanması, esenliğin sağlanması, genel ahlakın korunması, genel sağlığın 
korunması” şeklinde dört unsuru bulunmaktadır. İşte gıda güvenliği, 
kamu düzeninin dörtlüsü içinde yer alan “genel sağlığın korunması” 
kavramı içinde yer almaktadır.

Mevzuatta gıda; “insanlar tarafından yenilen içilen veya yenilmesi 
içilmesi beklenen, işlenmiş kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü 
madde veya ürün, içki sakız, gıdanın üretimi, hazırlanması veya mua-
meleye tabi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir madde” 
şeklinde tanımlanmış. Yani deyim yerindeyse, yenilebilen, içilebilen ve 
tüketilebilen her şey gıda kavramı içinde yer almaktadır.

Gıda güvenliği denilince, bu alana ilişkin ilk akla gelen düzenleme 
“Gıda Hijyeni Yönetmeliği” oluyor. Yukarıda değinmiştik, hijyen yerine 
sağlık denilse daha güzel olmaz mıydı? Yönetmeliğe baktığımızda, işlenmiş 
ürünler, işlenmemiş ürünler şeklinde ikiye ayrılarak konunun ele alındığını 
görüyoruz. Yönetmelikte gıda türlerinden söz edilmektedir: Yeni gıdalar, 
fonksiyonel gıdalar, vitaminler, mineraller, yağ asitleri, özel beslenme 
amaçlı gıdalar bunlardan bazıları. “Takviye edici gıdalar, tıbbi amaçlı 
diyet gıdalar, bebek ek gıdaları, bebek formülleri, devam formülleri” biz 
hukukçuların pek bilmediği gıda türleri de bulunmaktadır.

Yine yeni öğrendiğim, Gluten İntöleransı Olan Bireylere Uygun 
Gıdalar Tebliğinde yer alan, kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar” 
da varmış. Üstelik buna ilişkin tebliğimiz de var. Sporcu gıdaları tebliği, 
sporcu gıdaları bileşenler tebliği. Bunun yanında Biyogüvenlik Kanununa 
göre “genetiği değiştirilmiş gıdalar” da bulunmaktadır.

Tabii ki gıdayla iş bitmiyor, ilave kavramlarımız da var. Gıda ham-
maddeleri, gıdayla temas eden madde ve malzemeler, gıda katkı mad-
deleri, bulaşanlar, pestisitler de gıda güvenliği kavramı içinde mütalaa 
edilebilecek kavramlar olarak karşımıza çıkıyor.

Gıda güvenliği; amaçları doğrultusunda üretilip tüketildiğinde, 
gıdanın tüketiciye herhangi bir zarar vermeyeceği durumunu ifade edi-
yor. Yine 5996 sayılı Kanunumuzda gıda güvenliği aslında doğrudan 
tanımlanmamış, güvensiz gıdanın şartları belirlenerek, güvenli gıdaya 
ulaşmaya çalışılmış. Güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde 
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ve malzeme piyasaya arz edilmez diyor. Kanun önce bir yaptırım hükmü 
koyuyor. Arkasından da insan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime 
uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir diyor.

Kanun güvenilir olmayan gıda bakımından “insan sağlığı için tehlike 
oluşturma” ve “tüketime uygun olmama” şeklinde iki kıstas getirmektedir.

Kanun, gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde; üretim, 
işletme, işleme ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı 
niteliğindeki bilgilerle, insanlar tarafından günlük normal kullanım 
koşulları dikkate alınır diyor.

Yine insan sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesinde, yani 
herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının nasıl 
belirleneceği de yine mevzuatta belirlenmiş. Burada dikkate değer bir 
husus kanunun “güvensizlik karinesi getirmiş” getirmiş olmasıdır. Kanuna 
göre, bir seri veya bir parti maddenin bir kısmında güvenilir olmadığına 
ilişkin bir numune bulunmuşsa ve diğer parçalarında da güvenli olduğu 
ispat edilemiyorsa, güvenilir olmadığı kabul edilir. Yine kanun “güve-
nirlilik şüphesi” de getirmiş. Eğer güvenilir olduğu ispatlanamıyorsa, o 
mal güvensizdir.

Gıda güvenliğini tehdit eden tehlikeler mevzuatımıza göre “fiziksel 
tehlikeler”, “kimyasal tehlikeler” ve “ biyolojik tehlikeler” olarak üç başlık 
altında düzenlenmektedir. Fiziksel tehlikeler; cam, metal, ağaç parçası ve 
vesaire gibi yabancı cisimlerin gıdaya katışması. Kimyasal tehlikeler; tarım 
ilaçları, katkı maddeleri, temizleme maddeleri vesaire. Biyolojik tehlikeler; 
gıdalar içindeki mikroorganizmalar…

Yine mevzuatımızda göre gıda güvenliğini bozucu eylemler; “gıda 
tağşişi”, “gıda taklidi” ve “gıda tağyiri” şeklindeki fiiller olarak düzen-
lenmiştir. Gıda tağşişi; ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin 
değerlerinin tamamının veya bir bölümümün mevzuata aykırı olarak 
çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan 
başka bir maddenin o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. 
Gıda taklidi; aslında o ürün olmadığı halde o ürünmüş gibi piyasaya 
sürülmesi. Görünürde ona benziyor, görünürde domatese benziyor, ama 
yediğimizde aslında domates değil. Buna da gıda taklidi deniyor. Gıda 
tağyiri; gıda maddelerinin iyiden kötüye doğru başkalaştırma, değiştirme, 
bozma fiiline de gıda tağyiri diyoruz.
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Gıda güvenliğinin denetimi: Gıda güvenliği, üretimden tüketime 
kadar her safhada güvenli işlemlerden geçip geçmediğinin tespitidir. 
Bu hususu denetimle ilgilidir. Gıdanın sağlığa uygun olup olmadığı, 
sağlığa zararlı olmasa bile veya sağlığa uygun olsa bile öngörülen fiziksel 
kimyasal ve biyolojik niteliğe sahip olup olmadığının tespiti denetimin 
kapsamı içinde yer alır. Kısaca denetimin amacı, sadece sağlığa zararlı 
olup olmadığı değil; aynı zamanda gıdanın, o üründen beklenen nitelik-
lere sahip olup olmadığının da tespitidir. Örneğin domatese benzer bir 
şey yiyoruz. Sağlığımıza hiçbir zararı yok, ancak domatesten beklenen 
niteliğe de sahip değil. Domates görünümümde başka bir şey yiyoruz. 
İşte denetim faaliyeti bu hususu da kapsamaktadır.

Gıdanın hammaddelerinin ve kendisinin üretilmesi işlemlerinin 
mevzuata uygunluğu, gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğu, gıda 
taşıma işlemlerinin mevzuata uygunluğu, gıda satış yerlerinin mevzuata 
uygunluğu, gıdayla temas eden maddelerin ambalaj vesaire mevzuata 
uygunluğu, gıdaya ilişkin sektörün tamamında üretimden satışa kadar 
çalışan personelin sağlık şartları içinde olup olmadığının denetimi, gıda 
denetiminde temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İki tür denetimden bahsedebiliriz; Sübjektif denetim; gıdayı denet-
leyecek denetim elemanının duyu organlarıyla (kokusuna, rengine, 
tadına bakarak) yapabileceği denetim. Objektif denetim; fiziksel kimyasal 
biyolojik olarak analizler yapabileceğimiz denetimler.

Denetimin muhatabı: Denetimin ilk muhatabı gıda işletmeleridir. 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemine Dair Yönetmelik bu hususu 
düzenlemektedir. Buna göre gıda işletmesi, kâr amaçlı olsun veya olma-
sın, kamu kurum veya kuruluşlarıyla, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
işletilen gıdaların üretildiği, işlendiği, muhafaza edildiği, depolandığı, 
dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi bir aşamasıyla 
ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmedir.

Gıda işletmesi tüzel kişi veya gerçek kişi olabilir, kamu veya özel tüzel 
kişisi olabilir, kâr amaçlı olabilir olmayabilir. Gıdaların yukarıda sayılı 
üretildiği işlendiği, dağıtıldığı her yer işletme kapsamı içindedir. Mesela 
üniversitede öğrencilere yemek veriliyor, dolayısıyla gıda işletmesi var 
demektir. Baromuz yukarıda bize öğlen eğer yemek ikram edecekse, gıda 
açısından yine işletmeci konumundadır.
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Gıda denetimlerini yapacak mercii: Gıda güvenliğinin denetiminde 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birincil olarak sorumludur. Bakanlık 
bünyesinde bu amaçla oluşturulmuş Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu, il ve ilçe müdürlükleri, gıda kontrol 
laboratuvar müdürlükleri var.

Bunlar dışında diğer bakanlıkların da kendi görev alanlarıyla ilgili 
olarak gıda güvenliğine ilişkin denetim yetkileri var. Örneğin sularla 
ilgili olarak Sağlık Bakanlığının, gümrük işlerinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının denetim görevi bulunmaktadır. Yine belli “gıdaların stan-
dardının belirlenmesi” bakımından Türk Standartları Enstitüsünün 
denetim yetkileri bulunmaktadır. Öte yandan belediye, il özel idaresi ve 
köy idarelerinin de belde halkının sağlığını koruma görevi çerçevesinde 
gıda güvenliği denetimi görevleri bulunmaktadır. bu görevlere ilişkin 
Hıfzıssıhha Kanununda düzenlemeler bulunmaktadır.

Denetim ihlalleri: Kanunumuz detaylı şekilde denetimde ihlalleri 
konusunu ve bu ihlaller karşılığında tatbik edilecek yaptırımları düzen-
lemiştir. Burada denetim ihlalleri niteliğindeki fiillerden bazılarını ifade 
edelim: İnsan tüketimine uygun olmayan gıdaların üretilmesi ve piya-
saya sunulması; yeni gıdalara ilişkin usul ve esaslara aykırı davranılması; 
bakanlıkla işbirliği yükümlülüğüne uyulmaması; etiketleme ve bilgilen-
dirme yükümlülüklerine uyulmaması; gıdaların sunumunda yanıltıcı 
davranışlarda bulunulması; gıdalarda tahrip ve tağşiş yapılması; hızlı 
uyarı sisteminde bakanlıkça alınan tedbirlere uyulmaması; acil durum 
ve kriz yönetimi tedbirlerine uyulmaması; ihtiyati tedbir kararlarına 
uyulmaması; su güvenliği kurallarına uyulmaması; genel ve özel sağlık 
kurallarına uyulmaması; kayda tabi gıda işletmelerine kayıt yaptırılma-
ması; denetim görevlilerine gerekli kolaylıkların sağlanmaması; güvenli 
olmayan gıdaların piyasaya sürülmesi…

Yaptırımlar: Denetim sonucunda tespit edilen ihlaller karşılığında 
yaptırımlar da öngörülmektedir. Bu yaptırımlar bakımından 5996 sayılı 
Kanun ve Kabahatler Kanunu iç içe geçmiş durumdadır. İhlaller kar-
şılığında öngörülen yaptırımları da şu şekilde ifade edebiliriz. a) İdari 
para cezaları: Bazı ihlaller karşılığında ilgililerden belli miktar para tahsil 
edilmesi şeklinde müeyyidelerdir. b)Toplama ve mülkiyetin kamuya geçi-
rilmesi: Zararlı gıdaların toplanarak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve 
gerektiğinde imha edilmesi yaptırımı. c)Faaliyetin durdurulması: Fiilin 
ağırlığına göre faaliyetten belli bir süre men edilmesi yahut faaliyete 
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tamamen son verilmesi şeklindeki yaptırımlar. d) Yetkinin iptali: Lisans 
ya da ruhsat diyebileceğimiz faaliyet izin belgelerinin iptal edilmesi.

İl tarım müdürü, ilçe tarım müdürü, bazı hallerde denetim görevlisi 
bu müeyyideleri uygulama yetkisine sahip kılınmıştır.

Yaptırımlara itiraz imkânı: yetkililerce tatbik edilen yaptırımlara 
karşı idari itiraz imkânı da bulunmaktadır. Bunlara karşı İdari Yargılama 
Usulü Kanunumuzun 11. maddesi çerçevesinde her zaman itiraz etmek 
mümkündür. Buna göre varsa üst makamlara, yoksa kararı veren merciler 
nezdinde itiraz edilebilir.

Yargısal denetim: 5996 sayılı kanunda yaptırımlara karşı yargısal 
denetim konusunda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaba-
hatler Kanunundaki düzenlememiz şöyle; “idari yaptırım kararlarına 
karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm 
bulunmaması halinde uygulanır” diyor. Gıda güvenliğine ilişkin temel 
mevzuatta, bu yaptırımlara karşı yargısal denetimin nasıl olacağına ilişkin 
bir düzenleme olmadığına göre, Kabahatler Kanununun ilgili hükmü 
gereğince bu adli yargı olmak zorunda.

Kabahatler Kanunumuzun 27. maddesinde idari para cezası ve mülki-
yetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı sulh ceza 
diyor. Sadece ikisini düzenlemiş; idari para cezası ve mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi. Az önce gördük, başka yaptırım çeşitleri de var; faaliyetin 
durdurulması, faaliyetten men, yetkinin iptali. O zaman şöyle bir absürt 
bir durum ortaya çıkıyor. Yaptırımların bir kısmı için adli yargı, bir kısmı 
için idari yargı aynı mevzuat çerçevesinde. Bu da bir ikiliğe sebep oluyor. 
Para cezası verdiysek yargısal denetim adli yargıda, faaliyetten men kararı 
verdiysek ona ilişkin idari yargıda denetim yapılacak gibi bir sonuç çıkıyor. 
Bu da üzerinde düşünülmesi üzerinde gereken bir husustur.

Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Teşekkür ederiz Prof. Dr. 
Ramazan Çağlayan hocamızdan Kurultay kitabımıza göndereceği tebliği 
çok ayrıntılı istiyoruz. Teşekkürler hocam.

Prof. Dr. Yener Ünver hocamız. “Türk Ceza Hukukunda Gıda Suçları” 
başlıklı tebliğini sunacaktır. Buyurun hocam.
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Prof. Dr. Yener ÜNVER (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı)- Teşekkür ederim Sayın Başkan müsaade ederseniz kürsüden 
anlatmaya çalışacağım.

Sözlerime başlamadan, öncelikle Ankara Barosu’nda, özellikle de 
sağlık alanında çalışan, arkadaşlarımız Av. Pınar Aksoy Gülaslan Hanım, 
Av. Cahid Doğan Bey, Av. Berna Özpınar Hanım ve ismini unuttuğum 
için beni bağışlasınlar, bazı arkadaşlardan oluşan ciddi bir ekip var. 
Bu yaptığımız altıncı kurultay, ama sağlık alanındaki çalışmalarının 
sadece bu Kurultay serisiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Bu kadar tutarlı, 
bu kadar çalışılmamış alanlara ilişkin periyodik olarak çalışmaların yapıl-
ması ve bunların derlenip toparlanıp yayın hayatına kavuşturulması, 
bütün ülkeye de bunun kullanılmak üzere ücretsiz dağıtımını çok büyük 
bir başarıyla yapıyorlar. Kenarından kıyısından biraz bu tür toplantıları 
düzenlemeye çalışan birisi olarak, bu faaliyetlerin ne kadar büyük bir 
emek gerektirdiğini, ne kadar sabır gerektirdiğini biliyorum. Çok büyük 
özveriyle yapıyorlar. Onlara ben bu alanda çalışan bütün arkadaşlarım 
adına de çok teşekkür ediyorum.

Aslında konu tabii ki biraz geniş ve bu oturumda altı konuşmacı var. 
Ben konuşmacı hanımefendilerin de süresini çalmamak için, konuya 
mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde ceza hukuku bakımından bakmaya 
çalışacağım. Bu konu tabii ki bir taraftan yaşam standardının yükselmesi, 
modern yaşamın sunduğu çeşitli olanaklarla imkânlarla ilgili, ama diğer 
yandan hiç gözden kaçırılmamalıdır ki, bu kavram aynı zamanda modern 
demokratik bir hukuk ve sosyal devlet yapısıyla da ilgili bir kavramdır.

Konu özünde, şüphesiz hangi alandan bakarsanız bakın, kozmetik 
alandan da baktığınızda, su ve gıda alanından da baktığınızda, tamamen 
bireyin sağlık hakkıyla ilgilidir. Eğer devletin sosyal niteliğini göz ardı 
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edersek, biz günlük yaşamda inzibati kontrollerimizde sadece ihbara 
dayalı ve yakaladığımızda basit bir yaptırımla sorunların geçiştirileceği 
bir pencereden bakmış oluruz. O yüzden devletin görevleri alanında 
görmemiz gereken şey, bu anlamdaki güvenliğin devletin görevlerinden 
birisi olduğudur.

Yabancı ülkelerde de bu konuyla ilgili mevzuat çok kapsamlı ve 
çeşitlidir. Ancak, 2000’li yıllara geldiğinde, ister istemez, yapacağınız 
her müdahale insan hakkını ilgilendirdiği için, düzenlemelerin mutlaka 
kanunla yapılması gerekir. Diğer alanı, kontrolleri, idare hukukuna iliş-
kin yaptırımları ve de özel hukuka ilişkin yaptırımları tabii ki daha alt 
düzenlemelerle bunları çok daha kolay yapabilirsiniz. Ama konu ister 
ceza muhakemesi anlamında yaptırım veya önlem anlamında özgürlüğü 
kısıtlayan veya mal varlığına hak ve hürriyetlere müdahale anlamında 
bir tedbire ilişkin olsun, ister maddi ceza hukuku alanında olsun, ister 
istemez kanunla düzenlemeniz ve o güvenceyi getirmeniz, ama o kanunu 
da uygulamanız zorunludur. Uygulamayandan da ceza hukuku yaptırım 
sistem ve araçlarıyla hesap sormanız gerekir.

Özellikle 2005 sonrası ceza hukuku mevzuatımızın ve hatta hemen 
her hukuk alanındaki mevzuatımızın Alman hukuku odaklı olması, o 
hukuktan iktibasa dayanması dolayısıyla, özellikle ceza hukuku alanında 
bunu yaptığımız için, bir küçük örnek vereyim; bizim düzenlemelere en 
azından ışık tutması bakımından biraz da çarpıcı olabilir:

Almanya’da da mevzuat çok geniş, yani 4500-5000’e yakın bira 
markasının tescilli olduğu bir ülke burası. Bakıyorsunuz birayla ilgili 
bir tane kanunla götürülebiliyor. Ama neredeyse her şarap çeşidine, her 
gıdaya ilişkin bir yönetmelik var; ancak, konu yaptırımların cezai niteli-
ğine büründüğü andan itibaren büyük kodların, kanuni düzenlemelerin 
geldiğini biliyoruz. O dağınık mevzuat 2005 yılında toparlanmış. İnsan 
ve hayvanların beslenmesine ilişkin bir kanunda; Eylül ayında yürürlüğe 
giren bir kanunla toparlanmış.

Bizim mevzuatımızla kıyasladığımızda, bir kere alt düzenlemeleri bir 
tarafa bıraktığımızda, kozmetik dâhil bütün ceza hukuku hükümleri bir 
araya toplanmış. Derli toplu, en azından uygulamadaki bütün içtima 
problemleri, yanılgıları ortadan kaldıran ve bütüncül olarak bakmamızı 
sağlayan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. İki tane önemli hüküm 
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var: 58. ve 59. maddeler. Ceza hukukuyla ilgili bütün atıfları orada 
görüyoruz. Yaptırım ister bir yan ceza kanunu, ister kod anlamında 
ceza kanunu olsun, bu alanda gıdayla ilgili alanda uygulanacak iki tane 
pozitif norm söz konusu.

Şimdi baktığımızda, önemine göre kasıtlı suçlar da düzenlenmiş, 
taksirli suçlar da düzenlenmiş. Almanya bizden farklı olarak, bir suça 
teşebbüsü çok istisnai hallerde cezalandırıyor ve özel düzenliyor. Bu 
alanda da teşebbüsün cezalandırıldığını görüyoruz. Fakat, ceza miktar-
ları bizimle kıyaslanamayacak derecede az. Baktığımızda 1 yıldan 3 yıla 
kadar 2 yıla kadar hapis cezası veya bazen de hapisle birlikte adli para 
cezasını da görüyoruz; fakat bu cezalar gerçekten, fiilen olması gerektiği 
gibi uygulanıyor. Bu cezaların yargı pratiğinde çok önemi var, anlamı var 
ve gerçekten bu cezai yaptırımlara Almanya’da siz mahkûm da olsanız 
2 yıllık hapis cezasının yaşamınızda çok ciddi hukuki etkisi ve sonuçları 
olur. Bu yaptırımın, gerçekten o alanda diğer insanları da koruyucu 
anlamda yansımaları olan bir mekanizma söz konusu. Ceza miktarları 
az olabilir, ama dediğim gibi uygulaması çok önemli. Katkı maddeleri 
dâhil, tümüne ilişkin çok detaylı düzenlemeler tek Kod’da düzenlendiği 
için, bizdeki kadar çok büyük bir problem çıkmıyor. Özellikle de en fazla 
önem verdikleri ürünlerin üretimi ve satışındaki denetim. Yine, denetim 
görevini ihmal edenlerin de cezalandırılması süreci ciddi; bu hukuk 
devleti bakımından da bence çok çok önemli.

Bize geldiğimizde, ceza miktarlarının kural olarak bazı mevzuatta çok 
abartılı ağır, bazı mevzuatta ise hafif olduğunu görüyoruz. Bunun birta-
kım sonuçları var. Sonuçta buna değinmeye çalışacağım; ama öncelikle 
bir ceza kanunumuzda bazı hükümler olduğunu, bir de yan kanunlar 
diyebileceğimiz, ama ceza hükmü içeren, hatta bazıları da yeni veya yeni 
değiştirilmiş kanunlar olduğunu biliyoruz. Orada en azından bu alana 
ilişkin suç tipleri olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili en önemli iki tane 
pozitif normu göz ardı etmememiz gerekir. Çünkü uygulamada yorumu 
yaparken, bu suçlardan hangisi gündeme gelecek? Onu sadece konuyu 
basitçe sahte rakı veya helal - haram et konularına indirgememek gerekir. 
Buradaki sorunlar yumağının çok geniş bir zincir olduğunu bizden önceki 
iki konuşmacı değindi. Gerçekten çok ve belki de ileride düzenlemeye 
muhtaç alanlar var ve bunlar büyük sorunlara yol açmadığı için şu anda 
göz ardı ettiğimiz veya önemli görmezden geldiğimiz şeyler. O iki köprü 
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norm önemli. Birincisi Türk Ceza Kanununun 5. maddesi, eski TCK’nda 
10. madde bu sorunu çözüyordu. Bu 5. madde. özel - genel norm ilişkisini 
koyan, ama çok önemli fonksiyon içeren bir hüküm. Diğer yan kanunlar-
daki bütün genel hükümler bu maddeyle iptal edildi. Artık o kanunların 
alanında da genel hükümler açısından TCK’nun genel hükümleri geçerli. 
Dolayısıyla, eğer herhangi bir yerde özel ayrık düzenleme yoksa suç genel 
teorisini ilgilendiren bütün genel hükümlerin bu yan mevzuat açısından 
da geçerli olduğunu görülmektedir.

İkincil pozitif norm, zaman zaman yargı uygulamasında gözden 
kaçırılan TCK m. 23’de düzenlenmiş: neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlar. 
Bu da bize, yani olgunun ilk idari yaptırım ya da bu yan kanunlarda 
düzenlenen basit cezai yaptırımla yetinilmemesini, ama neticeye de 
bakılması gerektiğini.

Bu alanla ilgili uygulamadaki gözlemimiz, çok az yargı kararı olduğu, 
ama bunların ölüm veya yaralanma sonuçları olduğunda neticesi sebebiyle 
ağırlaşan suçların sıklıkla gündeme gelmesi şeklinde. Diğer zamanlar ne 
vatandaş çok şikâyetçi olabiliyor, ne denetimler benim anladığım anlamda 
çok sağlıklı, ne de bu anlamda yargıda özellikle resen kovuşturulan suç 
kavramı Türkiye’de çok sağlıklı işletilmektedir. Resen kovuşturulan suçun 
anlamı, iki cephesi var. Madalyonun bir yüzü suçu ihbar mekanizmasıdır, 
ama diğer yönü ise hiçbir şikâyet şu - bu olmaksızın bunların kamu adına 
toplum adına kovuşturulması gerekliliğidir. Hatta o ispirto ve ispirtolu 
içeceklerle ilgili kanun da bunu desteklemek için (ki, önceki konuşmacı 
hanımefendi de ona değindi) ilave olarak bazen kanun koyucu belirle-
diği için temel bir teknik hata da değil, çifte cezalandırma yöntemi de 
seçilebiliyor. Bu sadece ceza hukuku, idare hukuku yaptırımlarının bir 
araya gelmesi değil; o konuda zaten bir sorun yok. Fakat, ceza hukuku 
yaptırımları bakımından da 7. maddesi bu ispirtolu içeceklerle ilgili 
yasada m. 23’ü destekleyen tarzda kaleme alınmış. Ceza Kanunu’nu ayrı 
tutuyorum, oradaki hükümler olursa işlesin, ama ona ilaveten de hem 
burada kanundaki yaptırım, hem de Türk Ceza Kanunu m. 194’deki 
“Sağlık İçin Tehlikeli Madde Ticareti Suçu”nun da işletilmesi gerektiğine 
ilişkin hüküm var.

Demek ki, bu genel bir köprü. Bu bize neyi gösteriyor? Bir taraftan 
Türk Ceza Kanunu’ndaki birkaç temel madde, uyuşturucu maddele-
rin de düzenlendiği sağlıkla ilgili, kamu sağlığıyla ilgili bu suçları göz 
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önünde tutmamız gerektiğini. Ama tabii ki, ceza hukukunda bu genel 
bir normdur, özel genel norm ilişkisini dikkate alarak o yan mevzuattaki 
suç tiplerine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.

Dört tane suç tipi Ceza Kanununda çok ön plana çıkıyor. Bunlar-
dan birisi zehirli madde katma suçu; ikincisi, bozulmuş ve değiştirilmiş 
gıda ilaçları ticareti suçu; diğeri, zehirli madde imal ve ticareti; bir de, 
m. 194’deki sağlık için tehlikeli madde temini. Bunlardan ilaç alanında 
m. 186-187’yi sıklıkla görüyoruz doğal olarak. Orada ilaç düzenlenmiyor, 
ama daha çok ön plana çıkıyor. Bizim çok fazla basında bu maddeleri 
görmememizin sebebi, yan mevzuattaki normdan daha özel norm olması 
ve daha çok basit netice kovuşturma konusu olduğu için bunların akla 
gelmemesi. Ama burada TCM m. 5’in uygulanması gerekliliği de unu-
tulmamalıdır. Örneğin, çok ilginç biçimde, TCK m. 185 ve 194 açısın-
dan da bu alkol alanında zehir kavramını belki tekrar tartışmaya açmak 
gerekebilecektir. Buraya baktığımız zaman, Türk Ceza Kanunu’ndaki bu 
dört suç tipi, en azından torba hüküm olarak duruyor (yedek hüküm 
olarak). Özel düzenlemeler olmadığında bu hükümlere gidebiliriz. Bu 
bildiğimiz klasik ceza hukuku bilgisi. Bunlardan sadece ilkinde, yani 
m. 185’deki taksirli suçlara yer verilmiş, diğerlerine vermemiş. Burada 
batıdan biraz ayrılıyoruz. Bu alan önemsendiği için, tehlike suçlarının 
daha genişletildiği ve taksirli suçların orada diğer alanlarda çok yaygın 
olduğunu görüyoruz. TCK bunu tercih etmemiş, sadece çok sınırlı bir 
koruma getirmiş. Çünkü amacınız, münhasıran kişileri cezalandırmak 
olmayıp, ceza hukukunu bir araç olarak kullanarak kişi hak ve özgürlük-
lerinin sahalarını korumaktır. Burada bizim kanun koyucu bakımından, 
bir korumada çok dar bir alanın tercih edildiğini görüyoruz.

Yine TCK bakımından, suçların cezalarının çok hafif olduğunu 
görüyoruz. Hatta kozmetikle ilgili alan dışında da ceza miktarlarının hafif 
olduğunu kanısındayım. Münferid suç bazında kıyasladığımızda ceza 
ağır görünse de, suçların kendi içinde korunan hukuksal değerler olarak 
baktığımız zaman ceza miktarları çok az. Niye az? Evet, Almanya’dan 
daha ağır ceza veriyoruz, ama orada uygulanan cezalar, bizde özellikle 
infazın ertelenmesine ilişkin hem TCK m. 51 (ve 50) hem CMUK m. 231 
işletildiği için, sıklıkla uygulanan diğer yan hükümler nedeniyle, bun-
ların birçoğunun pratik uygulamada yaptırımsal bir önemi yok, yani 
anlamı yok. Siz 2 yıl hapis, 1 yıl hapis, 6 ay hapis filan yazarsınız kanuna. 
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Bunun pratikte bir anlamı olmadığını, hele CMK m. 231 uygulanınca da 
5 yıl sonra bunun otomatikten silinmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu 
51’deki etkiyi dahi göstermediğini biliyoruz. Bu düzenlemeleri bu açıdan 
da göz önünde tutmamız gerekiyor.

Şimdi baktığımızda ispirto ve ispirtolu içkiler tekeli konumunda da, 
yasaklarla ilgili bir düzenleme var. Çok vaktinizi almadan, 6. maddede 
uzun bir liste olduğunu, 7. madde de cezai yaptırımlarını öngörüldüğünü 
belirteyim. Ama yakından baktığımıza, bu maddede olan yaptırımların 
büyük bir çoğunluğunun idari nitelikte yaptırımlar olduğu, yani ceza 
hukukunu ilgilendirmediği görülür. Nitekim çok sıklıkla basında rast-
ladığımız eleştiriler de bu yöndedir.

Orada ilginç bir hüküm, 6. fıkrayla ilgili olarak cezai yaptırımları 
düzenleyen hüküm, çocukla ilgili olarak TCK’ya atıf yapan 194. madde-
dir; bu kamu sağlığına ilişkin bu tehlikeli madde temini suçuna ilişkindir. 
Ama TCK’yla bir ayrışma söz konusudur. Bu Türk Ceza Kanunu’nu 
destekleyen, bir ilave ceza öngörmesi, yani çocukların korunması bakı-
mından önemlidir. Ancak, TCK’daki o madde detaylı incelendiğinde 
aslında kendilerini çok idare edemeyecek, ama bu gıda alanındaki tehlikeli 
maddelerle teması da kolay olabilen kişiler korunmaktadır. Bunu sokak 
çocukları anlamında çok görüyoruz. Orada korumanın daraltıldığını 
görüyoruz. Yeni mevzuat ve çok uygulanan mevzuat olmasına rağmen, 
sadece çocuğa özgü olduğunu, TCK’daki korunanın o suçtaki çok sınırlı 
sadece üç tane süjenin korumasına ilişkin olduğu görülür. İşte akıl hasta-
lığı, yardıma muhtaç ve çocuklarla ilgili. Ama burada da sadece çocuğa 
ilişkin bir atıf olduğunu görelim.

Hiç mi yok Ceza Kanununu ilgilendiren? Evet, bazı düzenlemeler var. 
24-25. maddelere baktığımız zaman para cezası var. İki tane hükmünde 
24’de hapis cezaları var, 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası öngören. 
Dediğim gibi, aslında önemli olan bu 6 ay 2 sene hapis cezası olmayıp, 
ne kadarının gerçekten infaz edildiğidir. Onu düşündüğünüz zaman, 
o sadece para cezasına dönüştürme veya para cezasının ertelenmesi 
kurumları işletildiğinde, çok büyük bir yaptırım olmadığını görüyoruz.

Bu alanda belki sonuçlara bakmak ve resen kovuşturulan suç oldu-
ğunu unutmamak, sadece bir zehirlenmeden ölümün olmasını da bek-
lememek, ama ceza hukukunun diğer normlarını ve netice sebebiyle 
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ağırlaşan o suçları ve yine bu satışlar yanında yaralanmalara ilişkin sağlığın 
kaybına ilişkin hükümleri de TCK bakımından işletmek, belki uygula-
mada daha bir etkin olacaktır. Aksi halde o düzenlemeler kanuni birer 
süs olarak durmaktadır. Evet, bizim mevzuatımızda da var diyoruz, ama 
bunların fiilen uygulanması gerekir. Burada biraz görev adliyeye, fiili 
uygulamaya düşüyor.

Biyo güvenlikle ilgili yasa, bu tabii ki Birleşmiş Milletlerin biyoçeşitli-
lik sözleşmesinin ek protokolü nedeniyle düzenlenmiş, onu onaylamamız 
da uygun olmuştur. Modern ülkelerin hukuku ile entegre olmak çok çok 
önemli. Türkiye’nin bu anlamda bu sözleşmeyi onaylaması ve bu kanunu 
düzenlemesi çok yerinde olmuştur. Burada cezai yaptırımlarının çok ağır 
olduğunu görüyoruz. Çok uygulaması şu anda görülmedi, yeni de bir 
mevzuat, ama 5 yıllık bir süre geçti. Benim endişem, yargıçların buradaki 
ağır cezai yaptırımlarından dolayı mümkün olduğu kadar uygulamamayı 
tercih edecekleri yönünde oluştu.

Burada çok dengeli uygulama yapmak gerekir. Ben bu miktarların 
fazlalığından yakınmıyorum. Çünkü, yaşam ve sağlık, insan onuru 
gibi, en önemli hukuksal değerler ve çok iyi korunmaları gerekir. Ama 
diğer taraftan aynı değeri çok daha fazla koruyan suç tipleri için, siz 
hapis cezası sınırını 6 ayda 3 ayda tutmak yerine, buraya siz 10 yıl hapis 
koyduğunuzda, bunları gerçekten hâkimler uygulayacaklar mı? Birazcık 
endişem var. Belki daha makul tutup, bunları uygulanabilir ceza tür ve 
oranları koymak ve bunu da tavizsiz uygulamak daha önemli. Umarım 
futbolda şike yasasında olduğu gibi uygulamacıların cezai yaptırımın 
ağırlığından yakınıp, tekrar kısa bir süre sonra bu nasılsa uygulanmıyor 
bari uygulanabilir hale getirelim diyerek ceza miktarları azaltılmaz. Bu 
yapıldığında, çoğu kez ihlal eylemi daha yargılanmadan özel af kanununu 
etkisi yaratılır. Daha orantılı, birbirlerine paralel uygun anlaşılır cezalar 
koymak, ceza tür ve skalasını ölçülü oluşturmak daha doğru olurdu. 
Ama bunu sadece kendi içinde değerlendirdiğiniz zaman gerçekten çok 
önemli. Getirdiği koruma felsefesini ben çok önemsiyorum ve epeyce 
ceza hükümleri söz konusu 13. maddede. Hatta burada önemsediğimiz 
tüzel kişiler bakımından da (esasen kişisel olarak, ben tüzel kişilerin 
cezai sorumluluğunu doğru kabul etmiyorum), ama ceza hukukuna 
uyumlu biçimde en azından bir düzenleme getirmeye çalışmış. Kaba-
hatlerin yanında para cezası, hapis cezasının öngördüğünü görüyoruz. 
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Ama uygulamasını birlikte göreceğiz, olması gerektiği gibi uygulanırsa 
amaca uygun ve işlevsel olacaktır.

Veteriner hizmetleriyle ilgili yasada da bu tür düzenlemeler var. Çoğu 
konunun bu kanunda kabahatler aracılığıyla geçiştirildiğini görüyoruz. 
Evet, sahtecilik suçundan kaçakçılık suçuna ilişkin atıflar var. Fakat, 
çoğu idari para cezasıyla karşılanan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. 
Çok nadiren, örneğin onaylı veteriner sağlık ürünleriyle ilgili alanlarda 
1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası görüyoruz. Ancak burada da 
cezanın alt sınırını 1 yıl koyduğunuz zaman, bunun otomatik sonucu ya 
cezanın infazı erteleniyordur, ya hükmün açıklaması erteleniyordur veya 
para cezasına çevriliyor veya para cezasına çevirip o da erteleniyordur. Bu 
otomatik uygulama bence bizim açımızdan çok önemli soruna yol açmak-
tadır. İşte burada bütün görev hâkime düşmektedir. Ceza hâkimlerinin, 
bu tür hükümleri, otomatik kazanılmış hak gibi görmemesi ve bu tür 
normların atıfet işlemleri olduğunu bilmeleri gerekir.

Biz bu alana sadece genel teknik ceza hukuku bakış açısıyla baktığımız 
aman, genel ifadelerle kabahatleri suçu olmaktan çıkarma hakkın var. 
Söylenen gerekçelerden önemlileri; bunlar zaten cüce cürümler, basit 
şeyler, adliyenin iş yükünü azaltalım bunu çıkaralım vs. Bu taraftan 
önemsediğimiz bir şeyi, öbür taraftan sırtımızı dönüp boş ver işte sudur, 
sucuktur, ettir önemli değil bunlar filan diye baktığımızda, aslında bizim 
yaşamı ve sağlığı önemsemediğimiz sonucu çıkıyor. Dolayısıyla, bu tür 
normlar somut olaydaki son karar kanunyolu denetiminde, evet gerekçe 
gösterme zorunluluğuna takılacak; ancak bunların cezanın bireyselleşti-
rilmesi (ferdileştirilmesi) babında asla bir sanık açısından, bir hükümlü 
açısından kazanılmış hak olmadığını görerek, gerçekten hak ettiği anda 
bazen bu tür normlar uygulanmalı, diğer zamanlarda ise uygulamamak 
zorundalar. Basit bir ifadeyle, hakim bunları her zaman para cezasına 
ertelemeye gitmek zorunda değil. Hakimin bu uygulamaya gitmemesi 
gerekir; somut olayda her davanın konusuna ve kişiye özel olarak bak-
mamız gerekir. Bir tesadüfen bir suç işleyen kişiyi ile mükerrir suçlular 
ceza yaptırımı uygulamaları açısından aynı statüde değerlendirilemezler. 
Ama bunların etkin olarak uygulanması, ancak gerçekten koruduğu bu 
suçların hukuksal değeri önemsediğimizde amaca uygun olacaklardır.

Aksi halde, bu alanda kaçakçılık suçlarına atıf yapıyoruz ve bundan da 
ürküyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ciddi ve uygulanan 
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bir yaptırım yoksa, kanuni düzenleme olsa ne olur, olmasa ne olur. Türk 
Ceza Kanunu’nda sivil vatandaştan sağlık mensubuna, kamu görevlisin-
den bilmem kaça kadar onlarca ihbar yükümlülüğünü düzenleyen suç 
tipleri var (bkz. TCK m. 278 vd.). Bu atıflar sonucunda gittiğimiz adres 
ise, Kaçakçılık Kanunu. Kaçakçılık Kanunu’nun birkaç istisnai hükmü 
otomatikman önödemelik hale getirildi. Yani pratikte anlamı yok, gerçekte 
Türk hukukunda önemsemiyoruz ki biz kaçakçılık suçlarını. Son yıllarda 
yaptığımız düzenlemelerle, asla önemsemediğimizi açığa çıkardık. Ama 
bakın orada yaptığımız değişiklik, evet hep şey gibi algılıyoruz; işte izin 
almadan filanca ülkeden bilmem şu niteliklere haiz olmayan cam ürünün 
izinsiz getirdi. Kaçakçılığa sadece böyle basitçe baktığınız zaman, bu 
alandaki ceza hukuku politikasını da suç konularını da basite indirgemiş 
oluyorsunuz. Evet, bir suç ihbarı olacak, savcılık harekete geçecek, ama 
sonuçta savcılıktan alacağım tebligat üzerine ben götürüp 20-30 bin 
lirayı yatırıp da, ondan sonra hiç adli sicile bile girmeden, yargılama bile 
olmadan bu iş bitecekse, ben bu işlemlere devam ederim. Yani zabıta 
yakaladığınızda nasıl ödüyorsanız oradaki ve aynı illegal işinize devam 
ediyorsanız, burada da aynı sirkülasyon devam edecek. O yüzden, bu 
oturumda ki ilk iki konuşmacının konuşmalarındaki denetim konusunun 
çok çok önemli olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Aynı şekilde kozmetik yasasına da baktığımızda, burada idari para 
cezasına odaklı bir şey düzenlenmiştir. Ama en azından, kanunkoyucu-
nun TCK hükümleri saklıdır diye bir atfı kanun metni içine hatırlatma 
babında koyması için önemlidir. Sürem azaldı, bu yüzden ben mümkün 
olduğu kadar hızlı ve birkaç cümleyle bitirmeye çalışacağım.

Türk Ceza Kanunu’ndaki yaşamı sağlığı koruyan, bu hükümleri asla 
bu gıda alanda göz ardı edemeyiz. Bunun için de, mutlaka birilerinin gıda 
zehirlenmesi sonucunda ölmesi ve yaralanması sonucunu beklememiz 
gerekmez. Hâkim doğal olarak adli vaka olduğunda konuya ilişkin özel 
mevzuata bakacak; ancak, aynı hakimden özel - genel norm ilişkisini de 
hiçbir zaman cezanın tekniğine ve ilkelerine aykırı uygulama yapmasını 
hiçbirimiz istemeyiz. Ama çoğu zaman o suç tipine uymadığında veya 
oradaki özel hüküm gereği uysa bile idari yaptırım dışında cezaları işlet-
mesi gerekecek. Önemsenmesi ve uygulanması gerekir diyoruz.

Biyogüvenlik Yasasındaki düzenleme önemli, ama ceza miktar-
larını umarım yargı uygulamasını ürkütmez ve uygulamaya geçirilir. 
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Diğer önemli şey burada, işin denetim kısmı. Ben burayı daha çok 
önemsiyorum. Çünkü ceza hukuku bu alanda, diğer alanlarda da olduğu 
gibi sadece bir son araç ve çok zorda kaldığımızda devreye sokulacak bir 
araç. Zaten batı ülkelerindeki bu alandaki suçların ceza miktarlarının 
hafifliği de bundan kaynaklanıyor.

Denetim çok çok önemli, ama denetleyenlerin denetimi ve denetim 
araç ve sisteminin denetimi de çok önemli. Hukuk devleti sadece işte 
birtakım fırsatları yaratıp (ki, Almanca bir atasözü var, işte fırsatlar hırsız 
üretir - yaratır diye) insanlara suçüstü yapan devlet değildir. Siz olanağı 
verir boşluğu bırakırsanız, insanların da bu kanunlar zaten metrukiyete 
uğradı gibi bakarlar veya yaparlar.

Hukuk devletinde asıl önemli olan şey, , bu kadar insanın canına veya 
sağlığına mal olan şeyin, bu kadar geniş piyasaya ve Türkiye geneline nasıl 
bu kadar çok miktarda dağılabildiğidir? Orayı sorgulamadıktan sonra, 
bu malı satan üç kişiyi yakalayıp basit (ve gerçekte fiilen uygulanmayan 
cezalar vermek anlamlı değildir. Ama diğer sorun kaynaklarını sorgu-
lamadığınız zaman bu mekanizma süregelen biçimde devam eder. Yani 
o nasıl çıkmıştır, neden bu görevliler uymuştur, neden onlar hakkında 
hiçbir şey yapılmıyor? Bunların irdelenmesi gerekir.

Denetimi yapan kamu görevlilerinin sorumluluğuna gidilmesi veya 
onlar hakkında dava açılmasından asla şikâyetçi olmamak gerekir. Kamu 
görevlisinin bu anlamda hakkında bir soruşturma başlatılmasına şaşırma-
mak gerekir. Yapılan düzenlemelerin de kamu görevlilerini korumak için 
değil, onların denetim işini doğru düzgün yapmaları ve kanunlar arasında 
çatışmanın olması için. Tabii ki CMK onları da bağlıyor, onların da keyfi 
aramama yapamaması gerekiyor. Ama oradaki düzenlemeyi yaparken ve 
gerçekten özel yaşamı veya diğer hak ve özgürlüklere ne kadar müdahale 
ediyoruz? O koşulları doğru - düzgün oluşturmak gerekir.

Bir de bunların dışında, tabii ki denetimler olsun. Ama biz sadece 
burada denetim yapıyoruz diye de bütün hak ve özgürlükleri bir tarafa 
atıp, CMK’yı baypas edip, tamam ve bize karşı da bir dokunulmazlık 
zırhı oluşsun, biz istediğimizi yapalım değil. Hukuk devletinin önemi, 
orası işlerse olur. Çok rahatsız eden bir olgu, bununla da ilgili ileride 
uygulamada bu kadar ağır yaptırımlar geldiği için birlikte göreceğiz.
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Diğer alanlarla da ilgili olan şey şu: Kamusal ihmal, devletin bu 
anlamdaki görevlerini ihmali esnasında tazminat ile karşılanıyor. Anayasa 
Mahkemesi’ne gidiyorsunuz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
gidiyorsunuz, tazminat ödeniyor. Biz bununla yetindiğimiz için problem 
oluyor. Bu tazminatı ülkeden toplanan vergiden/kasadan kim niye verdi, 
buna kim sebep oldu? Ona rücu etmiyoruz. Yani bu rücu mekanizması 
işletilmediği müddetçe, o denetimi yapanlar kontrol altına alınmadığı 
müddetçe mekanizma işlemeyecektir. Yoksa herhangi bir kamu görevlisi 
görevi ihmal etsin, sağlıklı yapmasın, ondan sonra ortaya çıktığı anda 
devlete karşı dava açayım, Hazineden ödensin. Ne güzel, vergilerimizden 
oraya gitsin. Hukuk ve hukuk devleti bu değil. Orada siz kişiye rücu 
edebiliyorsanız, o mekanizma işliyorsa bir anlamı ve etkisi olur. Onun 
cebinden para çıkıp çıkmaması veya kişinin içeriye girip girmemesi önemli 
değil, memurluk statüsünü kaybedip etmemesi önemli değil, ama siz 
bu mekanizmayı işlettiğiniz zaman, herkes işini düzgün yapacaktır. Bu 
anlamda istediğimiz denetim sağlanabilecektir.

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Yener Hocamın güzel 
sunumundan dolayı biz teşekkür ederiz. Türk Ceza Kanunundaki hüküm-
lere ve diğer mevzuatlardaki ceza hükümlerinden bahsetti. Doç. Dr. 
Hayrunnisa Özdemir Hocamız da Sağlık Hukuku Kurulumuzun ilk 
kurulduğu zamanlarda A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doktora çalışmalarında 
bulunmakta idi. Yükseklisans tez konusu “teşhis ve tedavi sözleşmesi”dir. 
Sağlık hukuku alanında çak sayıda yayını bulunmaktadır. Kurultay 
çalışmalarımıza herzaman aktif destek sağlamış, yayınlarımızı bilimsel 
çalışmalarda referans almış, Doktora Yükseklisans ve Lisans öğrencilerine 
yararlanmaları için tavsiyelerde bulunmuştur. Hocamız, “Gıda Hukuku 
ve Hukuki Sorumluluk” başlıklı tebliğini sunacaktır.

Buyurun hocam.

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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ÖZET

Ülkemizde gıda alanında mevcut iki önemli Kanun bulunmaktadır. 
Bunlar “Gıda ve Yem Kanunu ile Biyogüvenlik Kanunları”dır. Bu iki 
Kanunun içeriğinde düzenledikleri konularla ilgili ayrıntılı tanımlar ve 
uyulması gereken ilkeler yer almıştır. Aynı zamanda söz konusu ilkelere 
aykırı hareket edenlerin tâbi olacakları hukuki sorumluluklara da yer 
verilmiştir. Hukukî sorumluluk olarak daha ziyade haksız fiil sorumlu-
luğuna yer verildiği görülmektedir. Ancak Biyogüvenlik Kanununda açık 
olarak belirtilmese de tehlike sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu Kanunun 
içerdiği faaliyetler ve işletmelerin ve doğacak zararın büyüklüğü göz 
önüne alındığında tehlike sorumluluğunun amaca daha uygun düşeceği 
tartışmasızdır.

Anahtar Kelimeler: Gıda ve Yem Kanunu, Biyogüvenlik Kanunu, 
GDO, GDO’lu Ürünlerde Hukuki Sorumluluk.

ABSTRACT

Presently, there are two important laws in our country governing 
food. These are, “Food and Feed Law” and “Biosafety Law.” These laws 
contain detailed definitions and guidelines to follow on the issues they 
regulate. They also describe the legal liabilities of those who fail to com-
ply with these guidelines. Legal liabilities usually refer to tort liabilities. 
However, even though it is not explicitly stated, a strict liability is defined 
in Biosafety Law. Considering the activities and enterprises governed 
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by this law and the magnitude of the possible harm that can be caused, 
it is undisputable that a strict liability is better suited for this purpose.

Keywords: Food and Feed Law, Biosafety Law, GMOs, Legal Liabili-
ties for GMOs.

GIDA HUKUKU VE HUKUKİ SORUMLULUK

I. Genel Olarak

Türkiye’de Gıda Hukuku alanında belli başlı iki düzenleme bulun-
maktadır. Bunlardan ilki, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda-Yem[1] ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunudur. Bu kanunlarda, 
ilgili olunan alanlara ilişkin tanımlamaların yanısıra, kanunda belirtilen 
hükümlere aykırı davrananların hukuki sorumluluğu da düzenlenmiştir. 
Her iki Kanun da, gıda hukuku alanında geniş bir alanı düzenleyen içe-
riğe sahiptir. Bu kanunlarda düzenlenen kurallara uyulmadığı hallerde 
sorumluluğun ne şekilde gerçekleşeceği ve kimlerin sorumlu olacağı ilgili 
kanunlarda yer almıştır.

Normalde, kişi başına gelen her türlü felakete katlanmak zorundadır. 
Ancak kişi kendisine isabet eden sonucun bir başkasına isnat edilebilir 
sebeplerden kaynaklandığını ispat ettiği takdirde, zarara kendisi katlan-
maktan kurtulabilir. Bu durumda zarar bir başkası tarafından tazmin 
edilir. İşte zararın tazminini bir başka kişiye yükleme imkânı veren 
sebeplere ise “Sorumluluk Sebepleri” denir. Hukukumuzda sorumlulu-
ğun sebepleri çeşitlidir. Bunlar sözleşme, haksız fiil, vekâletsiz iş görme 
ve sözleşme öncesi sorumluluktur.

Türk hukukunda sorumluluğun doğması için kusur şarttır. TBK 
m. 49 ve m. 112’de sorumluluğun olabilmesi için kusurun bulunması 
gerekir. Kusursuz sorumluluk hali istisnadır. Ancak Kanunda açıkça 
öngörüldüğü hallerde kusursuz sorumluluk da mümkündür. Kusur, dav-
ranışta bulunan kişinin davranışının kınanabilir olmasıdır. Sorumluluk 
hukukunun bir diğer ilkesi de kusurlu davranış ile zarar arasında illiyet 
bağının bulunması gerekir. Eğer illiyet bağı kesilmiş ise sorumluluk doğ-
maz. İlliyet bağından, hayatın genel akışı, genel hayat tecrübelerine göre, 

[1] 13.06.2016 T. KT. 11.06.2010, RG., 27610 sayılı Kanun.
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somut olayda gerçekleşen türden bir zararın mahiyeti ve ana temayülü 
itibariyle doğurmaya elverişli olan her türlü sebep anlaşılır. İlliyet bağının 
ispatı, ilke olarak zarar görene aittir. Ancak kanun koyucu bazı hallerde, 
illiyet bağının olduğunu varsayarak, bu bağın kesilmiş olduğunu veya 
bulunmadığını ispat yükü, zarar verene yüklemiş olabilir. Bu durumlar 
genellikle büyük ve karmaşık zararların söz konusu olduğu hallerde 
gündeme gelebilir.

 A. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na 
Göre Hukukî Sorumluluk

1. Genel Olarak

5996 sayılı Kanunun amacı birinci maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre “gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı 
ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması 
da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.” şeklinde yer almıştır. Bu 
kanunla 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi 
ve Denetlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5996 sayılı 
kanun adını içine alacak şekilde kapsamı geniş bir şekilde tespit edilmiş-
tir. Kanunun kapsamına ikinci maddede yer verilmiştir. Buna göre, “Bu 
Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, 
işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî 
ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya 
bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organiz-
malar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının 
refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, 
veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş 
ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları 
kapsar. (2) Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim ama-
cıyla hazırlanan gıdalar bu Kanunun kapsamı dışındadır.” şeklindedir. 
Kapsamından da anlaşılacağı gibi ilgili Kanun oldukça geniş bir içeriğe 
sahiptir. Bundan dolayıdır ki, bu Kanun kapsamında gerçekleşecek ve 
ilgili kişilerin sorumluluğunu doğuracak hallerde geniş bir yer almıştır.
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2. Hukukî Sorumluluk

Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 
5. ve 6. Kısmında, çeşitli konulara ilişkin Hukuki Sorumluluk ile ilgili 
kanun maddelerine yer verilmiştir. Maddelerde yer alan hukuki sorum-
luluk, ortak bir şekilde kusur sorumluluğuna bağlanmıştır. Sorumluluk 
hükümleri, üzerinde fazla düşünülmeden oluşabilecek zararlı sonuçlar 
göz önüne alınmadan ve gerekli tartışmalar yapılmadan kaleme alınmış-
tır. Sorumluluğun niteliği konusunda, tarafların ve Devletin kusursuz 
sorumluluğuna değinilmeksizin düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmamızın 
konusu ile örtüşmesi ve önemi açısından Gıda ve Yem güvenilirliği ve bu 
güvenilirliğe aykırı davranılması sonucu karşılaşılacak hukukî sorumluk 
üzerinde durulacaktır. 5996 sayılı Kanun’un 21. Maddesinde Gıda ve 
Yem güvenirliliğinin şartları düzenlenmiştir[2]. Buna göre; İnsan sağlığı 

[2] 5996 m. 21- (1) Gıda güvenilirliği şartları aşağıda belirtilmiştir: a) Güvenilir olmayan gıda, 
gıda ile temas eden madde ve malzeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike 
oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir. b) Gıdanın 
güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde, üretim, işleme ve dağıtım aşamaları, etiket 
bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki bilgiler ile insanlar tarafından günlük normal 
kullanım koşulları dikkate alınır. c) Gıdanın insan sağlığına zararlı olup olmadığının 
belirlenmesinde; tüketenin sağlığı üzerinde ani, kısa veya uzun vadede oluşturabileceği 
muhtemel etkileri yanında, gelecek nesiller üzerindeki etkileri, birikerek artan muhtemel 
toksik etkileri ve belirli tüketici gruplarının özel sağlık hassasiyetleri de dikkate alınır. 
ç) Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olmadığının belirlenmesinde, gıdanın 
yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere her tür bulaşıklığı veya çürüme, bozulma 
veya kokuşma nedeniyle kullanım amacına uygun olmaması dikkate alınır. d) Bir seri, 
parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşit gıdanın bir bölümünün güvenilir olmadığının 
tespiti durumunda, geri kalanı ile ilgili daha kapsamlı yapılan değerlendirme sonucunda 
güvenilir olduğu ispat edilemez ise, o seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşidin 
tamamının güvenilir olmadığı kabul edilir. e) Gıda, Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun 
olsa bile, gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, 
Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı 
toplatabilir. (2) Yem güvenilirliği şartları aşağıda belirtilmiştir: a) Güvenilir olmayan 
yem, piyasaya arz edilemez ve hayvanlara yedirilemez. b) Yemin, kullanım amacına göre, 
insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunması veya hayvanlardan elde edilen 
gıdaların insan tüketimi için güvenilir olmamasına neden olması durumunda, güvenilir 
olmadığı kabul edilir. c) Bozulmuş ve çürümüş yem, tüketime uygun olmayan yem 
olarak değerlendirilir. ç) Bir seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşit yemin bir 
bölümünün güvenilir olmadığının tespiti durumunda, geri kalanı ile ilgili daha kapsamlı 
yapılan değerlendirme sonucunda güvenilir olduğu ispat edilemez ise, o seri, parti veya 
sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşidin tamamının güvenilir olmadığı kabul edilir. d) Yem, 
Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile, yemin güvenilir olmadığına dair yeterli 
şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık söz konusu yemin piyasaya arzını 
kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen yemi toplatabilir. (3) Yem katkıları, karma yemler, 
yem maddeleri, yemlerde istenmeyen maddeler, özel beslenme amaçlı yemler, ilaçlı yemler, 
hayvan beslemede kullanılan belirli ürünler, hayvan beslemede kullanılması veya yemlere 
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için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda güvenilir olma-
yan gıdadır. Güvenirliliği düzenleyen maddede yer alan şartlara aykırı 
davranılması durumunda, davranan kişilerin hukuki sorumluluğu söz 
konusu olur. Gıdanın güvenilir olup olmadığının tespitinde, üretim, 
işleme ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteli-
ğindeki bilgiler ile insanlar tarafından günlük normal kullanım koşulları 
dikkate alınır.

Gıda, Bakanlığın belirlediği şartlara uygun olsa bile gıdanın güvenilir 
olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık 
söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya toplatabilir. 5996 
sayılı yasanın 21. Maddesinin 1-5. bendlerinde hukukî sorumluluğa yer 
verilmiştir. Buna göre hukukî sorumluluğun doğması için, 1. Güveni-
lir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme piyasaya arz 
edilemez. Bunların piyasaya arz edilmesi sonucu, üçüncü kişilerin alıp 
tüketmeleri sonucu bu kişilerin zarar görmeleri durumunda, piyasaya 
arz edenler ancak kusurlarının olması halinde sorumlu olabileceklerdir 
(21/Ia). Gıda ve yem gibi insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren bir alanda 
kusur sorumluluğu kabulü düşündürücüdür. Çünkü burada tüketiciye 
ağır bir sorumluluk yüklenmektedir. 2. Gıda Kodeksine aykırı gıda ve 
gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemez, işleme tabi tutulamaz 
ve piyasaya arz edilemez (m. 21/V) şeklindedir. Bu hükme göre, gıda 
kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilmesi, 
işleme tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi sonucu bu gıda ürünlerinin 
tüketilmesi üzerine üçüncü kişilerin yaralanması veya ölmesi halinde 
kusurun bulunması koşuluyla meydana gelen zarardan dolayı hukukî 
sorumluluk doğabilecektir (21/V). Burada üreticinin kusursuz sorumlu-
luğu aranmalıdır. Kusurun ispatı çok zordur. Ayrıca zayıf durumda olan 
tüketicidir. Zayıfı korumak varken güçlüyü korumayı seçmek düşündü-
rücüdür. Üreticinin sorumluluğuna ilişkin Avrupa Birliği direktifi de göz 
önüne alınarak sorumluluk düzenlenmelidir. Bakanlık tarafından insan 

katılması yasak olan maddeler ile yemlere ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. 
(4) Yeni gıdalar ile yemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (5) Gıda kodeksine 
aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemez, işleme tâbi tutulamaz ve 
piyasaya arz edilemez. (6) Bakanlık, insan sağlığını göz önünde bulundurarak bazı madde 
ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabilir, yasaklayabilir 
ya da kullanımını belirli esaslara bağlayabilir. (7) Gıda ve yem mevzuatındaki gıda ve yem 
güvenilirliğine ilişkin hükümlerine uygun olan ürün, bu mevzuat hükümlerinin kapsadığı 
ölçüde güvenilir kabul edilir.
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sağlığını göz önünde bulundurarak bazı madde ve ürünlerin, gıda olarak 
veya gıda üretiminde kullanılmalarının kısıtlanması, yasaklanması ya da 
kullanımı belirli esaslara bağlanmasına rağmen söz konusu madde ve 
ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmaları üzerine bu gıda 
ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından tüketilmesi sonucu üçüncü kişilerin 
yaralanması veya ölmesi halinde kusurun bulunması koşuluyla meydana 
gelen zarardan dolayı hukuki sorumluluk doğabilecektir (m. 21/VI).

Kanunun 22. Maddesinde ise, Gıda ve Yem işletmecisinin sorumlu-
lukları düzenlenmiştir. İşletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşamasında 
bu Kanunda belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yüküm-
lüdür. Bu yükümlülüğünün bir gereği olarak, gıda ve yem işletmecisi 
ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, 
gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna 
ilişkin makul gerekçelerin olması durumunda söz konusu ürünü kendi 
kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli 
işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek 
zorundadır. Bu kural işletmeciler için getirilmiştir. Ancak uygulama 
şansı pek olmayan bir düzenlemedir. Çünkü işletmecilerin kendi kedi-
lerini ihbar etmeleri ve bunun gereği yapmaları pek ihtimal dâhilinde 
bulunmamaktadır. Bu tür durumlar için mutlaka bağımsız bir denetim 
kurumu tarafından ürünler denetimden geçmelidir.

Aynı maddenin devamında, işletmecilerin gıda ve yem ile ilgili 
haklarında toplatılma kararı verilmesi durumunda, toplanma nedeni 
hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek 
ve gerekli hallerde insan sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirlerin 
yeterli olmaması durumunda tüketiciye veya kullanıcıya ürünün iadesi 
için çağrıda bulunmak zorundadır (m. 22/II). Bu maddede gıda ve yem 
işletmecisine uyması gereken şartlara uymadığında piyasaya sunulan mal-
ların toplatılması gerektiğinde toplatılma nedeni hakkında tüketiciye bilgi 
verilmesi gerekir. Ancak bu yükümlülüğe uyulmadığı takdirde, üçüncü 
kişiler ve malları zarar görmüşse, işletmecilerin kusurunun olması halinde 
sorumlulukları söz konusu olur. Bu fıkranın kaleme alınış tarzı çok isa-
betsiz olmuştur. Çünkü piyasaya toplatılması gereken ürün sunan ithal 
eden işletmecilerin ancak kusurlu olmaları halinde sorumlu olabilecekleri 
düzenlenmiştir. Burada işletmecinin sorumluluğu kusursuz olmalıdır. 
Kusuru aramak bu anlamda tehlikeli olur. Çünkü sorumlu kişiyi bulmak 
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oldukça güçtür. Oysaki kusursuz sorumlulukta sorumlu kişi zaten belli-
dir. Ayrıca burada sorumluluk sigortası firmalardan aranmalıdır. Riskin 
gerçekleşme olanağı burada daha olası ve büyüktür. Hatta işletmecilerin 
ortaya koyduğu faaliyetlerin önemine binaen tehlike sorumluluğu dahi 
düşünülebilir. Kusur sorumluluğu çok hafif ve ortaya çıkacak zararı 
karşılayacak nitelikte değildir. Kusur sorumluluğunda zarar gören zararı 
ve karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek zorundadır. Zarar gören 
kişiler işletmeleri bulup onlara dava açmaları ve ortaya çıkan karmaşık 
zararları ispat etmeleri çok zor ve birçok hallerde de imkânsızdır. Buna 
karşın işletmelerin sorumluluğu için özen yükümlülüğüne aykırı davra-
nış sonucu ortaya çıkan kusursuz sorumluluk hallerine yer verilmelidir.

5996 sayılı Kanun’un bir diğer başlığı Hijyen ile ilgilidir. Bu başlık 
da tüketicilerle yakından ilgili olması sebebiyle çalışmamızda yer vermiş 
bulunmaktayız. Bu kısmın başlığı, Hijyen Esasları ve İyi uygulama Kıla-
vuzları şeklindedir. Bu kısım ilgili Kanunun 6. Alt Başlığında yer alır. 
Buna göre madde 29/II’de, “birincil üretim yapanlar, perakende işyerleri 
ile gıda ve yem işletmecileri, m. 293’e göre, gıda ve yem işletmecisi, fıkra-
larda belirtilen yükümlülüklere uymamaları sonucunda üçüncü kişilerin 
veya üçüncü kişilere ait malların zarar görmesine neden olurlarsa, bu zarar 
bakımından kusurun bulunması koşuluyla sorumlu olacaktır” şeklindedir.

Hijyen konusunda da gıda işletmecilerinin kusuru aranmamıştır. 
Oysaki bu tür işletmeler, yaptıkları iş dolayısıyla kamunun sağlığı ile 
doğrudan ilgili işlemleri yerine getirmektedirler. Buna rağmen yaptıkları 
işten kişiler ve onların malları zarar gördüğünde işletmecinin kusuru ispat-
lanıp sorumluluğuna gidilecektir. Bütün bu aşamalar hem masraflı hem 
de uzun bir süreci gerektirir. Bunların yanı sıra kusursuz bir sorumluluk 
hali getirilerek bu tür firmaların karşısında tüketiciler de korunmuş olur.

Tüketicilerin korunmasına ilişkin olmak üzere Kanunun 24. mad-
desinde belli düzenlemelere yer verilmiştir. Burada işletmecilerin izle-
nebilirliği amaçlanmıştır. İşletmeler, üretim, işleme ve dağıtımın tüm 
aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya yeme ilave 
edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin 
yapılabilmesi için, bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri 
Bakanlığa sunmak zorundadır (m. 24/I). Aynı şekilde işletmeler, piyasaya 
arz edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak amacıyla, ürünlerini 
uygun şekilde etiketlemek veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle 
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uygun şekilde tanımlanmak zorundadır (m. 24/II). Aynı zamanda tüke-
ticilerin işletmecilerin aldatıcı reklamlarına karşı korunmalarını sağlamak 
amacıyla, “gıda ile ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
gıdanın ve yemin şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, 
tasarlanma ve sergilenme şekli, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile 
sunulan bilgi dâhil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklâmı ve sunumu tüketiciyi 
yanıltıcı şekilde yapılamaz” (m. 24/III) kuralını getirerek Tüketicinin 
Korunması Kanununun yanı sıra ek bir sorumluluğa da yer verilmiştir. 
Nihayet hem tüketicilerin korunması hem de işletmecilerin hukuki 
sorumluluğunu teşkil edecek şekilde “gıda ve yem de taklit ve ürünlerin 
değerinde düşüşe sebebiyet veren tağşiş”in yapılamayacağına ilişkin düzen-
leme söz konusudur. Bu hükümlerin uygulanabilmesi için de Bakanlığın 
bir yönetmelik çıkaracağına yer verilmiştir.

Hukukî sorumluluğa genel olarak bakılacak olursa gıda ve yem gibi 
insan yaşamında büyük ve önemli bir yere sahip olan iki ürünü üretmek 
ithal etmek vb. faaliyetlerle sağlayan işletmelerin hukuka aykırı davran-
maları durumunda sorumlulukları kusura dayanır şekilde düzenlenmiştir. 
Oysaki bu gibi hallerin arz ettiği tehlike toplum sağlığı da düşünülerek 
kusursuz sorumluluk hallerine dayandırılmaları, Anayasanın 17. madde-
sinde yer verilen herkesin sağlıklı bir çevrede maddi ve manevi kişiliğini 
geliştirme hakkı da bu sayede sağlanmış olur. Kanun metninde Tüketici 
ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Gerçekten de bu tür düzenleme-
lere yer verilmemiş olsa da Tüketicinin Korunması Kanunu daha özel 
bir Kanun olması sebebiyle öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Her 
ne kadar üreticinin kusursuz sorumluluğuna Kanun çerçevesinde yer 
verilmemiş olsa da üreticinin sorumluluğu alanında objektif sorumluluk 
getirecek düzenlemeye olan ihtiyacı karşılamak amacıyla, 4077 sayılı 
Kanunun 4. maddesine dayanılarak 2003 tarihinde, Ayıplı Malın Neden 
Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik (Ayıplı Mal 
Yönetmeliği)’in yayınlandığını görmekteyiz[3]. Yönetmeliğin dayanağı olan 
“Hatalı Ürün Nedeniyle Sorumlulukla İlgili Üye Devletlerin Kanuni ve 
İdari Düzenlemelerin Yeknesaklaştırılması Hakkında 25.07.1985 Tarihli 
Avrupa Konseyi Direktifidir”[4]. Bu Yönetmelik ile üreticinin, malın ayıp 

[3] R.G. 13.6.2003T., S. 25137.
[4] AB’de hatalı ürünlerin neden oldukları zararlar için sorumluluk bu Direktif ile 

düzenlenmiştir. Direktif ’in 19. maddesinde Üye Devletler hukuklarının Direktif 
çözümleriyle uyumlaştırılması için 3 yıllık bir süre öngörülmüştür. Almanya, Belçika, 



323

GIDA HUKUKU VE HUKUKÎ SORUMLULUK

nedeniyle kişinin malında veya vücut bütünlüğünde sebebiyet verdiği 
hasardan objektif olarak sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır (m. 6). 
Üreticinin kusursuz sorumluluğu Yönetmelikte açıklanmıştır[5]. Ancak 
Tüketici Kanunu[6] 6502 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır. Eski 
Kanunun yürürlükten kalkması ile söz konusu Kanuna dayanılarak çıka-
rılan Yönetmelik de mülga olmuştur. Yeni Kanunda üreticinin hukuki 
sorumluluğuna yer verilmemiş sadece üretici tanımı Kanun metninde yer 
almıştır. Buna göre, “Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye 
sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını 
üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici 
işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder” (m. 3/n) şeklindedir. Üreticinin sorumluluğu söz konusu olduğu 
durumlarda, eski Kanundan tamamen farklı düzenlemeler içeren ayıptan 
doğan sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulacaktır[7]. 

Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, İsveç özel bir kanun çıkarmak 
suretiyle; Hollanda ve Fransa Medeni Kanunlarına dâhil etmek suretiyle; Birleşik Krallık 
ve Yunanistan ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlarına dâhil etmek suretiyle 
Direktifi benimsemişlerdir (Özsunay, Ergun: “İlaçların Neden Oldukları Zararlardan 
Dolayı İlaç Üreticisinin Sorumluluğu AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemeler 
Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İlaç Hukuku, 8-9 Mayıs 2009, 37-38). 

[5] Yönetmelik md.6/I’e göre, “Ayıplı bir malın, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına 
veya bir malın zarar görmesine sebep olması halinde imalatçı/üretici doğan zararı, kusuru 
aranmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür”.

[6] 28 Kasım 2013 T., KT. 07 Kasım 2013, RG. 28835, 6502 sayılı Kanun.
[7] Ayıplı Mal: MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış 

olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken 
özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

 (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da 
reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı 
tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili 
olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da 
ayıplı olarak kabul edilir.

 (3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi 
veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği 
durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın 
montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki 
yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz 
konusu olur.

 Ayıplı maldan sorumluluk
 MADDE 9- (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle 

yükümlüdür.
 (2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar 

olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan 
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açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış 
sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı 
takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

 İspat yükü
 MADDE 10- (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim 

tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya 
aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

 (2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar 
olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların 
dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

 (3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı 
tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi 
içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin 
tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. 
Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. 
Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 Tüketicinin seçimlik hakları
 MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 

satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 Seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 

getirmekle yükümlüdür.
 (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya 

karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

 (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın 
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından 
sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 
otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi 
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede 
yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami 
tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.

 (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.

 (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği 
hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
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Çünkü yeni Tüketici Kanununda, üreticinin sorumluluğu sadece 
m. 11/II’de yer almıştır. Buna göre, “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. 
Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından 
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu 
tutulmaz.” hükmü yer almaktadır. Tüketicinin seçimlik haklarının ele 
alındığı madde de bu tür bir hükme yer vermek kanaatimizce isabetli 
olmamıştır. Ayrıca tüketicinin kullanabileceği seçimlik haklar ayıplı 
mallara ilişkindir. Oysa üreticinin sorumluluğuna ilişkin ayıp kavramı 
ile 6502 sayılı TKHK md. 8’de yer alan ayıp kavramı aynı değildir. Her 
ne kadar eski TKHK md. 4’te yer alan ayıp kavramı yeni Kanunda farklı 
düzenlense de, kanaatimizce bu ayıp üreticinin sorumluluğuna vücut 
veren ayıp kavramını karşılamamaktadır. Çünkü üreticinin sorumlu-
luğuna ilişkin olan ayıp kavramı ilgili Direktifin 6. maddesinde, “Bir 
ürün tüm hal ve şartlar altında, özellikle sunumu, makul olarak beklenen 
kullanım şekli ve piyasaya sürüldüğü zaman dikkate alındığında, bir kim-
senin ondan beklemeye haklı olduğu güvenliği sağlamadığında ayıplıdır” 
şeklinde düzenlenmiştir. Burada esas alınan nokta, ürünün güvenli olma-
sıdır. Ürünün güvenli olması ile kastedilen ise, haklı olarak beklenebilen 
güvenliktir. Dolayısıyla üreticinin sorumluluğunda bir ürün, her güvenlik 
beklentisinin boşa çıkmasında değil, haklı güvenlik beklentilerinin boşa 
çıkması halinde ayıplıdır[8]. Direktife göre haklı güvenlik beklentilerinin 
belirlenmesinde göz önüne alınacak üç unsur; ürünün sunumu, kullanım 
şekli ve piyasaya sürüldüğü andır.

Ürünün sunumundan, ürün ile topluma veya somut kullanıcılara 
sunulan ya da gösterilen tüm faaliyetler anlaşılır. Sunum kavramı ürü-
nün sadece dış görünüşünü kapsamaz, bunun dışında ürünün özellik 
ve niteliğine ilişkin bilgi ve tüm tanımlamaları da içerir. Bu nedenle 
ürünün sunumu ile ilgili olaylar aynı zamanda bilgilendirme ayıbı olarak 
nitelendirilir[9]. Üreticinin sorumluluğunun şartlarından ilki olan ayıplı 
malın belirlenmesinde ele alınan bir diğer durum ise ürünün makul 
kullanım şeklidir. Direktifte olağan değil “makul” olan kullanım şekli 

[8] Dalcı, Nurcihan; TBK md.71 Bağlamında İlaç Üreticisinin Tehlike Sorumluluğu, 
TBB Dergisi 2014 (114), 56.

[9] Kırca, Çiğdem; Ürün Sorumluluğu, Ankara 2007, 135.
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esas alınmıştır. Zira bazı durumlarda ürünün olağan kullanım amacı 
dışında meydana gelen yanlış kullanımların da üretici tarafından göz 
önünde bulundurularak üretim yapılması gerekir. Örneğin, GDO’lu 
olarak üretilecek olan mısırın hayvan yemi olarak tüketilmesinin dışında 
insanların da tüketimine tabi olabileceği ileri sürülerek sadece insan 
sağlığını tehdit eden bir maddenin mısırda olması söz konusu mısırı 
ayıplı olarak nitelendirmez. Makul kullanım şekli kriteri, bu sakın-
cayı gidermekte ve üreticinin bu tür yanlış kullanımlarını göz önünde 
bulundurarak üretimde bulunmasını sağlamaktadır. Haklı güvenlik 
beklentilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek bir diğer nokta ise, ürü-
nün piyasaya sürülme zamanıdır. Bu nedenle üreticinin sorumluluğuna 
karar verilirken, yani ürünün güvenli olup olmadığı belirlenirken, zararın 
meydana geldiği an değil; ürünün piyasa sürüldüğü an dikkate alınacaktır. 
Dolayısıyla piyasaya sürüm anında ayıpsız olan, her zaman ayıpsız olarak 
kabul edilecektir[10]. Piyasaya sürülme, nihai üretici, üretici benzerleri ve 
satıcılar tarafından, kural olarak malın satılması veya dağıtım zincirine 
sokulması ile gerçekleşir. Hammadde veya ara mal üreticileri, ürünlerini 
nihai üreticiye ya da diğer ara mal üreticilerine teslim ettikleri zaman 
piyasaya sürmüş olurlar. İthalatçının malı piyasaya sürmüş sayılması için 
ithal etmesi yetmez, ürünü organizasyon alanından bilgi ve iradesi ile 
çıkarmış olması gerekir. İthalatçı bu anda üretici niteliğindedir[11].

[10] Kırca, 143; Bu konuda 6502 sayılı TKHK md.11/II’de “Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu 
fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden 
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz”şeklinde hüküm açıkça 
düzenlenmiştir.

[11] Dalcı, 57.
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II. BİYO GÜVENLİK KANUNU

A. Giriş

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, son yıllarda genetik ve moleküler 
biyolojide meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak, toplumun geniş 
kesimlerini ilgilendiren bir konu halini almıştır. Kısaca GDO olarak da 
adlandırılan genetiği değiştirilmiş organizmaların tanımına geçmeden 
önce, bu organizmaların ortaya çıkmasına temel oluşturan biyotekno-
loji hakkında kısa bilgiler vermek faydalı olacaktır. Biyoteknoloji, gen 
aktarımı yoluyla canlı organizmaların niteliklerini değiştirmeyi olanaklı 
kılan ve doğal süreçler ile gerçekleşmesi mümkün olmayacak tarzda bir 
canlının genetik özelliklerinin diğer bir canlıya aktarılmasına imkân sağ-
layan teknolojik uygulamalardır[12]. Genetiği değiştirilmiş organizmalar 
ise, biyoteknolojinin uygulanması sonucunda bir canlı türüne başka bir 
canlı türünden gen aktarılması veya söz konusu canlının mevcut genetik 
yapısına müdahale edilmesi yoluyla bu canlıya yeni genetik özellikler 
kazandırılması ile elde edilen yeni özelliklere sahip organizmalardır. 
Transgenik organizmalar olarak da adlandırılan genetiği değiştirilmiş 
organizmalar bu bağlamda, biyoteknoloji uygulamalarının doğrudan 
bir sonucudur. Biyoteknoloji uygulamalarına günümüzde tarım, gıda, 
hayvancılık, kimya ve sağlık gibi birçok sektörde rastlamak mümkündür.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar gerek çevresel faktörler gerekse 
de insan sağlığı üzerinde çok ciddi riskler barındırmaktadırlar. GDO 
içeren ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması ile elde edileceği iddia 
edilen kazanımlar ise, gerçekte halen belirsiz bir nitelik taşıdığı açıktır. 
GDO’lu ürünlerin bilhassa tarım sektöründe yaygınlık kazanmasının 
doğuracağı sosyo - ekonomik sonuçların, kaygı verici düzeyde olduğunu 
belirtmek gerekir. Gerek genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin söz 
konusu riskler, gerek bu konuda yürütülen bilimsel araştırmalar sonu-
cunda varılan sonuçların hala kesin bir nitelikten yoksun olması gerekse 
de biyoteknoloji uygulamalarının uzun vadede doğurabileceği neticeler 
hakkındaki belirsizlik, ilgili ülkelerin bu konudaki risk ve belirsizliklerle 

[12] Yıldırım, Mustafa Fadıl, Biyogüvenlik Kanunu Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş 
Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk, MÜHFD, C. 1, (2012), 12 vd.; Oğuzlar, 
Özlem G.: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Uluslararası ve Avrupa 
Birliği’ndeki Düzenlemeler, İstanbul 2009, 1; Güneş, Ahmet, M; Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar ve Çevre Hukuku-Uluslararası Düzenlemeler, Avrupa Birliği Hukuku 
ve Türkiye’deki Mevcut Durum, İÜHFM C. LXVI, S. 2, 2008, 49.
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orantılı hukuki tedbirler almasını gerekli kılmaktadır. Avrupa Birliği 
ülkeleri ve İsviçre bu bağlamda oldukça temkinli davranarak, GDO’lu 
ürünlere ilişkin sıkı hükümler içeren bir hukukî rejim tesis etmiştir. 
Türk Kanunkoyucusu da 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilip 26 Mart 
2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımından altı ay sonra, 26 
Eylül 2010’da, yürürlüğe girmiş olan Biyogüvenlik Kanunu (BGK) ile 
genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili hukuki düzen-
lemeler getirmiştir. Bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Genetik Yapısı 
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik de (GDO 
Yönetmeliği) 13 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 
dayanağı olan Kanun ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Kanunun teme-
linde, Birleşmiş Milletler bünyesinde imzalanmış olup 31 Mayıs 1963’te 
244/3 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesinin Kartagena Protokolü” yer almaktadır[13]. Söz konusu Pro-
tokol, Bakanlar Kurulunun 10 Temmuz 2003 Tarih ve 2003/5937 sayılı 
kararıyla onaylanmış ve 11 Ağustos 2003 Tarih ve 25196 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır[14]. Kanunun hazırlanmasında, ayrıca Avrupa 
Birliğinin ilgili düzenlemelerinin de Avrupa Birliği ile uyum süreci çer-
çevesinde, göz önünde bulundurulduğu söylenebilir. Kartagena Proto-
kolünü kabul etmiş olan ülkeler, gen teknolojisiyle genetiği değiştirilmiş 
organizmaların sebep olabileceği sorunları engellemek, engellenememiş 
olan sorunları çözmek ve doğabilecek zararlardan hukuki ve cezai olarak 
sorumlu tutulacak kişileri ve sorumluluğun koşullarını ve kapsamını 
ortaya koymak üzere iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya 

[13] Uluslararası alanda geçerli olacak bir biyogüvenlik rejiminin oluşturulmasına yönelik 
bir protokolün hazırlanması amacını taşıyan ilk ciddi çalışmalar, Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi’nin karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (Conference of the Parties - COP) 
1995 yılında yaptığı görüşmeler ile başlamış ve taraf ülkelerin temsilci ve gözlemcilerinden 
oluşan bir çalışma grubu bu tür bir protokolün hazırlanması ile görevlendirilmiştir. Bu 
çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 29.01.2000 tarihinde “Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü” olarak adlandırılan hukuki metin kabul edilmiş ve 11.09.2003 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Burada belirtilmesi gereklilik arz eden bir nokta, Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü’nün hazırlanma sürecinde farklı görüşlere sahip taraf ülke grupları 
arasında çok ciddi ve uzun soluklu tartışmaların yaşandığı, bu nedenle esas olarak bu 
protokolle düzenlenmesi gereken birçok mevzuda, mevcut derin görüş ayrılıkları yüzünden 
bir uzlaşı sağlanamadığıdır. Buna rağmen Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 2008 yılı 
itibariyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 143 ülke tarafından imzalanmıştır. 
ABD, Kanada ve Arjantin gibi GDO’lu tarımın öncüsü ülkeler ise, bu protokolü henüz 
imzalamamıştır.

[14] Türkiye, bu protokolü 24 Mayıs 2000 tarihinde imzalamıştır. Bu protokolün ülkemizde 
yürürlüğe girmesi ise, 24 Ocak 2004 tarihine rast gelmektedir.
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başlamışlardır[15]. Ülkemizde de üye olunan bu anlaşma ve protokoller 
çerçevesinde Biyogüvenlik Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Çalışmamızda Kanunun içeriğinde yer alan Hukuki Sorumluluk kısmı 
üzerinde çalışılarak sorumluluğun niteliği ve sorumlu kişiler tespit edi-
meye çalışılacaktır.

B. Biygüvenlik Kanunu’nun Amacı ve Kapsamı

Biyogüvenlik Kanunu[16]; teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel ola-
rak gen mühendisleri tarafından geliştirilen genetiği değiştirilen ürünlerin 
ve bu ürünlerin sebebiyet vereceği tehlikelerin ortadan kaldırılabilmesi 
için kanun koyucu tarafından düzenleme yoluna gidilmiştir. Kanunun 
amacı m. I/1’de belirtilmiştir. Buna göre, “Bu Kanunun amacı; bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde 
edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynakla-
nabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denet-
lenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.” 
şeklinde düzenlenmiştir. Kanun genetiği değiştirilmiş ürünler ve bu 
ürünlerin toplum sağlığına ne tür bir katkı sağlayacağı konusunu ve 
belirtilen kurallara aykırı davranılması sonucu ortaya çıkan zararın nasıl 
tazmin edileceği düzenlemesine yer vermiştir.

Biyogüvenlik Kanununun kapsamı ise, m. I/2 ve III’de düzenlenmiştir. 
BGK m. I/2’e göre “genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri ile 
ilgili olarak araştırma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, 
ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama ve 
benzeri faaliyetlere dair hükümleri kapsar.” şeklindedir. Bunların yanı sıra, 
Veteriner Tbbî Ürünler ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen 
Beşeri Tıbbî Ürünler ve Kozmetik Ürünleri, Kanun kapsamı dışında 
tutulmuştur (m. I/3).

Kanun maddesindeki düzenleme göz önünde tutulduğunda, Kanu-
nun kapsamını gıda ve yem oluşturmaktadır. Buna karşın bütün gen 
teknik alanlara ilişkin bir kapsam öngörülmemiştir. Bu durum Avrupa 

[15] Gürpınar, 1068.
[16] 5977 sayılı, KT. 18.03.2016, RG. 26.03.2010, 2733.
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Birliği “Gıda ve yem amaçlı genetiği değiştirilmiş ürünler” direktifine uygun 
olması amaçlanmıştır[17].

C. Biyogüvenlik Kanununda Hukukî Sorumluluk

Hukukî srumluluk, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 14. madde-
sinde düzenlenmiştir. Maddenin kenar başlığı da “Sorumluluğa ilişkin temel 
ilkeler”dir. Aslında Kanun özel olarak bir sorumluluk türü öngörmemiştir. 
Buna karşın söz konusu ilkeler tüm sorumluluk hallerinde uygulanması 
gereken ortak hükümler konumundadır. Bu tür bir düzenleme sorumlu-
luk sistemi için çok da yerinde olmamıştır. Çünkü bu ifade sorumluluk 
sistemini alt - üst etmektedir[18]. Hukukî sorumluluk 14. maddede altı 
bend olarak düzenlenmiştir. Kanunun ilk maddesine göre, sorumlu 
kişiler, “GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerde bulunanlar”dır. Öncelikle 
GDO’lu organizmalar, “genetik mühendisliği ile bir canlıya başka bir canlı 
türünden gen aktarılarak yeni bir canlı organizma yaratılması”, olarak 
tanımlanabilir. Gen aktarılan canlının DNA’sı değiştirilmekte, kendi 
türünde olmayan bazı özellikler edinmektedir. Örneğin Mısırda koçan 
sineği adı verilen bir zararlı vardır. Mısır tohumuna zarar vermektedir. 
Bunun önlenebilmesi için mısır tohumlarına bu sineğe dayanabilecek 
bir protein enjekte edilmiştir. Bu sayede mısır tohumları kendi kendi-
leri korur hale gelmişlerdir. Sinekler mısırlara zarar verememektedirler. 
Sonuç olarak da daha çok mısır üretimi sağlanmaktadır. BGK. m.14’de 
düzenlenen sorumlu kişiler yine madde 2/I-I’de, “GDO ve ürünleri ile 
ilgili olarak araştırma geliştirme, işleme piyasaya sürme, izleme, kullanma, 
ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama 
ve benzeri faaliyetlerde bulunanlar” olarak tanımlanmıştır.

BGK’na göre sorumlu kişiler, m. 14/1’e göre, GDO ve ürünleri ve 
ilgili faaliyetlerde bulunanlardır. BGK m. 2/I/1’de bu kişiler “ilgililer” 
olarak adlandırılmışlardır. Buna göre, ilgililer “GDO ve ürünleri ile ilgili 
olarak araştırma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, 
ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama 
ve benzeri faaliyetlerde bulunanlar”dır. Sayılan bu kişiler, faaliyetlerin-
den dolayı hukuken sorumludurlar. Sorumlu olacak kişilerin tacir olup 
olmayacağı açıkça m. 14/IV’de düzenlenmemiştir. Ancak bu maddenin 

[17] 2001/18/EG sayılı Direktif.
[18] Yıldırım, 58 vd.
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giriş cümlesinde “her ne sebeple olursa olsun piyasaya sürülmüş GDO ve 
ürünlerini” ifadesinden sonra aynı maddenin son cümlesinde, “ticari 
olarak üretenler, işleyenler, dağıtanlar ve pazarlayanlar” ifadesine yer 
verilmiştir. Ancak Kanunda belirtilen işleri yapacak kişilerin de malları 
piyasaya sürecek kişilerin de tacir niteliğinde olmaları gerekir. Aksi 
halde bu kadar önemli ve para gerektiren işleri yapacak kişilerin esnaf 
ölçüsünde veya sıradan kişiler olması beklenilemez. BGK. m. 14/V’de 
ise, “GDO ve ürünlerini piyasaya süren, ticari olarak işleyen, dağıtan ve 
pazarlayanlar” ifadesine yer verilmiştir. Kanunun kaleme alınmasında 
ilgililer, tanımının daha iyi yapılması gerekmektedir. Çünkü sorumlu 
olacak kişiler sayılmıştır. Ancak bu kişilerin tacir olmalarının gerekip 
gerekmediğine kesin olarak yer verilmemiştir.

Bütün bu düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, hukuki olarak 
sorumlu olacak kişilerin tacir olmaları gerektiği sonucuna varılabilir. 
Çünkü BGK m. 2/I’de yer alan ilgililer tanımındaki kişilerin yaptığı 
işlemlere bakıldığında ancak tacir tarafından yerine getirilebilecek işlem-
lerdir. Esnaf sıfatında olan kişilerin maddi durumları buna elverişli 
olmayacaktır[19].

D. Sorumluluğun Hukuki Niteliği

BGK. m. 14’de belli sorumluluk getirilmeyip Kanunumuzda öngö-
rülen bütün sorumluluk hallerine uygulanabilecek bazı ilkelere yer veril-
miştir. BGK. m. 1; “GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerde bulunanlar, bu 
Kanun kapsamında izin almış olsalar dahi, insan, hayvan ve bitki sağlığı 
ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliliğinin sağ-
lanmasına karşı oluşan zararlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk GDO 
ve ürünlerinin, başvuru ve kararda yer alan koşulları sağlamadığının anla-
şılması durumunda zarar oluşmasa dahi sorumludur” şeklindedir. Kanun 
metninden anlaşıldığı üzere sorumluluğun oluşması için “Kusur” aran-
mamıştır. Burada bir kusursuz sorumluluk hali söz konusudur. Ancak ne 
tür bir kusursuz sorumluluk hali olduğuna yer verilmemiştir. Kusursuz 
sorumluluğun ne tür bir halinin söz konusu olduğu sorusu metnin tümü 
göz önüne alındığında TBK m. 71’de yer alan “Tehlike Sorumluluğu”nun 
söz konusu olduğu görülmektedir. Burada sorumluluğun temeli objektif 

[19] Özen, Mustafa, Gıda Hukuku, Ankara 2015, 90.
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özenin ihlal edildiği bir hale bağlanmayıp, bilakis işletmenin tipik teh-
likesine vurgu yapılmıştır.

Tehlike sorumluluğunda, sorumlu olan kişi objektif özeni gösterdi-
ğini ispat ederek sorumluluktan kurtulamaz. BGK. m. 14’e göre, tehlike 
sorumluluğuna girmeyen alanlarda ise TBK’un genel hükümleri uygula-
nır. Maddenin son cümlesinde, “…zarar meydana gelmese dahi sorumlu 
olunacağı” düzenlenmiştir. Buradan fark teorisinin bir sonucu olarak 
normatif zararın anlaşılması gerekir. Sorumlu kişiler, GDO ve ürünleri 
ile ilgili faaliyette bulunanlardır.

E. Biyogüvenlik Kanununa Göre Sorumlu Olan Kişiler

Biyogüvenlik Kanununun 2/L’de ilgililer tanımlanmıştır. Buna göre, 
“Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri ile ilgili olarak araştırma, 
geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, 
taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama ve benzeri faaliyetlerde 
bulunanlar”dır. Bu kişiler, aynı zamanda 14. madde çerçevesinde GDO 
ve ürünleriyle ilgili faaliyette bulunanlar olarak da nitelendirilebilirler. 
İşte bu kişiler, Biyogüvenlik Kanunu kapsamında izin almış olsalar 
dahi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karşı oluşan zararlardan 
sorumludur (BGK. m.14/I). Böylece, kanun koyucunun, gerekli izinleri 
almış olan ilgilileri, sadece şeye ve kişiye gelen zararlar ile çevreye verilen 
zarardan sorumlu tuttuğu anlaşılmaktadır. Bunların yanısıra gerekli 
izinleri almamış olan kişilerin de bu zarardan sorumlu olacakları madde 
metninden anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu kişiler 2. fıkra kapsamına 
giriyorlarsa, yani GDO’ların kapalı alanda kullanımı ve gıda, yem, işleme 
ve tüketim amacıyla piyasaya sürülmesi, ithalatı ve transit geçişi için izin 
alma zorunluluğu olduğu halde, bu faaliyetleri izinsiz olarak gerçekleştir-
mişlerse, sadece şeye ve kişiye gelen zararlar ile çevreye gelen zararlardan 
değil, her tür zarardan da sorumlu olacaklardır (BGK. m. 14/II).

Biyogüvenlik Kanunun 14. maddesinin ikinci fıkrasında, GDO’ları 
çevreye serbest bırakanlar ve üretenlerin de bu faaliyetler sonucunda 
meydana gelen her tür zarardan sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Aslında 
bu hüküm karışık şekilde kaleme alınmıştır. Şöyle ki, bu kişiler zaten 
“GDO ile ilgili faaliyette bulunanlar” kavramı içinde bulundukları kabul 
edilebilir. Ancak bu kişilerin, Kanunun 2. maddesinde yer alan “ilgililer” 
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tanımı içinde açıkça yer almadıkları da görülür. Kanun bu kişilerin her 
tür zarardan sorumluluğunu öngörürken bu faaliyetlerin izinsiz yürütül-
mesini de aramamıştır. Buradan çıkartılacak sonuç, genetiği değiştirilmiş 
organizmaların çevreye serbest bırakılması ile üretilmesine hiçbir şekilde 
izin verilmediği olabilir[20].

Gerçekten de genetiği değiştirilmiş organizmaların deneysel amaçla 
serbest bırakılması Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde mümkündür. Ancak bunun dışında GDO’ların serbest 
bırakılmasına izin verilmediği gerek Kanunun bütününe egemen olan 
düşünceden gerekse 14. maddenin ikinci fıkrasından anlaşılabilmektedir. 
Ancak genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimine izin verilmediğini 
söylemek, bu kadar kolay değildir. Gerçi yasaklara ilişkin 5. maddede, 
genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvan üretimi yasaklanmıştır. Ancak gene-
tiği değiştirilmiş organizma üretimine hiçbir şekilde izin verilmediğini 
düşünmek doğru bir yorum olarak görülmemektedir. Bu yüzden, ikinci 
fıkranın ilk kısmından farklı olarak bu faaliyetlerin izinsiz yürütülme-
sinin vurgulanmış olmadığına dikkat etmek gerekir. O halde, genetiği 
değiştirilmiş organizmayı, deneysel amaçla da olsa, izinli ya da izinsiz 
çevreye serbest bırakmak ile genetiği değiştirilmiş organizmayı izinli ya 
da izinsiz üretmek o kadar büyük bir tehlike potansiyeli olarak görülmüş 
olmalı ki, bu faaliyetlerin her tür zarardan sorumluluğu gerektireceği 
kabul edilmiştir[21].

BGK m. 14/IV’de, “her ne amaçla olursa olsun piyasaya sürülmüş GDO 
ve ürünlerini karar koşullarına uygun olmayan bir şekilde muameleye tâbi 
tutmak suretiyle veya başka bir yolla zararın ortaya çıkmasına ya da sonuç-
larının ağırlaşmasına sebep olanlarla bunları ticari olarak üretenler, işleyen-
ler, dağıtanlar ve pazarlayanlar bu zararlardan müteselsilen sorumludur.” 
düzenlemesine yer verilmiştir. Kanun koyucunun bu hükümde de, tazmini 
gereken zararla ilgili herhangi bir sınırlama getirmediğini görüyoruz. 
O halde, bu fıkra kapsamında da, ortaya çıkan zarar, şeye veya kişiye 
gelenler dışında kalan malvarlığı zararı olsa da, tazmin edilebilecektir. 
Ne var ki, ilgili hüküm, yine de, hangi faaliyetleri kapsadığı bakımından 

[20] Gürpınar, Damla; Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk, 
DEÜHFD., Cilt: 15, Özel , 2013, 1067-1109 (Basım Yılı: 2014), 1082.

[21] Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 10. Bası Cilt 
2, İstanbul 2013, 241.
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yoruma muhtaçtır. Maddeyi doğru yorumlayabilmek için Kanunun 
tanımlarla ilgili 2. maddesini tekrar gözden geçirmek gerekir. Söz konusu 
maddenin (ş) bendine göre, “muamele: insan, hayvan ve bitki sağlığı ile 
çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması için alınacak tedbirler göz önünde 
bulundurularak ambalajlama, paketleme, etiketleme, nakil ve depolama 
gibi GDO üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi” ifade eder. Mad-
denin (m) bendine göre “işleme: GDO ve ürünlerinin gıda, yem veya 
diğer amaçlarla kullanılmasını sağlamak için yapılan ve ürünün ilk halini 
önemli ölçüde değiştiren herhangi bir faaliyeti” ifade eder. Kanununu 
(l) bendinde tarif edilen “ilgililer: GDO ve ürünleri ile ilgili araştırma, 
geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, 
taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama ve benzeri faaliyetlerde 
bulunanları” ifade eder. Bu tanımlara bakılınca, 14. maddenin ilk iki 
fıkrasında, sorumlulukları zaten hükme bağlanmış olan kişilerden bazıla-
rının sorumluluğundan, neden 4. fıkrada tekrar söz edildiği sorusu akla 
gelebilir. Burada kanun koyucu, ambalajlama, paketleme, etiketleme, 
nakil ve depolama gibi işlemlerden kaynaklanan aksaklığın, GDO ve 
ürünlerini ticari olarak üreten, işleyen, dağıtan ve pazarlayanları sorum-
luluktan kurtarmayacağını vurgulamıştır. O halde, GDO ve ürününü 
kurallara uygun olarak üretmiş olan kişi bile, ambalajlama veya depo-
lama sırasında ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulabilecektir. Böylece, 
genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini üreten, işleyen, dağıtan ve 
pazarlayanların sorumluluğu genişlemekte, sadece kendi eylemlerinden 
değil, ambalajlama, paketleme, etiketleme gibi muamele faaliyetlerinden 
de müteselsil sorumlulukları söz konusu olmaktadır.

BGK m.14/V’de ise, “GDO ve ürünlerini piyasaya süren, ticari olarak 
işleyen, dağıtan ve pazarlayanlar meydana gelebilecek zararlar ve bunlara 
ilişkin sorumluluklar hakkında birbirlerini bilgilendirmek zorundadır” 
hükmü ile GDO’lu ürünler ile işlem yapanların birbirlerini bilgilendirme 
yükümlülüğü getirilmiştir. Hükmün hukukî sorumluluk kısmında yer 
alması pek isabetli olmamıştır. Bu düzenleme daha önceki maddelerde yer 
alabilirdi. Çünkü düzenlemenin hukukî sorumlulukla herhangi bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bilgi verme yükümlülüğü, Kanunun 7. maddesinin 
içeriğine dâhil edilebilirdi[22].

[22] Yıldırım, 62.
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Biyogüvenlik Kanunu bu alandaki sorumluları belirlemiş olmakla 
birlikte, hiçbir maddesinde, ortaya çıkan zarardan bir ölçüde bile olsa 
Devlet’in sorumlu tutulabileceğinden söz etmemiştir. Oysa mevzuata 
uygun hareket eden kişiler bile ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutula-
bilmektedir. Bu kişilerin mevzuata uygun davranmaları demekse Biyogü-
venlik Kurulunun kararlarına uymaları anlamına gelmektedir. Bu alanda 
yürütülecek tüm faaliyetler bakımından Biyogüvenlik Kurulunun çok 
geniş yetkileri söz konusudur (BGK. m.11). Eğer Biyogüvenlik Kuru-
lunun verdiği karar hatalıysa ya da bilim ve tekniğin karar zamanında 
ulaştığı zamana göre hatalı sayılmasa bile ileride zarar ihtimali belirdiğinde 
geri alınması gereken bir karar vermişse, zarar doğduğunda Devletin de 
sorumluluğunun düşünülmesi isabetli olurdu. Devletin sorumluluğunu 
İdare Hukuku ilkeleri çerçevesinde sorumlu tutulabilir[23].

Kanunun 14. maddesinin altıncı fıkrasında ise, aynen Çevre Kanu-
nunda olduğu gibi, bu alanda faaliyet gösterenlerin bozulan çevre ve 
oluşan çevresel zararların giderilmesi için yapılacak masraflara katılma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre, “GDO’ları muameleye tabi tutan-
lar, muamele nedeniyle çevrede zararın meydana gelmemesi veya meydana 
gelen zararın sonuçlarının ağırlaşmaması için risk değerlendirmesine göre 
belirlenen tedbirlerin masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Sorumlular, 
çevrenin zarar görmüş veya tahrip olmuş unsurlarının eski haline getirilmesi 
veya aynı değerdeki unsurların yerine konulması için gerekli masrafları da 
karşılar” şeklinde hüküm ihdas edilmiştir.

F. Sorumluluğun Şartları

Biyogüvenlik Kanunu kapsamındaki hukukî sorumluluğun teh-
like esasına dayanan bir sorumluluk olduğunu tespit ettikten sonra 
sorumluluğun kurucu unsurları üzerinde de durmamız gerekmektedir[24]. 
Tehlike sorumluluğu alanında hukuka aykırılık ve kusur, sorumluluğun 
kurucu unsurları değildir. Ancak hemen belirtelim ki, sorumluların bir 
de kusuru varsa, ödenecek tazminatın hesabında ve birden fazla sorum-
lular arasındaki rücu bakımından söz konusu kusur da ek kusur olarak 
göz önünde bulundurulur. Bu itibarla, aşağıda, yürütülmesi zarara yol 
açacak tehlikeli faaliyetleri, gerçekleşmesinden çekinilen tehlikeleri, 

[23] Gürpınar, 1084.
[24] Gürpınar,1084 vd.
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başka bir ifadeyle zararın görünüm biçimlerini (zarar şartı) ve ortaya 
çıkacak zararın GDO’lardan kaynaklanması zorunluluğu (nedensellik 
bağı) konuları ele alınmıştır.

1. Gerçekleştirilmesi Zarara Sebebiyet Verecek Tehlikeli Faaliyetler

Tehlike sorumluluğu alanında, sorumlunun davranışının hukuka 
aykırı sayılmasına gerek görülmemektedir. Önemli olan yürütülen teh-
likeli faaliyetin kanunda belirtilen tipik tehlike fiilini oluşturmasıdır[25].

Biyogüvenlik Kanunu 14. maddede tehlikeli faaliyet olarak belirtilen 
fiillerin tümü aslında hukuka aykırı faaliyetler sınıfına girmemektedir. 
Çünkü bu faaliyetleri yerine getirenler Biyogüvenlik Kurulundan izin 
alarak yerine getirmektedir. Bu faaliyetler hukuka aykırı faaliyetler değildir. 
Ancak yapıları itibariyle tehlikeli faaliyetlerdir. Biyogüvenlik Kanununda 
izin alınmış olsun olmasın yani hukuka uygun olsun olmasın bazı faali-
yetler hukuka aykırı olarak kabul edilmişlerdir. Bu faaliyetler;

a. GDO’ların kapalı alanda kullanımı ve gıda, yem, işleme ve 
tüketim amacıyla piyasaya sürülmesi, ithalatı ve transit geçişi,

b. GDO’ların üretilmesi ve çevreye serbest bırakılması,

c. Her ne amaçla olursa olsun piyasaya sürülmüş GDO ve ürün-
lerinin karar koşullarına uygun olmayan bir şekilde muameleye 
tabi tutulması veya başka bir yolla zarara veya sonuçlarının ağır-
laşmasına yol açabilecek davranışlarda bulunulmasıdır.

2. Gerçekleşme İhtimali Olan Zararlı Sonuçlar

Biyogüvenlik Kanunu’nun üçüncü maddesi beşinci fıkrasında yer 
alan tehlikelerden birinin varlığı, bu faaliyetlere izin verilmesine engel 
olduğuna göre, söz konusu tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi 
de GDO ile ilgili faaliyetten zarar doğması anlamına gelecektir[26]. Bu 

[25] Eren, 6098 sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. 
Bası, Ankara 2015, 667; Tiftik, Mustafa; Tehlike Sorumluluğunun Ayırıcı Özellikleri 
ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi 
Sorunu, Erzurum 1997, (Tehlike), 19 vd., 32; Havutçu, Ayşe, Türk Hukukunda 
Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, İzmir 2005; 36; Gürpınar, 1085.

[26] Gürpınar, 1086.
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maddeye göre, GDO ve ürünleriyle ilgili faaliyetler şu zararlara yol 
açabilmektedir:

a. İnsan, hayvan ve bitki sağlığının bozulması,

b. Çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulması,

c. Biyolojik çeşitliliğin azalması veya devamlılığının ortadan kalkması,

d. Üretici ve tüketicinin tercih hakkının ortadan kalkmasıdır.

Kanun maddesinde anılan zararlar üç kategoride toplanabilir. İlk 
aşamada Anayasa ve Türk Medenî Kanunu kapsamında korunan ve kişisel 
değerlerimizden olan insan sağlığına, kişisel değerlerine yönelik bir zarar 
ortaya çıkabilir. Hayvan ve bitki sağlığının bozulması, geçimi tarım ve 
hayvancılık olan kişilerin malvarlıklarını etkilediğinden malvarlığına 
ilişkin zararlardır. Üretici ve tüketicinin seçim hakkının ortadan kalkması 
da, bir tür malvarlığı zararı olarak karşımıza çıkar[27]. Çünkü GDO’lu 
ürünler dışında seçeneği kalmayan tüketici veya başka tür tohumlarla 
üretim yapma şansını kaybetmiş olan üretici pazarlık gücünü yitirecektir. 
Bu da onun iktisadî varlığını ve geleceğini sarsıntıya sokacaktır.

Kişilerin malvarlığı ve kişisel değerlerini etkilemeseler de anayasal 
bir hak olan sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının sağlanmasının bir ihlali 
niteliğinde olan çevresel zararlar ayrı bir kategoride ele alınmasını gerek-
tiren zararlardır. Çevresel zararlar söz konusu olduğu zaman, davacının 
kim olacağı sorusu önem taşır. Aynı sorun aslında Çevre Kanunumuzun 
uygulanması bakımından da söz konusudur. Bu noktada çevresel zararlar 
her bireyi ilgilendirdiği için bu davayı herkes açabilmelidir[28]. Ekosistemin 
bozulması şeklindeki çevresel zararlar, çoğu zaman hiçbir kişinin doğrudan 
doğruya kişilik veya malvarlıksal değerlerinin ihlâli şeklinde ortaya çıkmaz. 
Bu durumda, aslında tazmini gereken bir zarar değil, ödenmesi gerekli 
eski hale getirme masrafları söz konusudur. Biyogüvenlik Kanununun 
14. maddesinin 6. fıkrasında bu durum düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Buna göre, “GDO’ları muameleye tabi tutanlar, muamele nedeniyle çev-
rede zararın meydana gelmemesi veya meydana gelen zararın sonuçlarının 
ağırlaşmaması için risk değerlendirmesine göre belirlenen tedbirlerin mas-
raflarını karşılamakla yükümlüdür. Sorumlular, çevrenin zarar görmüş 

[27] Gürpınar, 1086.
[28] Ertaş, Şeref; Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku, İzmir 2012, 172; Gürpınar, 

1086.
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veya tahrip olmuş unsurlarının eski haline getirilmesi veya aynı değerdeki 
unsurların yerine konulması için gerekli masrafları da karşılar” şeklindedir. 
Söz konusu madde metnine göre, çevrenin zarar görmüş veya tahrip 
olmuş unsurlarının eski hale getirilmesi veya aynı değerdeki unsurların 
yerine konulması için gerekli masrafların da sorumlular, yani bu zarara 
veya tahribata yol açan fiilleri yapanlar tarafından karşılanması gerekir.

Gelişim riski, ürünün piyasaya sürüldüğü sırada mevcut bilim ve teknolojide 
ulaşılan düzey itibariyle herhangi bir ayıbı tespit edilememekle birlikte, ürünün 
piyasada dolaşımı ve/veya tüketimi sırasında bilim ve teknolojideki gelişme 
sonucunda ayıbının ortaya çıkmasını ifade etmektedir[29]. Bu zararlara GDO’lu 
ürünlerin üretim aşamalarında gerekli olan ölçümlerin yapılmaması veya 
ayıplı yapılması durumunda ortaya çıkan ayıplı ürünler sebebiyet verirler. 
Bu tür ayıplara gelişim ayıpları adı verilir. Gelişim ayıpları, ürünün piya-
saya sürüldüğü an itibariyle değil de, yaşanan teknik gelişmeler ve yeni buluşlar 
karşısında bir ürünün daha az güvenli olması anlamına gelmektedir[30]. Gene-
tiği değiştirilmiş organizmaların insan, hayvan ve çevreye vereceği zarar 
özellik arz eder. Çünkü GDO’lu ürünlerin tüketilmesinden çok sonra ve 
bilimin gelişmişlik düzeyiyle de paralel olarak ancak zararlar anlaşılabilir. 
Bu tür zararlar “Gelişim zararları” olarak adlandırılmaktadır[31]. Esasen 
Biyogüvenlik yasasındaki sorumluluğun da niteliğinin kusursuz olmasının 
sebebi de gelişim zararlarının ancak GDO’lu ürünlerin kullanıldığı an 
ortaya çıkmasıdır. Ancak zararın GDO’lu üründen kaynaklandığının 
ispatlanabilmesi için bilimin gelişmesine paralel olarak kurulmuş olan 
laboratuvarlarda testlerin yapılması gerekir. Bunun yanısıra zararlı sonuçlar 
da ancak GDO’lu ürünlerin kullanımından yıllar sonra anlaşılabilmekte-
dir. Bu tür zararlarda, sorumluların kusurundan bahsetmek çoğu zaman 
mümkün olamaz. Çünkü GDO’lu ürünlerin kullanımından çok uzun 
yıllar geçmiştir ve ilgili kişilere ulaşılması mümkün olamamaktadır. Geli-
şim zararlarının bu özelliğinden dolayı ödenmesi gereken tazminatın bir 
üst sınıra bağlanmasını da gerektirebilir. Ancak Biyogüvenlik Kanununda 
bu konuda bir üst sınır öngörülmüş değildir[32].

[29] Kırca, İsmail /Aydın, Ramazan, “İnkişaf Riski – İmalâtçının/Üreticinin Sorumluluğu”, 
Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, 680; Dalcı, 59.

[30] Dalcı, 65.
[31] Havutçu, 30; Gürpınar, 1087.
[32] Gürpınar, 1087.
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3. Nedensellik Bağı

a. Nedensellik Bağının Varlığı

Zararın tazmini için normalde zararlı sonuç ile zarar arasında neden-
sellik bağının olması gerekir. Yeter ki hayatın olağan akışına göre o sebep 
o sonucu doğurmaya elverişli olsun[33]. Mantıkî nedensellik bağında, 
zararlı sonuç ile zararı doğuran fiil arasındaki nedensellik bağı aynı anda 
gerçekleşmesi gerekir. Ancak GDO’lu ürünlerin sebep olduğu zararlar ile 
onu doğuran olaylar arasındaki nedensellik bağı kurulurken geriye dönük 
bir araştırma yapılması gerekir[34]. Burada zararlı sonuç ile zararı doğuran 
şartların aynı anda gerçekleşmesi gerekmez. Şöyle ki, GDO’lu ürünlerin 
kullanılmasından sonraki dönemlerde zararın ortaya çıkmış olsa da yine 
zararlı sonuç ile GDO’lu ürünlerin kullanımı arasında nedensellik bağı 
kurulabilir. Bunların yanı sıra zararlı sonucun mutlaka GDO’larla ilgili 
faaliyetler sonucunda doğmuş olması gerekir. Örneğin, GDO’lu ürün 
için gerekli iznin alınmamış olması veya ürünün paketlenmesi ve etiket-
lenmesinde yapılan bir hata sebebiyle, ürünün son kullanım tarihinden 
evvel bozulması durumunda zarar ile GDO’lu ürün arasında herhangi 
bir nedensellik bağı bulunmamaktadır.

Biyo Güvenlik yasasının Hukukî Sorumluluğu düzenleyen 14. mad-
desinin üçüncü fıkrasında, İsviçre Gen Teknik Kanunu 30/VII’de olduğu 
gibi GDO’lu ürünlere ilişkin bazı nitelik ve GDO’larla ilgili faaliyetler 
sonucu zarar meydana gelirse bu durumda nedensellik bağının var ola-
cağı kabul edilmiştir. Buna göre, “Ortaya çıkan bir zararın GDO’lardan 
kaynaklandığının kabul edilebilmesi için, zararın organizmaların sahip 
olduğu yeni özelliklerden veya organizmaların yeniden üretiminden veya 
değiştirilmesinden ya da organizmaların değiştirilmiş materyalinin başka 
organizmalara geçişinden kaynaklanması gerekir. Zararlardan kaynaklanan 
sorumluluğun tespitinde; zararların tarım, orman, gıda ve yem ürünleri-
nin içindeki genetik değişiklikten kaynaklanmış olup olmadığı göz önünde 
tutulur” şeklindedir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, zararlı 
sonucun doğabilmesi için; 1. GDO’lu ürünlerin yeni özelliklerinden, 

[33] Gauch, P/Schleup, W. Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 10. 
Auflage, B. II, Zürich 2014, PN. 2497, 170-171; Hediger, 106 vd; Nomer, Haluk; 
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14. Bası, İstanbul 2015, 150; Schwenzer, Ingeborg; 
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4. Auflage, PN. 19.01, 123; 
Oğuzman, /Öz, 44vd; Eren, 536 vd.

[34] Hediger, 107.
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2. Organizmaların yeniden üretiminden, değiştirilmesinden, 3. Orga-
nizmaların değiştirilmiş materyalinin başka organizmalara geçişinden, 
kaynaklanması gerekir. Yani zararlı sonuca anılan bu haller dışındaki 
bir durum sebep olduğunda nedensellik bağı kurulamamış sayılacak-
tır. Kanun maddesinde gerçekleşecek zararlı sonuçlar kısıtlanmıştır. 
Sadece metinde yer alan hallerin sebebiyet vereceği zararlar koruma 
altına alınmıştır. Bunun dışında gerçekleşecek zararlar Kanun metnine 
dâhil edilmemiştir[35]. Aynı zamanda zararın gerçekleşebileceği alanlar 
da kanun maddesinde belirtilmiştir. Biyogüvenlik Kanunu m. 14/III/ c 
son’da, “zararların tarım, orman, gıda ve yem ürünlerinin içindeki gene-
tik değişiklikten kaynaklanmış olup olmadığı göz önünde” tutulacaktır. 
Genetiği değiştirilmiş ürünlerden doğan sorumlulukta zararın kanunda 
belirtilen hallerden ve tarım, gıda, yem ve orman ürünlerinde gerçek-
leşmesi gerekir[36]. İsviçre Gen Teknik Kanunu m. 30/II’de tarım, orman 
işletmelerinin ürünleri ve gıda maddeleri olarak tanımlama yoluna gidil-
miştir. Yem, ayrıca kanun maddesinde yer almayıp gıda maddelerinin 
içine dâhil edilmiştir.

b. Nedensellik Bağının Kesilmesi

Biyogüvenlik yasası m.14/son fıkrasına göre, zararın sel, dolu, heyelan, 
deprem gibi doğal afetlerden veya zarar görenin ya da üçüncü kişinin ağır 
kusurundan kaynaklanması halinde sorumluluk hükümleri uygulanma-
yacaktır (BGK. m.14/VIII). Burada nedensellik bağını kesen haller haksız 
fiillerdeki nedensellik bağını kesen mücbir sebep[37], zarar görenin kusuru 
ve üçüncü kişinin kusuru şeklinde asıl kaynak olan Borçlar Kanununa 

[35] Hediger, 110.
[36] Fuhlrott, Volker; Mais in Bern-Haftung und Versicherung nach dem Gentechnik- 

Gesetz, HAVE I/2004, 13, 19 vd; Hediger, 110; Fuhlrott, 162 vd; Schott, Amerkus; 
Gentechnologie in Landwirstschaft und Lebensmittelproduktion nach Inkraftreten 
des neuen Gentechnichgesetzes, ZSR 2004, I. Halbband, 459 vd; Gattiker, Monika, 
Haftung im Umgang mit Lebensmitteln, in: Thomas Poledna/Oliver Arter/ Monika 
Gattiker (Hrsg), Bern 2006, PN. 47, 78, sorumluluğun sadece gıda maddeleri ile 
sınırlandırılmasını savunuyor. 

[37] Mücbir sebep, zararın meydana gelmesine kaçınılmaz surette yol açan, öngörülmesi ve karşı 
konulması mümkün olmayan sorumlu kişinin faaliyet ve işletmesine yabancı, olağanüstü 
bir harici olaydır (Eren, Fikret; Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı 
Teorisi, Ankara 1977, 176).
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paralel olarak düzenlenmiştir[38]. Ancak Kanun maddesinde mücbir 
sebep olarak sayılan haller, “sel, dolu, heyelan, deprem gibi doğal afetler” 
şeklinde TBK’dan farklı olarak sadece doğal afet niteliğinde olan mücbir 
sebep hallerini içermektedir. Bu hüküm, İsviçre Gen Teknik Kanununun 
30/VIII’de aynı şekilde düzenlenmiştir. Ancak İsviçre Kanun Koyucusu, 
mücbir sebep hallerini sayma yolunu benimsemeyip genel mücbir sebep 
ifadesine yer vermiştir[39].

GDO’lu ürünleri üreten veya bu ürünler üzerinde çalışmalar gerçek-
leştiren laboratuvarın veya bu tür ürünlerin depolandığı alanların sel, dolu 
heyelan, deprem gibi doğal afetler sebebiyle zarar görmesi durumunda 
ortaya çıkan zarardan GDO’lu ürünleri üretenlerin bu tür işletmeleri 
işletenlerin herhangi bir sorumlulukları söz konusu olmayacaktır. Bu 
hükmün tehlike arz eden yanı Bioteknikle ilgilenen ve işletmenin tipik 
tehlikesinin büyüklüğünün herkes tarafından kabul edilmesine rağmen 
zarar gören kişilerin olayla herhangi bir bağlantıları olmadan çok büyük 
bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaları adaletsiz bir duruma sebebiyet 
vermektedir.

Üçüncü kişilerin kusurunda ise, kusurun belli bir yoğunlukta olması 
durumunda üçüncü kişinin kusuru nedensellik bağını kesebilir[40]. Tabiata 
müdahale eden veya bu müdahaleye ortak olan kişilerin doğal afetler 
karşısında bile sorumluluktan kurtulmasını kabul etmeyen bir bakış 
açısıyla, üçüncü kişinin ağır kusurunun da nedensellik bağını kesmemesi 
gerekir[41].

Aynı şekilde zarar görenin kusurunda da zarar gören kişinin zararlı 
sonucun doğmasında belli yoğunlukta kusuru olabilir. Örneğin GDO’lu 
ürünlerin üzerinde çalışıldığı laboratuvarda yer alan güvenlik talimatlarına 
gerekli ihtimamı göstermeden belgelerin ilgili yerlere konulması veya 
ortada bırakılması durumunda, laboratuvara terör saldırısında bulunul-
masında ilgili formüllerin çalınmasında veya ortadan kaldırılmasında 

[38] Gerçektende nedensellik bağını kesen bu haller haksız fiil hükümlerinde kullanılırlar. Bunun 
dışında tehlike sorumluluğunda nedensellik bağını kesen hallere ya hiç yer verilmez ya da 
ek sebepler aranır (Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku, İstanbul 2010, 81; Eren, Fikret; 
304 vd; Tiftik, Tehlike, 24; Havutçu, 96, Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku, İstanbul 
2010 434.

[39] Hediger, 123.
[40] Eren, 187.
[41] Eren, 527; Tiftik, Tehlike, 30, Antalya, 434; Gürpınar, 1091. 
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laboratuvarda çalışan kişinin kusuru söz konusudur. Nihayet üçüncü 
kişinin kusurunda da kusurun yoğunluğu aranır. Örneğin kişi GDO’lu 
ürünler için öngörülen tedbirleri almadan bahçenin etrafı çevrilmeden 
tohumların ekilmesi durumunda yan komşunun hayvanlarının bu ürün-
lerden yemeleri ve yağmur sonucu GDO’lu tohumların komşunun hem 
tarlasına hem de hayvanlarına zarar vermesi durumunda üçüncü kişilerin 
kusuru söz konusu olur.

Bütün bunlara rağmen kişilerin kusur yoğunlukları ve insanoğlunun 
tabiata müdahalesi sonucu dengenin bozulmasında önemli yeri vardır. 
Zara görenin ve üçüncü kişilerin kusurları tehlike sorumluluğuna tabi 
olan işletmelerin göstereceği tipik tehlike durumlarının büyüklüğü ile 
karşılaştırılamaz niteliktedir. Bu durumları önceden öngörebilen Alman 
Gen Teknik Yasası 32. paragrafında, mücbir sebebin hiçbir türünü sorum-
luluğu kaldıran bir sebep olarak öngörmemiştir. Kanaatimizce de, Biyo-
güvenlik Kanununda da nedensellik bağını kesen hallere yer verilmemesi 
gerekir. Çünkü genetiği değiştirilmiş ürünler ile iştigal eden işletmelerin 
arz ettikleri tehlike haksız fiil için öngörülmüş olan nedensellik bağını 
kesen sebeplerle karşılanamaz niteliktedir. Ayrıca son dönemde doktrinde 
tehlike sorumluluğu için nedensellik bağını kesen hallerin uygulanama-
yacağını bu durumun çok eskide kaldığı görüşleri ileri sürülmektedir[42]. 
Gerçektende bu fikir uygulamada yalnız da sayılmaz. GDO’lu ürünleri 
üretenlerin ve işletmelerin tehlike sorumluluğuna benzer sorumluluk olan 
nükleer tesislerde meydana gelen kazaların sonucu da tehlike sorumlu-
luğuna tabidir. Bu sorumluluk türünde tehlike sorumluluğunu ortadan 
kaldıran nedensellik hallerinin düzenlenmemiş olması burada da örnek 
olarak uygulanabilir[43].

[42] Tiftik, Tehlike, 26.
[43] İlişkin Kanunun 5. maddesinin beşinci fıkrasına göre, “Nükleer yakıt, radyoaktif madde 

veya radyoaktif atık taşınırken veya santralda bir kaza olması durumunda 29/7/1960 
tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkındaki 
Paris Sözleşmesi ve ek değişiklikleri ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri 
uygulanır.” Paris Sözleşmesi’nin ilk metninde, sorumluluğa ilişkin 9. madde şu şekildeydi: 
“Millî mevzuatla aksi gösterilmedikçe işleten, silâhlı çatışma, tecavüz, iç harp, isyan 
hareketi ve istisnaî karakterde vahim tabiî bir âfet yüzünden doğacak nükleer bir kazanın 
sebep olduğu hasardan mesul değildir.” 1964 yılında Paris Sözleşmesinde Değişiklik 
yapan Protokol ile, 9. madde şu şekilde değiştirilmiştir: “İşleten, silâhlı çatışma, tecavüz, 
iç harb, isyan veya ülkesinde nükleer tesisin bulunduğu Âkit Tarafın mevzuatında aksi 
gösterilmedikçe istisnaî karakterde vahim tabiî bir afet yüzünden doğacak nükleer bir 
kazanın sebep olduğu hasardan mesul değildir.” 2004 yılında imzalandığı halde henüz 
onay bekleyen 2004 tarihli protokol ile Paris Sözleşmesi bir kez daha değiştirilmiştir ve bu 
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4. Kusur

GDO’lu ürünlerden doğan faaliyetlerden doğan sorumluluk kusursuz 
sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğu olduğundan burada 
kusur aranmaz. Ancak bu tür faaliyette bulunanların kusurları söz konusu 
olursa bu durum zarar hesaplanmasında göz önünde tutulur. mücbir 
sebep, üçüncü kişinin ağır kusuru veya zarar görenin ağır kusurunun 
uygun nedensellik bağını kesecek yoğunluğa ulaşmasını da engeller[44]. 
Müteselsil sorumluluğun söz konusu olduğu durumlarda da zarara 
kusuruyla sebep olan kişi, duruma göre diğer sorumlulara rücu olanağını 
yitirebilecektir (TBK. m. 62/I)[45]. Ayrıca, zarar verenin kusuru ek kusur 
olarak nitelendirilir ve varsa, zarar görenin kusurunu o oranda giderir. 
Bunların yanı sıra zararlı sonuç, kusursuz sebep sorumluluğunda zarar 
verenin ve zarar görenin kusurlu davranışları sonunda meydana gelmişse, 
ek kusur, zarar görenin kişisel kusurunun ortadan kaldırdığı için, zarar 
gören indirim yapılmaksızın tüm tazminatı alır. Bunun sebebi, “kusursuz 
sorumlulukta sorumlu, kusursuz olmuş olsaydı bile, nasıl olsa zararı tazmin 
etmek zorunda kalacaktır” fikrine dayanmaktadır. Onun üstüne ayrıca 
bir de kusurlu olması sorumluluğunu bu şekilde ağırlaştırmaktadır. 
Ek kusur, aynı rolü, beklenmedik hal, zarar görenin bünyevi istidadı 
gibi diğer indirim sebepleri yönünden de oynar. Böylece, ek kusuru, 
kusursuz sorumluluk hallerinde de tazminat miktarının hesaplanmasında 
rol oynamaktadır[46].

GDO’lu ürünleri üretenlerin hukukî sorumluluğunda öncelikle 
onların davranışlarının hukuk düzeni tarafından korunan temel hukuk 
normunu hukuka aykırı olarak ihlal etmiş olması aranır. Sorumluların 

son değişiklikle 9. madde şu hali alacaktır: “İşletici, doğrudan bir silahlı çatışma, saldırı, 
iç savaş ya da ayaklanmadan dolayı meydana gelen bir nükleer hadiseden kaynaklanan 
nükleer hasardan sorumlu olmayacaktır.” Sözleşmenin dokuzuncu maddesinde zaman 
içinde yapılan değişiklikler göz önüne alınınca, bu alanda artık tâbii afetlerin nedensellik 
bağını kesen bir sebep olarak kabul edilmediği söylenebilecektir (Antalya, 450; Aydoğdu, 
Murat; Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukuki 
Sorumluluğu, Ankara 2009, 253-255).

[44] Eren, 571-572; Oğuzman/Öz, 52; Tandoğan, 108, 317; Tekinay, Sulhi/Akman, Sermet/
Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
1988, 798-799; Nomer, Haluk N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın 
Belirlenmesi, İstanbul 1996, 77; Tiftik, Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi 
Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994, (Tazminat), 139 vd.; Tiftik, Tehlike, 35; Kılıçoğlu, 
Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası Ankara 2013, 303-304.

[45] Tandoğan, 108; Nomer, 77; Tiftik, Tehlike, 36. Kılıçoğlu, 308.
[46] Eren, 571-572.
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bu hukuka aykırı davranışları hukuk düzeni tarafından tasvip edilmeyen 
ve uygun bulunmayan bir davranış olması gerekir. Bu tür durumda olan 
sorumlular aynı zamanda kusurludurlar. Gelişim zararları arasında ele 
aldığımız GDO’dan doğan zararlar, sorumluların ilgili faaliyete giriştik-
leri sırada öngöremeyecekleri türden zararlar olduğu için bu durumda 
çoğu zaman kusurlarından söz etmek mümkün olmaz. Zaten bu alanda 
kusursuz sorumluluk ilkesinin de benimsenmesinin en önemli gerek-
çelerinden biri budur. GDO’lu ürünlerin üretimleri ile ilgilenenlerin 
henüz bir zarar söz konusu olmadan ileride doğabilecek zararlardan 
dolayı kusurlu sayılıp sayılamayacağı konusunda doktrinde bazı görüşler 
vardır. Söz konusu kişilerin ileride doğacak zararlar dolayısıyla ek kusurlu 
sayılabilmeleri onların hareket serbestîlerinin aşırı şekilde kısıtlamasına 
sebebiyet verecektir. Tehlike sorumluluğu, failin davranışı hukuka aykırı 
sayıldığı için değil, korkulan tehlike gerçekleştiği için zararın giderilmesi 
gerekliliğine dayanır. Failin davranışı hukuka aykırı bile sayılamıyorsa 
kusurundan bahsedilemez. Tehlikeli de olsa aldığı izne dayanarak bir 
alanda faaliyete girişen kişinin riski göze alması ise, kusur sayılamaz. 
Ancak GDO ve ürünlerini karar koşullarına uygun olmayan bir şekilde 
muameleye tabi tutanlar, çoğu zaman kusurlu da sayılabileceklerdir[47].

O halde, GDO ile ilgili başvuruyu yapmaksızın veya başvuru üzerine 
alınan kararın gereklerine uymaksızın GDO ile ilgili faaliyetleri yürüten-
ler ek kusurlu sayılacaklardır. Karardan sonra belirginlik kazanan zarar 
ihtimalini yetkili makamlara bildirmeksizin faaliyetlerine devam edenler 
veya ambalajlama, taşıma, yükleme konularında özensiz davrananlar da 
ek kusurlu sayılacaktır. Bu gibi kişiler GDO kaynaklı bir zarar doğdu-
ğunda ek kusurları sebebiyle daha sert bir sorumluluk ile karşı karşıya 
kalacaklardır. Ancak ilgililerin sırf tehlikelerini bile bile bu alanda faaliyet 
göstermeyi göze almış olmaları, mevzuata da uydukları sürece, ek kusurlu 
sayılmalarını gerektirmeyecektir[48].

G. Zararın Hesaplanması

Biyogüvenlik Kanununda zararın kapsamı ve hesabı hakkında her-
hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kısım genel hükümler ile 
tamamlanacaktır. Burada TBK m. 51 ve 52. maddeleri geçerli olacaktır. 

[47] Gürpınar, 1095.
[48] Gürpınar, 1095.
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Öncelikle zararın tüm kapsamıyla tespit edilmesi gerekecek, uğranılan 
zararın miktarı tam olarak tespit edilemiyorsa, hâkim olayların olağan 
akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın mik-
tarını hakkaniyete uygun olarak belirleyecektir (TBK. m. 50). GDO’lu 
ürünlerin üretimi sonucu insan, hayvanların sağlığının bozulması veya 
komşunun tarlasının veriminin azalması durumlarında zararın tespiti 
zorluk göstermez. GDO’lu ürünlerin kullanımdan dolayı toplumun belli 
bir kesimi veya tümü etkilenebilir. Bu durumlarda zararın kapsamının 
hesaplanması oldukça zordur. Bundan dolayıdır ki bu tür davalara bakan 
hâkimin durumun gereğini ve özellikle varsa kusurun ağırlığını göz 
önünde bulunduracaktır (TBK. m. 51/I).

Bu olaylarda kusur, sorumluluğun kurucu unsuru olmadığından zarar 
verenin ister sadece hafif kusuru olsun ister hiç kusuru bulunmasın, bu 
sebeple tazminattan bir indirim yapılamaz. Sorumlunun ek kusuru da, 
varsa zarar görenin kusuruna sayılacağı için tazminatın tamamının veya 
büyük bir kısmının ödenmesi gerekebilir[49]. Kusursuz sorumlulukta zarar 
verenin ek kusuru, zarar görenin kusurunu ortadan kaldırır. Sorumlular 
belirlenen tazminattan indirim sebeplerini de gündeme getirebilirler 
(TBK. m. 52). Bu noktada akla gelecek ilk sebep, zarar görenin kendi 
kusurudur. GDO içeren bir ürünün etiketinde bu durumun açıklanmış 
olması, zarar görenin ağır kusuru sayılarak nedensellik bağını kesecek 
bir sebep olarak görülemez. Ancak etikete rağmen bu ürünü tüketmiş 
olan zarar görenin tazminattan indirim gerektirecek bir kusurunun 
olduğu söylenebilir mi? Kanaatimizce bu durum tazminattan indirim 
sebebi olarak bile öngörülebilmelidir. Etiketleme zorunluluğu, bir ülkede 
yaşayan vatandaşın en doğal gereksinimini karşılarken kendisini bir 
tehlikeye atıyor olabileceği konusunda bilgilendirilmesi içindir. Yoksa 
etiketsiz ürünü almamış olan tüketicinin kusurlu sayılması için bir 
sebep teşkil etmez. Ancak bir kişinin hastalanması üzerine, sorunun 
tüketmekte olduğu GDO’lu bir üründen kaynaklandığı anlaşılır ve bu 
ürünü hayatından çıkarması gerektiği söylenir. Ancak kişi o ürünü kul-
lanmaya devam ettiği için iyileşemez ya da hastalığı gittikçe daha kötü 
bir durum alırsa işte o zaman zarar görenin kendi kusurundan söz etmek 
gerekebilir. Yine de eğer ilgili ürünün GDO’lu olmayan bir alternatifi 

[49] Eren, 764; Tandoğan, 317; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 798-799, Oğuzman/
Öz, 193; Antalya, 367, Nomer, 76 vd.; Tiftik, Tazminat, 139; Tiftik, Tehlike, 35.
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yoksa ve söz konusu ürün düzenli aralıklarla belli oranda tüketimi elzem 
olan bir besin maddesi ise veya ürünün piyasa mevcut olan alternatifi 
her bütçenin kaldırabileceğinden çok daha pahalıysa bu durumda zarar 
görenin kendi kusurundan söz etmek yine âdil olmaz[50]. Zarar görenin 
kusurlu olduğunun söylenebildiği durumlar bakımından da, ortada bir 
tehlike sorumluluğu bulunduğu için, tazminattan yapılacak indirim, 
kusur ve olağan sebep sorumluluğuna göre daha az olmalı, tazminat 
talebinin tamamen reddi yoluna kesinlikle gidilmemelidir[51].

İşletmeciler genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili faaliyet yürütmek için 
birçok denetimlerden geçmektedirler. Bu denetimler, sonucu yinede üre-
ticilerin GDO’lu faaliyetlerinden dolayı zarar meydana gelebilir. Zararın 
meydana gelmesinde üreticilerin herhangi bir kusurları olmayabileceği 
gibi hafif kusurları da söz konusu olabilir. Bu durumlarda da üreticiler 
zararın tamamını ödemekle yükümlü tutulduklarında bir fakirleşme 
ile karşılaşırlarsa hâkim hakkaniyete dayanarak indirim yapabilir mi? 
Bu sorunun cevabını TBK m. 52 vermektedir. Buna göre, “Zarara hafif 
kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa 
düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir” 
(TBK m. 52/II). Kusursuz olan kişinin zararın ödenmesinden sorumlu 
tutulmasında, dikkatli davranılması gerekir[52]. Aksi durum kusursuz 
sorumluluğun ihlali anlamına gelir[53]. Aslında GDO’lu ürünleri üreten 
firmalar büyük ölçekli olacaklarından tazminat ödemeleri durumunda 
zaten fakirliğe de düşmeyeceklerdir[54]. Ürettikleri ürünler dolayısıyla 
çok miktarda tazminat ödemek zorunda kalsalar da nimet-külfet dengesi 
sebebiyle elde ettikleri kazanca karşılık gerekli ödemeleri de yapmaları 
beklenir[55].

GDO’lu ürünler ile faaliyet gösteren firmaların herhangi bir kusur-
ları olmasa da verdikleri zararlardan yüklü miktarlarla sorumlu olmaları 
kendilerinin TBK m. 51/I anlamında hâkim tarafından göz önünde 

[50] Gürpınar, 1097.
[51] Tiftik, Tazminat, 138.
[52] Eren, 773-774; Antalya, 434vd; Nomer, 152. 
[53] Tandoğan, 92-93; Eren, 667-668; Tiftik, Tazminat, 36.
[54] Tandoğan, 326; Eren, 773-774;Tiftik, Tazminat, 95 Nomer, 155.
[55] Tandoğan, 93, 96; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 672; Eren, 764; Antalya, 642; 

Tiftik, Tazminat, 35, 37, 44. Tiftik, Tehlike, 17.
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bulundurulacaktır[56]. Hâkimin tazminatı takdir ederken göz önünde 
bulundurması gereken husus çok büyük kar payı olan firmalar için 
adaletsizliğe sebebiyet verebilir[57]. Çünkü sorumluluğun niteliği gereği 
zararın tam olarak ödenmesi gerekir[58]. Ancak bu alanda büyük fir-
maların olağanüstü zararlarını karşılayabilmek için değişik çıkış yolları 
aranmalıdır[59]. Bu çıkış yollarından ilki, Alman Gen Teknik Yasasının 
33. Paragrafında düzenlenen sorumluluk için üst sınırdır[60]. Avusturya 
Gen Tekniği Yasası ise, sorumluluk için bir üst sınır belirlemiş olma-
makla birlikte, belli limitlere kadar sorumluluk sigortası kurulmasını 
öngörmüştür[61]. İsviçre Gen Tekniği Yasasında da, Federal Meclisin zarar 
göreni korumak için ruhsata veya bildirim yükümlülüğüne tâbi olarak 
faaliyet gösterenlere, sigorta veya başka bir yolla sorumluluklarını teminat 
altına almalarını öngören düzenleme yapabileceği hükme bağlanmıştır 
(m. 34). Biyogüvenlik Yasamızda ne üst sınır sorumluluğu ne de sigorta 
yaptırma ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak iradi olarak sigorta 
yaptırmaya da herhangi bir engel bulunmamaktadır.

GDO’lu ürünlerin sebebiyet verdiği zararların kapsamını konusunda 
TBK m. 71/son fıkraya da bakılması gerekir. Burada söz konusu mad-
denin son fıkrasına göre, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 
bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler 
bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle 
denkleştirilmesini isteyebilirler. Görüldüğü gibi, söz konusu hükümde, 
yürütülmesine izin verilmiş tehlikeli bir faaliyetin zarara yol açması 
halinde tam tazminat yerine zararın uygun bir bedelle denkleştirilmesi 
çözümü benimsenmiştir. Bu maddede özel bir fedakârlığın denkleştiril-
mesi ilkesi söz konusudur[62]. Bu düzenlemeden hiç şüphesiz GDO’lu 

[56] Tiftik, “zararın önceden kestirilemeyecek miktarda olması dolayısıyla tazminatta indirim 
yapılması, ancak kusur sorumluluğunda mümkündür”, demektedir (Tiftik, Tazminat, 
162).

[57] Nomer, 158.
[58] Tiftik, Tazminat, 84; Nomer, 157.
[59] Nomer, 157; Tiftik, Tazminat,117.
[60] Alman Gen Teknik Yasasının 32.paragrafında GDO’lu ürünlerle ilgili faaliyetlerde 

bulunanların sorumluluğu 85 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Aynı zarar verici olay 
nedeniyle ödenmesi gereken çok sayıda tazminat, 1. cümlede gösterilen üst sınırı aşarsa, 
her bir tazminat, toplam tazminatın üst sınıra oranı ölçüsünde azalır.

[61] Gürpınar, 1099.
[62] Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi, hukuken korunan bir varlığa yine hukuken korunan 

bir üstün çıkar sahibi tarafından yapılan hukuka uygun müdahale dolaysıyla, zarar görenin 
hukuk düzeninin sağladığı koruma yetkilerinden yararlanamayarak katlandığı fedakârlığın 
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ürün üreticileri de yararlanacaklardır[63]. Bu durumda GDO ile ilgili bir 
faaliyet yürüterek zarara yol açan kişi, ancak faaliyetini izinsiz yürütmüşse 
tam tazminat ödemek zorunda kalır. Faaliyet göstermek için izin alınmışsa 
doğan zarardan dolayı zarar görenlere fedakârlığın denkleştirilmesi için 
belli miktarda indirime gidilmesi gerekmektedir. TBK m. 71/son bu 
anlamda tekrar gözden geçirilmesi gerekir[64]. Çünkü birtakım tehlikeli 
faaliyetlerin yürütülmesine izin vermek, hiçbir şekilde tehlikeli sonucun 
gerçekleşmesine izin vermek anlamına gelmez. Öyle ki, ticari taksisini 
başka birine kiralayan kişi taksinin karıştığı kazadan dolayı zararı üçüncü 
kişilere tam olarak ödemekle yükümlüdür. Bu kişiler, Motorlu taşıtı 
ruhsata bağlı olarak işletirler ve ehliyetleri olmadan da trafiğe çıkamazlar. 
Ancak araçlarının ruhsatlı, sürücülerinin sürücü belgesine sahip olması, 
araç sahiplerinin verdikleri zarardan tam olarak sorumlu tutulmalarını 
engellemez. Çünkü motorlu taşıtın işletilmesinden beklenen tipik tehlike 
gerçekleşmiştir. İşte 71. madde, Karayolları Trafik Kanununda öngörülen 
tehlike sorumluluğu hali için nasıl ödenmesi gereken tazminat mikta-
rını daraltmıyorsa aynı şekilde GDO’lu ürünlerden doğan zararları da 
daraltmamalıdır.

üstün çıkar sahibi tarafından bir tazminat ödenerek giderilmesi, denkleştirilmesi gereğini 
ifade eder (Tandoğan, Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, 
Ankara 1981, 48; Ulusan, ilhan, Medeni Hukukta Fedakârlığın denkleştirilmesi 
İlkesi ve Uygulama Alanı, İstanbul 1977, 8 vd.

[63] Kanun koyucu burada tehlike sorumluluğuna ilişkin bir genel hüküm getirmek istemiş 
olmakla birlikte, Öz’ün dikkat çektiği üzere “herhangi bir tehlikeli ürün (mahsul) veya 
eşya yahut faaliyet için değil; sadece işletmeler için” bir düzenleme yapmıştır (Oğuzman/
Öz, 191 Eğer hükmün lafzına sıkı sıkıya bağlı kalacaksak, GDO ile ilgili faaliyetler zaten 
bu madde kapsamına dâhil edilmeyebilir; çünkü genetiği değiştirilmiş organizmalar ancak 
gıda ürünlerinin içine dâhil olduğu ve arkasından tüketildiğinde ya da polenler vasıtasıyla 
komşu tarlalara sirayet ettiğinde istenmeyen bir sonuç yaratabilirler. Ancak yaratılan bu 
tehlike KTK veya nükleer santralin sebebiyet olduğu tehlike kadar değildir.(Gürpınar, 
1101). 

[64] Doktrinde bu maddenin değişik bakımlardan eleştirildiğini görüyoruz: Öz’e göre, “uygun 
bir bedelle denkleştirme” ifadesi iki ayrı anlama gelebilmektedir. Bir yoruma göre, 
tehlikeli faaliyet izne bağlı yürütüldüğü için hukuka uygun görülmekte ve fedakârlığın 
denkleştirilmesi kapsamında bir ödeme yapılmakta; diğer yoruma göre, izne rağmen ortada 
haksız bir fiil olduğu kabul edilerek tazminattan indirim sebebi düzenlenmektedir. İki 
yorum arasında kayda değer fark, fedakârlığın denkleştirilmesinde muhtemelen daha az 
miktara hükmedilebilecek iken (prensip olarak zararın yarı yarıya paylaşılması esastır), 
tazminattan indirim şıkkında ise muhtemelen daha az indirilmiş bir tazminata (daha fazla 
ödemeye) hükmedilecektir (Oğuzman/Öz, 194). 
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H. İspat Yükü ve Zamanaşımı

1. İspat Yükü

Biyogüvenlik Kanununda, ispat yüküne ilişkin özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı ispat yüküne ilişkin hukukumuzdaki 
ispata ilişkin genel kurallar uygulama alanı bulur. İspat yükü öncelikle 
TMK m. 6’da düzenlenmiştir. Buna göre, “Kanunda aksine bir hüküm 
bulunmadıkça taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını 
ispatla yükümlüdür” şeklindedir. Buradan anlaşılan GDO’lu ürünlere 
ilişkin zarar söz konusu olduğunda zararın tazminini talep eden taraf 
iddiasını ispatla mükelleftir (TMK. m. 6; HMK. m.190/I[65]). Zarar 
gören, tehlike sorumluluğundan dolayı sorumlunun kusurunu ispatla-
mak zorunda olmasa da uğradığı zararı ve bu zararın GDO’lu faaliyetten 
kaynaklandığını ispat etmek zorundadır. Zararın ispatı konusunda güçlük 
yaşanacak olursa Türk Borçlar Kanunun 50. maddesinin ikinci fıkrasına 
göre, “Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olay-
ların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, 
zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” hükmü devreye girer. 
Ancak GDO’lu ürünlerden doğan zararların ispatı çoğu zaman büyük 
zorluk gösterecektir. Bu konuda, genel olarak kabul edildiği üzere, tâbi 
nedensellik bağının varlığını ispat etmek, zarar görene düşecektir, bunun 
uygunluğunu tespit edecek olan ise hâkimdir[66].

Genteknik uygulamaları sonrasında genetiği değiştirilmiş organizma 
ve ürünlerin (GDO’lu ürünlerin) hangi oranlarda kullanıldığında insan 
ve diğer canlı sağlığına gelecekte verebileceği muhtemel tesirleri bugün 
için tam olarak kestirilememektedir. Diğer taraftan gen teknik uygula-
maları sonucu elde edilen (GDO’lu ürünün) belirli kullanım sonrasında 
canlılarda ne tür zararların ortaya çıkabileceğinin kestirilememesinin 
yanında, ortaya bir zarar çıktığında zarar ile GDO’lu ürün tüketiminin 
arasında bulunması gereken nedensellik bağının teorik olarak ispatı 
mümkün görülse de pratik açıdan ispatı büyük güçlükler içermektedir[67]. 

[65] HMK m. 190/I “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 
vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir”. 

[66] Tandoğan, 78; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 778 vd.; Oğuzman/Öz, 78; Antalya, 
519.

[67] Başözen, Ahmet; Genetiği Değiştirilmiş (GDO’u) Ürünlerin Tüketilmesinden 
Kaynaklanan Zararlarda Nedenselliğin İspatına Yönelik İspat Sorunları, MÜHFD, 
C. 1, S. 1 2012, 220.
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Genteknik alanında gerçekleştirilen çalışmaların karmaşıklığı ve zararın 
belki de yıllar sonra ortaya çıkacak (gelişen zarar) ve/veya yıllar sonra 
anlaşılacak zararlar nedensellik bağının ispatını güçleştirmektedir[68]. Bu 
tür zorlukları çözmek için İsviçre Gen Tekniği Yasası m. 33’de nedensel-
lik bağının ispatı bakımından zarar görenin durumunu kolaylaştırmayı 
amaçlayan bir hüküm ihdas etmiştir. Buna göre, nedensellik bağının 
varlığını ispat etmek yükü tazminat talep edene düşse de, bu ispat kesin 
olarak sağlanamaz veya ispat yükü altında olan kişiden bunu yapamıyorsa, 
mahkeme ağırlıklı olasılıkla yetinebilir. Mahkeme vakıayı re’sen de tespit 
ettirebilir. İlgili düzenleme, İsviçre doktrininde, gerek yasaların gerekse 
içtihatların ispat hukuku alanında zaten yıllardır benimsediği çözümü 
tekrar ediyor olması nedeniyle yetersiz bulunmuştur[69]. Bundan dolayı 
kanun maddesinden farklı olarak ispat yükünün ters çevrilmesi gereği 
hâsıl olmuştur. Buna gerekçe olarakta, sorumlu kişinin özgür iradesiyle 
gen teknolojisine dayalı faaliyetlere girişmiş olmasına rağmen, zarar göre-
nin tehlikeyi isteyerek göze almadığı gerekçe olarak gösterilmektedir[70]. 
Bunun yanında Alman Gen Teknik Yasasının 34. maddesinde “sınırlı 
yasal nedensellik bağı” varsayılmıştır. Bu karineye göre “gen teknik uygu-
lamaları sebebiyle GDO’lu organizmalar yoluyla bir zarara sebep olunan 
durumlarda, zararın özellikle genetiği değiştirilmiş bu organizmadan 
kaynaklandığı kabul edilir” şeklindedir. Burada yer alan düzenlemede 
zarar gören GDO’lu ürün kullanıcısı lehine karine öngörüldüğünden, 
zarar görenin GDO’lu ürün kullandığı ve bunun sonucunda bir zarara 
uğradığının ispatı yeterlidir. Bunun dışında GDO’lu ürünün zarara sebep 
olamayacağına yönelik diğer tüm hususları da GDO’lu ürün imalatçısı 
ispatlamalıdır[71]. Bir zarar ortaya çıkmış ise bu zararın GDO’lu ürünler 
ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Karineye göre zarar gören genetiği 
değiştirilmiş organizma kullanıcısının zararının bu ürünün kullanımın-
dan kaynaklandığına yönelik ispat faaliyeti kolaylaştırılmıştır[72]. Bir 
diğer nedensellik karinesi Avusturya Gen Yasasının 79/d paragrafında 
düzenlenmiştir. Buna göre, “Paragraf 79a [73]’daki bir faaliyetin konusu 

[68] Fuhlrott, 20; Gürpınar, 1103.
[69] Fuhlrott, 20; Hediger, 232.
[70] Hediger, 232.
[71] Başözen, 228.
[72] Başözen, 227vd. 
[73] Avusturya Gen Yasası, 79a “(1) Genetiği değiştirilmiş organizmalarla çalışmalar veya 

bunların serbest bırakılması sırasında, organizmanın genteknolojisi değişikliğinden 
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olan genetiği değiştirilmiş bir organizma, somut olayın özelliklerine göre, 
zarar doğurmaya elverişliyse, zarara bu organizmanın genteknolojisi değişimi 
ile elde edilen özelliklerinin yol açtığı kabul edilir. Eğer işleten tarafından 
bu özelliklerin zarara yol açmadığı veya 79a paragrafının ikinci fıkrası 
anlamında birlikte etkili olmadığı yüksek ihtimalle ortaya konabilirse, bu 
karine çürütülmüş olur.”düzenlemesidir.

Hukukumuz bakımından Alman Hukukundaki düzenlemeyi örnek 
gösteren Antalya, özellikle tehlike sorumluluğu için olmak üzere kusursuz 
sorumluluk hallerinde, ispat yüküne yer değiştirilmesini önermektedir. 
Yazara göre, sorumluluğu doğuran olayla zarar arasındaki nedensellik 
bağının varlığına ilişkin adi bir karine kabul edilmeli ve sorumlu kişiye 
dava konusu zararın sorumluluğu doğuran olayın sonucunda doğmadığını 
ispatlayarak bu karineyi çürütme olanağı verilmelidir[74].

Tüketici Kanununda[75] gerçekleştirilen değişiklikle, ispat yükü diğer 
4077 sayılı Kanundan farklı düzenlemeye tabi kılınmıştır. Bu Kanunun 
10/I maddesinde, “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan 
ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın 
ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın nite-
liği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.” hükmü yer almıştır. Bu hükme göre 
malın ayıplı olması teslimden itibaren altı ay içinde çıkarsa hiçbir ispata 
gerek kalmaksızın satıcı sorumlu olmaktadır. Altı ay sonrasında tüketici 
maldaki ayıbın teslim anında olduğunu ispat etmek zorundadır. Tazmi-
nata ilişkin olarak genel hükümler uygulanacaktır. Ancak 13 Haziran 
2003 T. ve 21137 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Ayıplı 
Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik 
m. 6/I-II’deki düzenlemelerde ispata ilişkindir. Buna göre, m. 6/I-II’e 
göre, “Ayıplı bir malın, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir 
malın zarar görmesine sebep olması halinde imalatçı/üretici doğan zararı, 
kusuru aranmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür. İmalatçının/üreticinin, 

kaynaklanan özelliğinin bir sonucu olarak bir kişi ölür, yaralanır veya sağlığı bozulursa 
ya da bir eşya hasara uğrarsa işleten zararı gidermek zorundadır. İşleten, ürün piyasaya 
henüz izne uygun olmayan bir şekilde çıkartılmışsa, serbest bırakma veya piyasaya sürme 
için izin verilmiş olsa bile, çalışmalardan ve serbest bırakmadan sorumludur. (2) İşletenin 
sorumluluğu, genetiği değiştirilmiş organizmanın genteknolojisi sonucu değişikliğe 
dayanan özelliğinin onun başka bir tehlikeli özelliği ile bağlantılı olarak yol açtığı zararlar 
bakımından da mevcuttur.”

[74] Antalya, 362.
[75] 6502 sayılı Kanun T. 07.11.2013 Kanun
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sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin, malın ayıbını, uğradığı zararı ve 
ayıp ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi gerekir” şeklindedir. 
GDO’lu ürünlerle ilgili olarak bu ürünleri üreten/imal eden kişilerin 
kusurları aranmaksızın sorumlu tutulabileceklerdir. Burada kusursuz 
sorumluluk hali kabul edilmiştir. Sorumluluğun doğması için zarar ile bu 
zararın GDO’lu üründen kaynaklandığına ilişkin nedensellik bağı ispat 
edilirse sorumluluk doğacaktır. Madde içerik olarak her ne kadar ispat 
için elverişli görülse de, bu alanda en zor olan konu, tüketilen ürünün 
GDO’lu olduğunun tespitidir. Ancak ürünün GDO’lu olduğunun ispatı 
genel kurallara göre olacağı için bu kısım tüketici aleyhinedir. Ürünün 
GDO’lu olduğunun ispatı yeterli olmayıp zararın da bu üründen kaynak-
landığının yani nedensellik bağının da ispatı gerekmektedir. Bu ispat çok 
zor hatta neredeyse imkânsızdır. Bu anlamda tüketicinin aleyhinedir[76]. 
Söz konusu Yönetmelik kendisine kaynaklık eden 4077 sayılı 4828 sayılı 
Kanunla değişik Tüketicinin Korunması Kanununun 6502 sayılı yeni 
Tüketicinin Korunması Kanunun kabulüyle mülga olmuştur.

GDO’lu ürünlerin kullanımından doğan sorumlulukta nedensellik 
bağının ispatında bilirkişilerin görüşleri ve Biyogüvenlik Kurulundan 
alınan belgeler etkili olacaktır. Bu durumlarda ispat yükü kimin üzerinde 
olursa o da bu belgelere dayanarak iddiasını ispat edecektir.

2. Zamanaşımı

Zamanaşımı ile ilgili madde Biyogüvenlik Kanunun 14. maddesinin 
yedinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “GDO ve ürünlerinin neden 
olduğu zararların tazmin edilmesini talep hakkı, zarar görenin, zarardan 
veya zarar vereni öğrenmesinden itibaren iki yıl ve her halükârda zararı 
doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi yıl sonra düşer” şeklinde 
bir düzenleme yer almıştır.

Kanun hükmünde kanun koyucunun zamanaşımı süresi yerine hak 
düşürücü süreye yer verilmiştir. Gerçektende hak düşürücü süreler daha 
ziyade kamu hukuku kurallarına dayanan konularda söz konusu olurken 
zamanaşımı süreleri alacak haklarına yani sorumluluk hukukuna ilişkin 
sürelerdir. Ayrıca hak düşürücü süreler zamanaşımı süreleri gibi uzun 
süreler değildir. Burada öngörülen süreler uzun sürelerdir. Kanun koyucu 

[76] Başözen, 244.
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maddeyi kaleme alırken bir hata ettiğini kabul ederek bu sürelerin de 
zamanaşımı süreleri olduğunu varsayarak işlem yapılmalıdır.

Eğer Biyogüvenlik Kanunundaki süreler, hak düşürücü süreler olarak 
kabul edilirse; hiçbir sebeple durması ve kesilmesi söz konusu olmayacağı 
için, sorumlular, zarar görenler karşısında abartılı bir şekilde kayırılmış 
olacaktır. Ayrıca kanunda belirtilen sürelerin zamanaşımı olduğunu 
amaçtan da çıkarabiliriz. Zira amacı GDO’lu ürünlerden doğan zarara 
karşı üçüncü kişileri korumak olan bir Kanunun zamanaşımı yerine 
hak düşürücü süre getirmesi Kanunun amacı ile çelişir. Kanun koyucu 
iki ve yirmi yıllık olmak üzere iki ayrı süre öngörmüştür. Bu yönüyle, 
Biyogüvenlik Kanununun ilgili hükmü, Türk Borçlar Kanunu m. 72’de 
düzenlenen haksız fiil zamanaşımından ayrılmıştır. İki ve on yıl olarak 
kabul yerine yirmi yılın benimsenmiş olması çoğu zaman gelişim zararları 
ve de zamanla gelişen zararlar söz konusu olacağı için isabetli olmuştur[77].

Alman ve Avusturya Gen Tekniği Yasalarında, ilgili ülkelerin Medeni 
Kanunlarındaki haksız fiil zamanaşımına ilişkin kurallara gönderme 
yapılırken, İsviçre Gen Tekniği Yasası, İsviçre Borçlar Kanununda kabul 
edilen haksız fiil zamanaşımı süresinden daha uzun süreleri benimsemiş-
tir. İsviçre Gen Tekniği Yasasının zamanaşımı başlıklı 32. maddesinin 
ilk fıkrası şu şekildedir: “Tazminat talepleri, zarar gören kişinin zararı ve 
sorumluyu öğrenmesinden itibaren üç yıl, zarar doğuran olayın işletme veya 
tesiste ortaya çıkmasından veya son bulmasından itibaren ya da genetiği 
değiştirilmiş organizmaların piyasaya sürülmesinden itibaren otuz yıl sonra 
zamanaşımına uğrar.”şeklindedir. Bizim Kanun koyucumuzda aslında 
otuz yıllık bir süreyi kabul edebilirdi. Çünkü Türkiye’de henüz yeni ama 
bir o kadar çok alanda kullanılan GDO’ların gelecekte ne tür bir zarara 
sebebiyet verecekleri tahmin edilememektedir. Bundan dolayı sürenin 
uzun olması ve zamanaşımı niteliğinde olması tüketicileri üreticiler karşı-
sında daha etkin koruyacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı 
toplumda hüküm süren korku ve özellikle de zararın uzun yıllar sonra 
ortaya çıkabilecek veya ancak anlaşılabilecek olması, İsviçre’de geçerli olan 
bir ve on yıllık haksız fiil zamanaşımı sürelerinin üç katı uzunluğunda 
sürelerin öngörülmesinde etkili olmuştur[78].

[77] Oğuzman/Öz, 241.
[78] Fuhlrott, 20.
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SONUÇ

Yaşadığımız dönemin teknolojik gelişmeleri kendini gıda alanında 
da göstermektedir. İnsan ve hayvan yiyeceğine laboratuvarlarda tekno-
lojinin de yardımıyla genlerin üzerinde müdahaleler edilebilmektedir. 
Bu müdahalenin amacı ürünlerin daha fazla üretilmesi ve ürünlerin 
hastalıklara karşı direncini artırmak maksadıyla gerçekleştirilmektedir. 
Bu tür yararlarının yanı sıra GDO’lu ürünlerin ne tür bir zarara sebebiyet 
verecekleri ve hangi zaman diliminde söz konusu zararların ortaya çıka-
cağı henüz muammadır. Ancak bu tür müdahalelerin mutlaka bir yan 
etkisi olacağı tartışmasızdır. Zararın ortaya çıktığında bundan sorumlu 
olacak kişilerin kim veya kimler olacağı ve sorumluluğun niteliğinin 
ne olacağı Biyo Güvenlik Kanununda belirtilmiştir. Kanunda açık bir 
şekilde sorumluluğun niteliği tehlike sorumluluğu olarak belirtilmemiş 
olsa da kanun metninden sorumluluk unsurunun tehlike sorumluluğu 
olduğu çıkarılabilmektedir. Bu sorumlukta Kusur aranmamıştır. Ancak 
sorumluların ayrıca kusurları söz konusu olursa bu durum da ek kusuru 
olarak göz önünde tutulabilir. Sorumlular için dava açma süresi her ne 
kadar Kanun metninde zamanaşımı olarak belirtilmiş ise de öngörülen 
iki ve yirmi yıllık süreler hak düşürücü süreler olmayıp bilakis zamana-
şımı niteliğindedir.
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Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı hocam “KKTC hukukunda gıda hukuku” 
hakkında sunum yapacaklar.
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UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
HUKUKUNDA GIDA HUKUKU

Benim konum KKTC hukukunda gıda zararlarından hukuki sorum-
luluk; ama hukukî sorumluluğu belirlemeden önce yasal çerçeveye oturt-
mak amacıyla genel sorumluluktan bahsetmek isterim size.

Gıda zararlarından bahsettiğimizde, karşımıza dört yasa çıkıyor. Gıda 
ve Yem Yasası, Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışı Yasası, Haksız Fiiller 
Yasası, Tüketicileri Koruma Yasası.

Dikkat ederseniz, yasaların başındaki numaralar farklı. 56 2014 fasıl 
261, fasıl 148 40 2003. Bunlar bizim yasal düzenimizden kaynaklanan 
şeyler. Biliyorsunuz Kıbrıs bir İngiliz sömürgesiydi. İngiliz döneminden 
kalan yasalar hâlâ kullanılıyor. Bu şekilde kullanılan 338 tane yasamız var. 
Bunların geneli özel hukuka ilişkin, haksız fiil yasası gibi, gıda maddeleri 
yasası gibi ki, gıda maddelerinin satışına ilişkin yasa 1938’de yürürlüğe 
girmiş bir yasa. Hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan Kıbrıs’ta hem 
kuzeyde hem güneyde uygulanıyor.

KKTC Hukuku’nda Gıda Zararlarından Doğan Hukuksal Sorum-
luluk ile ilgili ilk incelenmesi gereken yasa Gıda ve Yem Yasasıdır. Gıda 
ve Yem Yasası, gıda zararlarından ve yemin ortaya çıkarttığı zararlardan 
dolayı sorumluluğu düzenlemektedir. Gıda maddeleri ve İlaçlarının Satışı 
Yasası ise, satış koşullarının ve ambalajlarının nasıl olacağını düzenleyen 
bir yasadır. Haksız Fiiller Yasası, haksız fiillere ilişkin hükümleri sadece 
düzenlemektedir. Yani kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk ve 
tehlike sorumluluğunu düzenleyen bir yasadır.

Gıda ve Yem Yasası, Türkiye’deki yasadan esinlenmiştir, özellikle 
tanımlar konusunda. Ancak kusurla ilgili olarak büyük hatalar yapma-
mış. Gıdayı ikiye ayırarak incelemiştir. Bunlar, gıda olabilecek şeyler 
ve gıda olamayacak şeylerdir. Gıda, genel bir çerçeveyle, yenilecek ve 
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içilecek durumda olan her şeyi kapsar. Bunun dışında, doğrudan insan 
tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat öncesi bitkiler, tedavi 
amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün ürünleri, 
narkotik veya psikoteramik maddelerle kalıntı ve bulaşanlar gıda değildir. 
Yani bunların dışında yiyebildiğiniz, yiyemeseniz bile yemeniz amacıyla 
üretilen her şeyi gıda olarak düzenlenmiştir.

Yasanın amacı, gıda güvenliğini sağlamaktır. Yasaya göre, güvenli 
olmayan gıda piyasaya arz edilemez; sağlığa zararlı olması ve insan tüke-
timine uygun olmaması halinde gıda güvenli değildir.

Gıdanın güvenli olup olmadığının belirlenmesinde üretim işleme 
ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki 
bilgilerle, insanlar tarafından günlük normal kullanım koşulları dikkate 
alınır. Özellikle etiketle ilgili olarak, biraz önce bahsettiğim Gıda ve 
İlaçların Satışı Yasası gündeme geliyor. Yasaya göre, bir ürünün etiketi, 
içeriğinde bulunan her şeyi kapsamalı ve satışa sunulması halinde üç dilli 
olmalıdır. Yani siz bir raftan bir ürünü aldığınızda, bu Türkçe İngilizce ve 
Rumca dillerinde etikete sahibi olmalıdır. Eğer dışarıdan gelen bir ürün 
ise bu, bu ürünü üzerine Türkçesini ve Rumcasını yapıştırmak zorunda-
sınız diyor. Uygulanıyor mu? Rumca kısmı uygulanmıyor kuzeyde, ama 
Türkçe ve İngilizce uygulanmak zorundadır.

Gıdanın insan sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesinde, 
tüketenin sağlığı üzerinde ani kısa veya uzun vadede oluşturabileceği 
muhtemel etkileri yanında, gelecek nesiller üzerindeki etkileri, birikerek 
artan muhtemel toksik etkileri ve belirli tüketici gruplarının özel sağlık 
hassasiyetleri dikkate alınır. Belirli tüketici grupları konusunda özellikle 
bebek mamalarında, geçen yıl belli bir markayla ilgili çıkan skandal 
neticesinde o markanın tüm bebek ürünleri bir süreliğine Kıbrıs’ta yasak-
lanmasına neden oldu.

Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının 
belirlenmesinde, gıdanın yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere 
her tür bulaşıklığı veya çürüme bozulma veya kokuşma nedeniyle kullanım 
amacına uygun olmaması da dikkate alınır. Burada karine getirilmiştir: 
Bir parti içerisindeki bir malın bir kısmı zararlıysa, güvenli olmadığı 
tespit edilmişse, tümünün güvenli olmadığı varsayılıyor.
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Gıda güvenliği konusunda yetkili makam, gıdanın piyasaya arzını 
kısıtlayabilir ya da arz edilen gıdayı toplatabilir ve imha edebilir. Bizim 
burada en büyük sorunumuz imha aşamasında. Çünkü imhada klasik 
yöntemleri, yani toprağa gömmeyi tercih ediyorlar. O da daha sonra 
çevreye zararlı sonuçlar çıkarıyor.

Yetkili makam çeşitli kurallar belirleyebilir. Ancak kendi kurallarını 
belirleyememesi halinde çeşitli otoritelerin kurallarını kullanabilir. Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesi, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, 
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü gibi makamlardan yararlanabilir. Yetkili 
makam; yetkili makam Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve kendi yasal 
mevzuatından dolayı belediyelerdir. Bir de gıda işletmecisinin sorum-
luluğu vardır. Gıda işletmecisi de kendi kontrolleri altında yürütülen 
gıda işinin, gıda mevzuata uygunluğundan sorumlu olan gerçek ve tüzel 
kişileridir.

Yasa buradan zarar görme potansiyeline sahip olan kişiyi tüketici ola-
rak tanımlıyor. Yasada şöyle diyor: Gıda ve Yem Yasası’nın amacı tüketiciyi 
her türlü güvensiz gıdadan, zararsız gıdadan korumaktır. Yalnız burada 
tüketici yerine son tüketici diyor. “Son tüketici” kavramının yanlışlıkla 
kullanıldığını düşünüyorum; çünkü, tüketici nihai amaçla biri malı 
kullanan kişidir. Yasa, “son tüketici”yi, gıdayı herhangi bir ticari işin 
veya faaliyetin bir parçası olarak kullanmayacak, en son gıda maddesi 
tüketicisi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla, Gıda ve Yem Yasası’nın hedef 
kitlesi tüketici olduğu için, burada Tüketicileri Koruma Yasası da uygu-
lama alanına girecek ve buradaki sorumluluğun belirlenmesi silsilesi de, 
Tüketicileri Koruma Yasasına göre yapılacaktır

Tüketicileri Koruma Yasası, kusurlu ve mal hizmetlerden dolayı, tüke-
ticinin bir zararı olması halinde başvurabileceği yolları düzenliyor. Klasik 
anlamda Tüketicileri Koruma Yasası’nın getirdiği mal ifadesinde, malı 
tanımlamasında, aslında gıdaya ilişkin bir hüküm yok; çünkü Yasa’nın 
uygulama alnına her türlü taşınır mal elektrik su ve gaz giriyor; ama, 
19. maddede bir istisna getiriyor: “Bakanlıkça veya belediyelerce yapılan 
denetimlerde, satışa sunulan bir seri malın kusurlu olması, kullanım ve 
tüketim tarihi geçmiş veya tahlil sonucu saptanmış standartlara uymayan, 
yenilmesi ve içilmesi sağlığa zararlı olan maddelere bakanlıkça ve veya 
belediyelerce el konur ve bakanlıkça imha edilir”. Bu hüküm nedeniyle 
Tüketicileri Koruma Yasası gıdayı da kendi kapsamına almış oluyor.
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Sorumluluğun belirlenmesinde de Tüketicileri Koruma Yasasına 
başvuruyoruz. Yasa’ya göre, “satıcı, ithalatçı ve üretici tüketiciye malla-
rın teslim edildiği tarihte var olan her türlü sözleşmeye uygunsuzluktan 
münferiden ve müteselsilen sorumludur”. Dolayısıyla Gıda ve Yem Yasası 
kapsamından daha geniş olarak herhangi bir gıdadan zarar gören kişi, 
Tüketicileri Koruma Yasasına başvurabilecek. Bunun yanında, haksız 
fiil nedeniyle de tazminat istemi gündeme gelebilir. Haksız Fiil Yasası’na 
göre herhangi bir malın kişisel huzurun konforun bedensel esenliğin veya 
şöhret veya saygınlığın kaybedilmesini veya haleldar olmasını veya zarara 
uğraması halinde tazminat talep edilebilir.

Haksız Fiil Yasasında birtakım haksız fiil çeşitleri sayılmış. 
Bunun dışında özel olarak ihmalden bahsedilmiş. Bu nedenle herhangi 
bir olayın ortaya çıkması halinde, eğer haksız fiil nedeniyle bir talepte 
bulunacaksak, ya yasada sayılan kusur sorumluluğuna kusura dayanan 
hallere, kusursuz sorumluluğa başvurabiliyoruz. Burada bize sadece 
ihmalin tanımını veriyor yasa, ama ihmalin tanımını vermiş olması kas-
tın uygulama alanı olmadığını göstermiyor. Haksız fiil için ilginç olan 
nokta, kast halinde suçun da varlığını kabul ettikleri için, haksız fiille 
beraber Ceza Yasası da uygulama alanına giriyor ve yine dediğim gibi 
otokontrolü yüksek bir toplum olduğu için, polis de kendiliğinden bu 
konularda soruşturma başlatabiliyor.

Yasa ihmali şöyle tanımlıyor. İhmal, bir meslek, ticaret, iş veya meş-
guliyetin icrasında, bu gibi meslek ticaret iş veya meşguliyeti icra etmeye 
ehil, makul ölçüde ihtiyatlı bir kişinin ilgili ahval ve şeriat içinde göste-
receği beceri veya dikkat ve özenin gösterilmemesi ve böylelikle zarara 
sebebiyet verilmesidir.

Haksız fiil neticesinde özel ve genel tazminat talep edilebilir. Özel 
tazminat, kişinin manevi dünyasında yaşadığı acı ve ıstırabın bir nebze 
olsun dindirilmesi amacını taşımaktadır. Genel tazminat ise haksız fiil 
nedeniyle zarara uğrayan kişinin haksız fiil sebebiyle uğradığı maddi 
zararın giderilmesine yöneliktir. Genel tazminat miktarının hesaplanma-
sında, mağdurun hastane ve tedavi masrafları, yoksun (mahrum) kaldığı 
kâr da dikkate alınmaktadır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar)



363

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNDA GIDA HUKUKU

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Biz teşekkür ederiz. Şu 
anda sorular gelmedi veya kâğıt dağıtılmadı mı? Biz yazılı soru istemiştik. 
Prof. Dr. Yener Ünver hocam gıda hukuku oturumu olduğu için herkes 
acıktı diyor.

Prof. Dr. Yener Ünver ve Prof. Dr. Ramazan Çağlayan hocalarıma, 
Av. Berna Özpınar’ın bir sorusu vardır. Hocam sizden başlayalım.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)- Anlayabildiğim kadarıyla “mevzuatın dağınıklığı ve çokluğu 
gıda güvenliğini sağlamakta bir risk oluşturmakta mıdır? Şeklinde bir 
soru gelmiş. Güzel de bir soru. Benim de aslında düşündüğüm bir konu. 
Arkadaşımız Çiğdem Hanım da bahsetti. Birden fazla kanun olduğu gibi, 
100 küsur, 120-130 civarında yönetmelik, bir o kadar tebliğ. Bakanlı-
ğın sitesine baktığımızda mevzuat çokluğu hemen göze çarpmaktadır. 
Gerçi biz idare hukukçuları bu dağınıklığa yabancı değiliz. İdare hukuku 
da dağınık bir hukuk dalı zaten; yüzlerce kanun idare hukuku kapsamına 
girdiği bu böyle nitelendirilmektedir. Biz idare hukukçuları alışığız bu 
dağınıklığa. Ama derli toplu olması, konunun tek bir kanunun altında 
toplanması, yine yönetmeliklerin uzunca bir çalışma sonucunda tek bir 
yönetmelik altında toplanması daha iyi olur, isabetli olur; Ama dağınık-
lığın da şundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Gıda güvenliği çok 
dinamik bir alan. Her geçen gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bulaşanlar, 
glüten intöleransı gibi her an yeni şeyler çıkmaktadır. Bu konunun, 
değiştirilmesi hayli zor olan kanunla düzenlenmesi sakıncalar doğurur. 
Değiştirilmesi daha kolay olan yönetmelik veya genelgeye bağlanması 
düşünülmüş olabilir.

Av. Berna ÖZPINAR- Asıl sormak istediğim tamam, dün aynı şekilde 
bu salonun ikinci oturumunda Sağlık Uygulama Tebliği konuşuldu. 
O da derya deniz bir konu, sağlık hukukunun her konusu derya deniz 
bir konu. Ama bir hukukçu olmamıza rağmen, onları bulurken çok 
zorlanıyoruz. Sade bir vatandaş kendi hakkının nerede başlayıp nerede 
bittiğini ne kadar olduğunu, bu bahsedilen mevzuat içerisinde bulamaz, 
yani kanımca bulamaz. Bunların çok önemli bir kısmı, siz idare hukuku 
uzmanısınız söyleyin. Bunlar idari işlem düzenlemek değil. Adları bir 
şey bir şey çok uzun, büyük büyük anlaşılmaz isimler. Ama bunlar bir 
memurun o sen koltuktan kalk buraya otur denilmesi türünde bir idari 
işlem düzenlemesi.
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Bunlar hukuk yapma tekniğinden geçen düzenlemeler değil ve bir 
yamalı bohça nihayetinde. Bir vatandaşın burada hukuk güvenliği var 
mı? Ben endişe duydum bugünkü tablodan. Onu sormak istiyorum.

Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yener Ünver hocama da sormak istiyorum, çünkü ceza 
boyutu da çok önemli.

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Buyurun, isminizi de 
söyleyin de kayda geçiyor.

Ramazan İRİBOY (Gıda ve Tarım Bakanlığı–Hukuk Müşaviri)- 
Kanunlar Meclisin yaptığı birincil düzenlemeler; fakat hepsini düzenlemi-
yor, ayrıntıları düzenleyici işlemlere bırakıyor. Bu düzenleyici işlemler de 
Danıştay denetimine tabi. Danıştay da bunlar dava konusu yapıldığında, 
özellikle bizim Bakanlığımızdan kuralın gerekçelerini istiyor. Bu komis-
yonlarda gelenler, eğer bir konu hakkında bir kural koyuyorsa düzenleyici 
işlemler; çünkü onlarla konulabiliyor bazı şeyler, teknik düzeyde olduğu için. 
Bunların gerekçelerini istiyor sorguluyor. O gerekçeler gerçekten kamunun 
menfaati neyse halk sağlığını koruyorsa düzenleyici hukuka uygun buluyor, 
değilse yapmıyor veya üst normlara uygunluğuna bakıyor.

Bir de o kanun dört ayrı kanundu. Mesela bir tanesi cumhuriyetle 
beraber kurulmuş, Hayvan Islah Kanunuydu. Yine Veteriner Kanunu, o 
da yine cumhuriyetin zamanında kurulmuş kanundu, Yem Kanunu da 
ayrıydı. Bunlar daha sonra Avrupa Birliğine uyum sürecinde birleştirildi 
ve bütün bu gıda şeylerinin temeli, gıda koteksine göre düzenleniyor. Onlar 
uluslararası normlara uygun olarak yapılıyor. Yine hocamızın bir sorumlu-
lukları dediği gibi, olayın özelliğine göre. Zaten hukukta da genelde, Roma 
hukukunda olsun, işte hayvan zapt edenin sorumluluğundan tut da, işte bir 
saksının kenarında evin koyduysan düşerse sorumluluğuna kadar. Olayın 
özelliğine göre yapılıyor.

Bu nedenle hukuki düzenlemeler, yani bireysel veyahut da birincil değil 
de, idarenin yaptığı düzenleyici işlemler hukuk sayılıyor. Yani mevzuat sayı-
lıyor. O yüzden bunlar o dört ayrı kanun nedeniyle oluyor. Hepsi gıdayla 
ilgili değil.

Teşekkür ediyorum.
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Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Tabii ki Gıda ve Tarım 
Bakanlığı Sayın Hukuk Müşavirimiz açıklamada bulundu. Ben de aynı 
zamanda bir Bakanlıkta hukuk müşavirliği yapıyorum. Kanunla düzen-
leme yapılıyor. Kanunun herhangi bir hükmünde diyor ki, genelgeyle 
bu konuda düzenleme yapılacak. Genelge, Bakanın imzasıyla çıkar ve 
yine gerek görüldüğü zaman o’nun imzasıyla yürürlükten kalkan idârî 
bir tasarruftur. Bu ise, hukukî güvenlik prensiplerine aykırıdır. Hukuk 
normları hiyerarşisi gereği, Kanundan sonra güce sahip ve Anayasamızca 
tanımlanmış olan; KHK, Tüzük daha sonra Yönetmeliklerle düzenleme 
yapılması gerekir. Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği işleri belirtmek üzere, tüzük (nizamname) çıkarabilir. 
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını 
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler (talimatname) çıkarabi-
lirler. Genelgenin yürürlüğe girmesinden ya da kalkmasından herkesin 
haberi olmayabiliyor. Bazen oluyor ki, bizim de haberimiz olmuyor. Ne 
zaman yürürlükten kalktı diyoruz, ne zaman yürürlüğe girdi diyoruz, ne 
zaman değişti bu cümlesi diyoruz. Ben Av. Berna Özpınar’a bu konuda 
katılıyorum.

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)- Şimdi düzenlemenin kendisinin hukuka aykırı olup olmaması, 
üst düzenlemeler, o ayrı bir mesele, onu tartışmıyoruz burada. Çokluğu, 
insanların buradaki düzenlemelere ulaşabilme problemi; Berna Hanımın 
sorduğu o, ben de katılıyorum kaygılı bir durum. Ben bir hukuk pro-
fesörü olarak hangi düzenlemede ne var onu tespit etmek için bir hafta 
uğraştım. Bu anlamda söylüyoruz. Yoksa düzenlemenin kendisi iyidir 
düzgündür, tebliğ yerindedir, onu tartışmıyoruz. Çokluğu bir problem, 
hukuki güvenlik açısından; yani düzenlemenin kendisinin hukuka aykı-
rılığı yanlışlığı değil tartıştığımız nokta, onu söylemek istiyorum.

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Şimdi diğer sorumuzu, 
Prof. Dr. Yener Ünver hocam cevaplayacak mısınız?

Prof. Dr. Yener ÜNVER (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı)- Bizim açımızdan da bu konu daha hassas, konu ceza huku-
kunda olduğu için. Ramazan hocanın söylediği gibi, bunların denetime 
tabi olduğu, örneğin ne kadar sağlıklı olduğu çok tartışılır Türkiye için, 
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ama yine en azından bir kısmı, esaslar prosedür gibi bir şeylerin, mevzuat 
olmayanları bir tarafta tutmamız lazım.

Ama buradaki sorun tabii dağınıklık. Burada ceza hukuku bakamın-
dan çok çok önemli şey, burada suçta cezaların kanunilik ilkesi benim 
alanım bakımından. Çok belirgin olması, elastiki ifadeler içermemesi ve 
asla ve asla vazgeçilemeyecek şey kanun olması. Kanuni düzenlemelerin 
dışında delegasyonla yapılan atıf normlarıyla asla burada modern hukukta 
ki, batıda bu 80-90 sene önce çözülmüş. Bizde hiç olmazsa 2000’li yıl-
lara geldiğimizde artık nokta konmuş ve başka bir norma atıfla içeriği 
doldurulamayacak şeyler. Mevzuatımızda var mı? Var. Çok genel, hiçbir 
şekilde ceza hukukuyla bağdaşmayan normlar da var. Yani aile hukukun-
dan kaynaklanan yükümlülüğe aykırılık diye bir uydurma suç ve sadece 
Medeni Kanuna da atıf yapıyor. Bunlar modern ülkelerde olmazlar.

Şimdi mevzuatın dağınıklığı bakımından batıya baktığımızda ne 
tür modeller oluyor? Tabii bunun böyle olması şimdiye kadar normal. 
90’lı 80’li yıllara kadar normal, yeni gelişen bir alan, birçok yeni suç tipi 
çıkıyor, hayatımıza bunlar yeni giriyor, olabilir. Ama ondan sonra eğer 
özgürlüğe müdahale ise, bunların asla ve asla anayasadaki olan hükmü 
baypas etmemek gerekir ve kanunla düzenlemek gerekir. Diğer normlar, 
aslında norm koyan düzenlemeler değildir. Onlar açıklayıcı ve uygulamayı 
sağlayıcıdırlar. O yüzden benim bakış açım, tüzüklerin çok olmasında 
yönetmeliklerin çok olmasında, genel sayılarının çok olmasında hiçbir 
sakınca yoktur. Davranış normunu yasak ve emir tarzında getirmediği 
sürece bunlarda büyük sorunlar yoktur; hele ceza hukuku alanında. 
Ama oraya yapılan atıfla düzenlediğimizde ciddi sorun vardır. Burada 
bir sürü özel hukuk alanında çalışan avukatlar hocalarımız vardır. Yani 
spesifik bir soru sorun bakalım, medeni hukukun hangi kaynağında 
buna ilişkin davranış normu uzlaşabilecekler midir? Bu tür genel atıflar 
ceza hukukunda olmaz.

Kişi erişebilecek, çok net olarak anlayacağı tarzda ve olaydan çok 
önce yürürlüğe girmiş kanunla neyin yasak olup olmadığını bilecek. 
Batı da şunu aynı problemle karşılaştı. Ama ne zaman ki ikinci dünya 
savaşından sonra bunlar hayatına girdiğinde, bizden biraz daha hızlı 
zenginleşen ülkeler, tuttular iki türlü metodu seçtiler. Bizimkilerin hiç-
birisine uymuyor bu iki metot. Ya Almanya modelinde olduğu gibi, çok 
çok önemli ve genel olan, ilaçla sağlıkla çevreyle ilgili olanlarını ceza 
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kanununa topladılar. Geri kalanını da gıdalarla ilgili ki, hayvan ve insan 
beslenmesini ortak bir kanunla düzenleyerek, tümünü de özel bir kodla 
düzenledi, ama kanunla düzenlediler.

Şunu görüyoruz: Yani temel suçlar Ceza Kanunu’nda var. Diğer taraftan 
özel bir Kod var. Diğer tarafta İspanya’da olduğu gibi, o da başka bir 
modeli tercih etti. Bütün önemli suçları tuttu, yeni de kanun yapılmasını 
fırsat bilerek, bizde de yeni kanun yapıldı, ama biz fırsatı kaçırdık. Batı 
ülkeleri tümünü Ceza Kanunu’na topladı. Bundan sonra çıkanlar tek 
tük kıyıda köşede kalabilir, ama gözden kaçmıyor. Alman Ceza Kanu-
nunu açıyorsunuz, 20 tane madde çevreye karşı suçlar ve hepsini orada 
CK’nda buluyorsunuz.

Kanuni düzenlemelerde kanunkoyucu da ciddi hatalar yapıyor. 
Bakın Organ Nakli Kanunu 1979 tarihli, 2005 yılında Ceza Kanununu 
yapıyorsunuz. Organ Nakli Kanunundaki 15. maddenin 35-40 yıldır 
yürürlükte olduğunun farkında değilsiniz ve ODNK, aynı suçu kısmen 
farklı olarak (ve ODNK m.15’i kaldırmadan) TCK m. 91’de yeniden 
düzenliyor.

Deneyle ilgili madde koyuyorsunuz TCK’nın 90. maddesine. Unu-
tuyorsunuz bazı unsur veya koşullarını, birini götürüp ceza infaz kanu-
nuna koyuyorsunuz. Yine bu alanda hamileleri, lohusaları, çocukları 
unutuyorsunuz, yönetmelikle düzenlemeye çalışıyorsunuz. Yönetmelikte 
suç düzenleyemezsiniz. Bunu hiçbir, ülke istisnasız biçimde yapamaz ve 
hiçbir ülkeye anlatamazsınız.

Geliyorsunuz kürtaja, kürtajda Ceza Kanunu sadece eşi esas alıyor 
(Bkz. TCK m. 99-100). Ama Nüfus Kanunu sizin evliyse diğer çifti de 
esas alıyor. Kanunkoyucu çok farkında değil. Getirip Kozmetik Kanununa 
hüküm koyuyorsunuz, şu hüküm Ceza Kanunu ile de Ceza Kanununa 
mahfuzdur diye. Bunu o maddede yazsan ne olacak, yazmasan ne olacak. 
Bunu koymak yerine, burada ona özgü bir düzenleme varsa, önemli 
hallerinde Ceza Kanunu değişiyor, oraya koyalım. Yani kanun koyucu-
nun da buna dikkat etmesi lazım. Derli toplu olması da önemli, ama 
asla vazgeçilemeyecek bir kanun ama bizim çok abarttığımız bir şey bu. 
Türkiye’de ceza hukuku hocaları olarak hep kanunilik ilkesini anlatırız 
ve ona çok güveniriz. Oysa bu güven, esasında çok yanlıştır. Unutma-
yalım ki 2. Dünya Savaşı sırasında bütün o zulümler, 30’lu 40’lı yıllarda 
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yapılan dünyada gördüğümüz bütün zulümler hepsi birer kanunla yapıldı. 
Kanun asla tek başına bir güvence değildir. Hele ceza hukuku alanında 
suç yaratıyorsanız, kanunilik ilkesinden daha önemli hale gelen belirlilik 
ilkesidir. Tabii ki önemlidir, ama destekleyici ikinci bir ayağı vardır.

Kanuni düzenlemenin çok net olması gerekir. Siz böyle ucu bucağı 
belli olmayan, nerede nasıl bulacağınızı bilmediğiniz belirsiz kavramlarla 
düzenlediğinizde, kanun yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. İkisini de 
mutlaka ceza hukuku tekniğine ilkelerine uygun, ama bir kodda olması 
çok yararlı. Bu iki modelden biri seçilebilir, ama Berna Hocam. Bizde bu 
iki modelin hiçbirisi yok, çok dağınık onu söylemem lazım. Ama dedi-
ğim gibi bu bizim karşılaştığımız bir alan, belki kısa bir süre sonra bunu 
yapacaktır. Ama ona da bunu yapmak için 2000’li yılları beklemişlerdi. 
Yani Türkiye’ye haksızlık yapmayalım. Suçlamak için söylemiyorum, ama 
görmek lazım. Biz bunu 2000 yılında bütün kodu değişiyorsa, çevreyi 
düşünüyorsak, ilaçla ilgili sağlığı düşünüyorsak bunu da düşünmemiz 
lazım. Oraya alsaydık daha iyi olurdu, o fırsatı kaçırdık şimdilik.

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Prof. Dr. Yener Ünver 
hocama teşekkür ederim. Türkiye’de 70 hukuk fakültesi vardır. Aslında 
hukuk fakültelerinde, Su Hakkı, Güvenli Gıda Hukuku, Eğitim hakkı, 
Güvenli Konut hakkı, Kaliteli ve Yeterli Giysi Hakkı gibi konularla ilgili 
sempozyumlar yapılmalıdır. Özellikle bu konularda yükseklisans ve dok-
tora tezleri yazdırılmalıdır. Toplum algısı bu konulara yönlendirilerek 
bilinçlenmeleri ve hak ihlalleri hakkında tepki göstermeleri sağlanmalıdır.

Buyurun, Ziraat Mühendisi Çiğdem Kurtar’a soru var.

Çiğdem KURTAR (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı–Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü)- Şimdi pet şişelerde satılan suların güneş 
ışığına maruz kalması halinde kanserojen etki yarattığı doğru mu? Eğer 
doğru ise, hemen hemen tüm büfe ve satış yerlerinde bu sular güneş 
ışığına maruz kalıyor. Bu konuda denetim yetkisi neden etkin olarak 
kullanılmıyor?

Şimdi hocamın da tenkitleri doğrultusunda elimden geldiğince Türkçe 
konuşmaya çalışacağım. Evet, petin malzemesinden, içine koyduğunuz 
gıdası. Bu sadece su olmayabiliyor, biliyorsunuz gazlı içecekler yağlar 
da pet içerisinde konuyor. İçine konulan gıdaya bazı maddelerden, bazı 
moleküllerden göçme oluyor. Biz buna migrasyon diyoruz. Bu göçen 
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maddelerin insan vücudunda belli bir miktardan sonra birikmesinin 
kanserojen etkisi olduğu yönünde bilimsel çalışmalar var.

Burada iki husus var, sadece ısınması değil ki, orada güneş ışığın-
dan ziyade ısınmasıdır göçmeyi tetikleyen şey. Soğumasının da etkili 
olduğu; yani dipfrizde kullanılan kapların ve poşetlerin de çok önemli 
olduğu yönünde de bilimsel yayınlar var. Fakat en son katıldığım ambalaj 
kongresinde de şöyle bir bilimsel yayın sunuldu. Bir insanın pet şişeden 
gelen göçmüş maddeleri tüketmesi neticesinde kanser olabilmesi için, bir 
damacana 19 litredir. Günde 10 damacana karşılığı, yani damacanada 
ya da pette olarak eşitleyebilirsiniz, su tüketmesi gerektiği yönünde bir 
yayın sunuldu orada. Fakat bu denetlenmediği anlamına gelmiyor. Doğu 
tıbbında şöyle bir felsefe var. Siz bir şeyin varlığından haberdar değilseniz, 
yani vücudunuz size bir şeyle ilgili sinyal vermiyorsa, bir şeyler işliyor 
demektir, yolunda demektir.

Hocam lütfen gıda denetim sistemine güvenin, çok çalışıyoruz. Yılda 
600 bin denetim, sahada 5 bin. Göğüs göğse mücadele eden insan ve 60 
bin numune var; risk esaslı olarak belirlenen ve alınan. Hakikaten çok 
çalışıyoruz. Bu konuda güven kaygınız olmasın.

Şimdi sunumlar esnasındaki bazı konularla ilgili cevap verme ihtiyacı 
duyuyorum. Öncelikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem çok 
hazırlıklı gelmişler, hem de bizim dertlerimize birer ses birer nefes oldular. 
Neden? Çünkü gıda hukuku dil olarak şu anda hukuk dili Avrupa Bir-
liğine uyum, yani İngilizce ve teknik ya da bilimsel dil arasında sıkışmış 
bir hukuktur, sıkışmış bir dildir ve hakikaten bizleri de çok yoran bir 
yapıya sahip. Vatandaşa zaten hiç anlamadığı mevzuatlarla karşı karşıya 
bırakıyoruz ve biz de çok zorlanıyoruz genel müdürlük. Hele sahadan hiç 
bahsetmeyelim, denetçi tüm bu mevzuatla muhatap ve yaptığımız her 
işlemde bizim için hukukçular çok önemli. Çünkü biz her işleme itiraza 
tabi olduğu için, yaptığımız her işlemde her denetimde her yaptırımda 
kendimizi hâkimin karşısında hissediyoruz. Bir gün belki burada bakan-
lığın yaşadığı hukuk tecrübelerini paylaşmalıyız. Neler geldi başımıza, 
hangi yaptırımlarımız ne nedenle iptal oldu, yönetmeliklerimiz 40 günde 
bir nasıl iptal oldu? Hani hukukla etkileşimimiz nasıl oldu. Bir gün belki 
onu konuşmalıyız.
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Şimdi kontrol görevlisi dedi hocam. Bu konuda da çok dertliyiz. 
Maalesef kanun koyucu olarak tek bakanlık yok, tek başımıza hare-
ket edemiyoruz. Dış ve iç görüş süreçleri oluyor. Şimdi daha önce bu 
kontrolördü hocam, sonra gıda denetçisi… Gıda kontrolörüydü hatta 
sonra gıda denetçisi oldu, sonra kontrol görevlisi oldu birdenbire. Niye? 
Kanun çok genel bir kanun birinci sebebi bu; ikinci sebebi de, kontrol 
denetmen denetçi unvanlarının kamu otoritesinde birer kadro karşılığı 
var. Ama kamu otoritesinin diğer bakanlıkları bize, bu kadroyu tahsis 
yoluna gitmekten ziyade, mevcut mühendis veteriner pek çok meslek 
disiplini kadrosundaki kişileri kontrol görevlisi olarak çalıştırmayı uygun 
buldular. Kanun koyucu da bunu benimsedi. Böyle bir şey var.

İdari yaptırımlara farklı mahkemelerde itiraz edilmesi konusunda çok 
haklısınız. İnanın bir yaptırım yapıyorsunuz, 15 günde hâkimine gidiyor. 
İşletmeci başka bir yaptırım yapıyorsunuz, 60 günde idare mahkemesine 
gidiyor. Siz bir türlü yaptırımınızı kesinleşip tahsilata geçemiyorsunuz. 
Bir de tahsilat var, onu da biz yapıyoruz. Bir yaptırımın, bir denetçiye 
iş yükü yaklaşık 16 ilâ 18 ay arasında devam ediyor. Taksitle tahsilat 
yapılıyorsa. 16 ilâ 18 ay devam eden yazışma süreci var.

Ceza hukukçu hocama dönmek gerekirse, inanın ki biz mahkemelerin 
ertelemeli ceza vermesine razıyız. O kadar mutlu oluruz ki, anlatamam. 
Çünkü o kadar çok takipsizlik ya da beraatla karşı karşıyayız ki. Yani 
bir et yakalıyoruz, şarbon ya da ölü kesim teşhisi var veteriner hekimin. 
Fakat bu kişi diyor ki, ben filancanın mevlüdü için. Kasabın, ehil kişiyim, 
gittim köyde kestim, o da bunu mevlütte ikram edecek ki, o da biliyor-
sunuz bizim kanunumuz kapsamında. Bireysel değil çünkü o tüketim. 
O raporu o kişinin beyanını esas alarak takipsizlik verebiliyor savcılık. 
Oysaki bizim oradaki derdimiz kimin kestiği değil, nerede kesildiği ve 
nasıl bir et olduğu ki, orada bile ertelemeli karar verse, en azından 5 yıl 
sakınma oluşur. Sakınma da oluşmuyor. Kişi kendini suçsuz ve haklı 
görüyor. İşletmeci geliyor diyor ki, ne oldu? Beni savcının karşısına 
getirdin ne oldu? Ben beraat ettim. Hâkimin karşısında beraat ettim, 
savcının karşısında takipsizlik aldım diyor; bu da çok üzücü.

Bazen teknik arkadaşlarımız çok kısa konuşmak için bazı tabirleri 
kullanabiliyorlar. Bir hibrit GDO oldu. Hibrit doğal yöntemlerle bitki-
lerin birbiriyle tozlaşmasıyla elde edilen bir üründür. Kesinlikle genetik 
laboratuvar ortamında üretilmiş değildir. Yani genetiği değiştirilmiş 
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organizma değildir. Çünkü şimdi markette bir hibrit mısır görürsünüz ve 
bu bilgilendirme sizi GDO’ya götürmesin, ikisi birbirinden farklı şeyler.

Diğer hocamın açıklamalarında, özellikle bu sorumlulukla ve ispat 
sorumluluğuyla ilgili açıklamalarında, çok haklı buluyorum hocamı. 
Fakat bu iki kanun da daha çok tüketiciden ziyade kamu otoritesinin 
gıda işletmecilerini denetlemesi üzerine oluşturulmuş kanunlar ve bize 
kamu otoritesine de çok ciddi ispat yükü; hani bırakın tüketicinin 
mağduriyetini ispatı, bize uygunsuzluğu ispat yükünü getiriyor ve bunu 
hakikaten bazen gözümüzle gördüğümüz, duyusal olarak tespit ettiğimiz 
bir şeyi ispat etmek ve yaptırımda haklı olduğumuzu kanıtlamakta biz 
kamu otoritesi olarak çok zorlanıyoruz. Bizim için bile çok zorlayıcı bir 
hüküm. Kanun koyucu bunu sadece tüketici kısmını, tüketici boyutunu, 
Tüketici Kanununa atıflandırmış. Belki kanun yapısı bu yüzden böyle 
şekillenmiş.

Son tüketici kavramından bahsedildi. Bu bilinerek konulmuş bir 
kavramdır. Konulmasının sebebi de şudur: Ham, yarı ham ya da mamul 
maddeyi alan ve tüketime sunan ya da hammadde olarak kullanan 
işletmeciler de tüketicidir. O yüzden bir son tüketici kavramı vardır. 
Tabii ki işte bu çalışmaların bu açıdan da bir önemi var. Etiketleme 
mevzuatımızda böyle bir tasnifleme vardır. Demek ki bunu tekrar gözden 
geçirmek gerekir.

Hukuk sisteminde mevzuatı olmayan şeyler, maalesef yaptırıma esas 
kabul edilmiyor, pek çok iptal yaşadık bu nedenle. O yüzden kanun 
yönetmelik tebliğ silsilesini sağlamak ve onu tekrar tekrar yönetmelik ve 
tebliğle düzenlemek zorunda kalıyoruz ki, 5996 çok mevzuat var. Yedi 
tane kanunu kaldırmış bünyesine almış, bir o kadar Belediye Kanunu 
gibi diğer kurumların kanunlarının da bazı maddelerini ve görevlerini 
kapatmış, onları da bünyesine almış bir kanundur. Bizi hakikaten güçlü 
kılmıştır, ama bir o kadar da sorumluluk altına koymuştur.

Şunu da göz ardı etmemek lazım. Avrupa Birliği ülkelerinden bah-
sederken, onların mevzuatlarından, Avrupa Birliğinde bizim yaptığımız 
bu kanun ve bu Türk Gıda Kodeksi yapısı uluslar üstü hukuk normu 
olarak AB hukukunda vardır. Kendi iç hukukları ilavedir. Yani bizdeki 
kanun onlarda da geçerli ve yürürlüktedir hâlihazırda.
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Merak ettiğiniz şeyler için, öğrenmek istediğiniz her şey için gıdayla 
ilgili ya da şikâyet etmek istediğiniz her şey için lütfen 174 Alo Gıda 
hattımıza başvurun. Hocam biz size seve seve 15 gün içerisinde bütün 
külliyatı dökerdik.

Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Son bir soru Prof. Dr. 
Aziz Ekşi hocama var.

Prof. Dr. Aziz EKŞİ (KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim 
Üyesi-Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı)- 
Konuşmayı çok sevenlerden değilim. Öznur galiba sormuş, evde katkısız 
pekmez yapıyoruz zararlı mı diye. Pekmezi sadece gıda kaynaklı tehlike-
lerin ne kadar çeşitli olduğunu ortaya koymak için verdiğim örneklerden 
birisiydi. Geleneksel gıda olduğu için de pekmeze laf söylenince bana 
bütün toplantılarda kızıyorlar, ama sonuçta çocuk doktorları doğru 
düşünceye girdiklerini ve benim sayemde geldiklerini de itiraf ediyorlar. 
Pekmez zaten katkısız; benim söylediğim sadece çok yakmayın, çok ısıt-
mayın, zararlı bileşik oluşuncaya kadar yakmayın. Benim söylediğim o.

Öte yandan iki ilavem var. Bir tanesi, gerçekten çok yararlandım. 
Yalnız gıdaları değerlendirirken iki şeyi bilmemiz lazım. Gıdaların bile-
şimi çok değişik; ambalaja koyduğumuz zaman da raf ömrünü ona göre 
belirliyoruz, ama sürekli değişim içerisindedir.

İkincisi, binlerce molekül bir arada ve bunların çoğunun bileşeni 
birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bu değişkenlik nedeniyle, belki hukuk 
normlarının konulması, kriter konulması çok zor. Diğeri, işte hile tağşiş; 
şimdi zeytinyağına pamuk yağı karıştırsanız saptayabilirsiniz pamuk 
yağını; fakat yüzde kaç deseniz, şu anda bilimin yetersiz olduğu yer. Biz 
şimdi onunla uğraşıyoruz daha çok; dolayısıyla bunları da dikkate almak 
lazım; fakat yine gördüm ki, hukukçular gerçekten gıda dünyasına çok 
gerekli. İlk adım sizden geldiği için çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da iki 
yılda bir yapılan gıda güvenlik kongresi var. Orada böyle bir oturumun 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oradaki izleyici sayısının, yani gıdacı 
analizci mühendis uygulayıcı, izleyici sayısının çok daha fazla olacağına 
ve onların daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Tekrar çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Cahid DOĞAN (Oturum Başkanı)- Biz teşekkür ederiz. O 
zaman son bir cümle söyleyeyim gıda hukukuyla ilgili. Madem bunu 
Ankara’da biz başlattık, değişik üniversiteden hocalarımız var. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Özen 
hocam da geldi. Gıda hukukuna ilişkin ikinci çalışmayı da inşallah Ankara 
Hukuk Fakültesi ve Gıda ve Tarım Bakanlığı birlikte gerçekleştirir.

Gıda hukuku oturumu tamamlanmıştır. Konuşmacılara ve katılım-
cılara saygılar sunarım.

SUNUCU- Biz de değerli konuşmacılarımıza vermiş oldukları bilgiler 
için çok teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi konuşmacılarımıza takdim edilmek 
üzere plâket törenine geçiyoruz. Ancak öncesinde konuşmacılarımızdan, 
törenin ardından toplu halde ve kurul üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı 
çekileceği için, sahneyi hemen terk etmemelerini rica ediyorum.

(Plâketler verildi)

4. Oturum Plaket Toplu Resmi
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V. OTURUM

SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU-1

Oturum Başkanı:   Av. Jülide SOYBAŞ

Konuşmacılar:   Doç. Dr. Evren GÜÇER

    Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

    Dr. Dt. Gül ATEŞ



376

5. Oturum

SUNUCU- Oturumumuz 15:15’de sona erecektir. Bu oturumda da 
siz değerli misafirlerimizin konuşmacılara yöneltmek istedikleri sorula-
rını yazılı olarak oturum başkanımıza iletmenizi rica ederim. Görevli 
arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır bu konuda.

Oturum başkanlığını yapmak üzere şimdi Ankara Barosu Sağlık 
Hukuku Kurulu Üyesi Av. Sayın Jülide Soybaş’ı davet ediyorum. Otu-
rumda konuşmalarını yapmak üzere, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Evren Güçer’i, Sağlık Bakanlığı Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Uzman 
Dr. Dentist Sayın Gül Ateş’i, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza 
ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Muharrem Özen’i davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Değerli konuklar, Ankara 
Barosu Sağlık Hukuku Kurultayının ikinci gününde beşinci oturumda 
sizlerle birlikteyiz. Bugün bu oturumu çok yoğun bir gündemi olması 
sebebiyle iki parçaya böldük. İlk bölümdeki konuklarımızı teker teker 
size takdim edeceğim.
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İlk önce sağlık turizminin ne olduğunu bize Sayın Hocam Doç. Dr. 
Evren Güçer anlatacak. Özür diliyoruz, yardımcı doçent yazılmış, ama 
hocam doçent doktor. Buyurun hocam sizinle başlayalım, 20 dakika 
süremiz var.

Doç. Dr. Evren GÜÇER (Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi)- 
Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir kurultay 
olduğuyla ilgili telefon geldiğinde, Sayın Av. Cahid DOĞAN Bey ile 
konuştuğumuz zaman, aslında çok heyecanlandım. Şöyle ki; Ankara 
Barosunun yıllardır değişik konularda, enerji hukuku, idare, ceza gibi 
konularda toplantılar yaptığını, bilgilendirmeler yaptığını eş durumun-
dan dolayı biliyordum. Çünkü eşim de avukat olduğu için, onların da 
katıldıklarını ve çok faydalı ve aynı zamanda çok verimli toplantılar 
geçtiğini biliyordum. O yüzden de katılmakta hiç tereddüt etmeden 
aranızda olmayı arzu ederek buraya kadar geldim.

Program belli olduktan sonra, aslında dün akşam Sayın Daire 
Başkanımız Uzm. Dr. Gül ATEŞ’in de burada olduğunu ve yapacağı 
sunu konusunu görünce, aslında sunumumda birazcık değişiklikler 
yaptım. Çünkü dublikasyonlar olmasın, aynı şeylerden bahsetmeyelim 
diye. Ben size çok daha genel hatlarıyla turizm ve sağlık turizmiyle ilgili 
bilgi vereceğim. Çünkü geri kalan bakanlık boyutuyla ilgili zaten Sayın 
Başkanım verecek.

Çok kısa olarak da kendimden bahsedeyim. Ben Doç. Dr. Evren 
Güçer, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesiyim. Onun 
dışında sağlık turizmiyle ilgili olarak da, Sağlık Turizmi Koordinasyon 
Kurulu Eğitim ve Planlama Komisyonunda da üye olarak görev yapı-
yorum. Yani bir şekilde sağlık turizminin her boyutuyla ilgili olarak 
çalışmalarımı sürdürüyorum.
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Doç. Dr. Evren GÜÇER

Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ

ÖZ

Turizm pazarlamasında önemli bir pazar segmentasyonu konumunda 
olan sağlık turizmi son yıllarda popülaritesi artan ve trend olan bir turizm 
çeşididir. Sağlık turizmi, diğer turizm çeşitlerine oranla hızla gelişmekte 
ve yükselen bir değer konumuna gelmektedir. Ancak, Türkiye’nin sağ-
lık turizmi açısından çok fazla elverişli kaynaklara sahip olmasına rağ-
men uluslar arası turizm pazarında çok aktif rol oynadığı söylenemez. 
Kaynakların bu yönde etkili ve verimli kullanılabilmesi için sağlık turizmi 
konusunda popüler olan ülkeler ve stratejileri dikkate alınmalıdır. Bu 
çalışmada öncelikle genel olarak turizm, turizm çeşitleri ve turizm çeşit-
leri kapsamında incelenen sağlık turizmi ve sağlık turizminin çeşitleri 
ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durum analiz 
edilmeye çalışılmıştır.

1. GİRİŞ

Sürekli değişim gösteren tüketici ihtiyaçları, tüketici tipleri ve tüketme 
alışkanlıklarına paralel olarak turizm kapsamında da yeni trendler ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra modern anlamda gelişme 
gösteren turizm, kendi içinde çok fazla alternatif çeşitlere ayrılmıştır. 
Turistik tüketiciler çok farklı amaçlar doğrultusunda turizm hareketlerine 
katılmaktadır. Buradan hareketle, turizm ve turist tanımları günümüze 
kadar birçok yazar tarafından yapılmış ve ortaya çeşitli tanımlar çıkmıştır;

Çok eski çağlara dayanan turizm olayının henüz adı tam olarak 
konulmamışken, 17 ve 18. Yüzyıllarda “dönme”, “dönüş” anlamını 
taşıyan Latince “tornus” kelimesinden türetilen, İngilizce ve Fransızca 
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dillerinde “tur yapmak” anlamını taşıyan “tourist” ve “touriste” kelime-
lerinin kullanıldığı bilinmektedir (Bayer, 1992: 3).

1980’li yıllarda AIEST (Association of Scientific Experts in 
Tourism - Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından 
yeniden düzenlenen turizm; “insanların sürekli ikamet ettiği, çalıştıkları 
ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına yaptıkları 
seyahatleri ve seyahat ettikleri yerlerde genellikle turizm işletmelerinin 
ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan 
olaylar ve ilişkiler bütünü” olarak tanımlanmıştır (Kozak vd., 2009: 3).

Daha öz ve kısa bir tanımla turizm, “insanların sürekli yaşadıkları 
yerler dışına yaptıkları seyahatler ve gittikleri yerlerde geçici konaklama-
larından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili faaliyetler bütünüdür” 
(Batman, 1999:1).

Genel olarak turizm tanımlarında geçen turizm faaliyetlerini gerçek-
leştiren kişiler turist olarak adlandırılmaktadır. Ancak turizm faaliyet-
lerini gerçekleştiren kişilerin bu hareketlilikle ilgili bazı koşulları yerine 
getirmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bununla ilgili olarak yapılan 
bazı tanımlar şu şekildedir;

1963 yılında Birleşmiş Milletlerin Roma’da düzenlediği Turizm ve 
Seyahat Konferansında turist; “ziyaret ettiği ülkede en az 24 saat kalan, 
ziyaret amacı serbest zamanlarını değerlendirme, iş, sağlık, ailevi, diplo-
matik, toplantı vb. amaçlar olan geçici ziyaretçiler” olarak tanımlanmıştır 
(Tunç & Saç, 1998:16).

Turist, bir başka tanımda da, “bir ülkeye (destinasyona) en az 24 
saatliğine, dinlence, aile ilişkileri, sağlık, bilimsel, yönetimsel, diploma-
tik, dinsel, spor, iş, toplantı ve konferanslara katılmak gibi amaçlarla 
giden, kalışları 24 saatten az olsa bile deniz yolu ile gelen kişilerdir” 
(Eralp, 1983: 40) şeklindedir. Bunların dışında genel turist tanımlarına 
bakıldığında, kar-gelir amacı gütmeyen ve gittikleri yerlerde en fazla 
1 yıla kadar kalıp ikametine geri dönen kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Turistler, turizm faaliyetlerine katılmakta farklı amaçlara sahiptirler. 
Bu amaçlardan başlıca önde gelenler “Deniz Turizmi, Kongre Turizmi, 
Sağlık Turizmi, İnanç Turizmi, Yat Turizmi, Av Turizmi, Golf Turizmi, 
Dağ Turizmi, Yayla Turizmi, Kültür Turizmi, Mağara Turizmi, Kış Turizmi 
vb.” şeklindedir.
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Teknolojinin de gelişmesi ile sanayileşme, makineleşme, çevresel eko 
sistemin zamanla bozulması, çevre kirlilikleri vb. sorunlar insan sağlığını 
da olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlığı olumsuz etkilenen insanlar, 
gerek yurt içinde gerek yurtdışında eski sağlıklarına kavuşmak ya da 
mevcut sağlık durumunu korumak amacıyla çeşitli tedavi yöntemlerine 
başvurmaktadır. İnsan sağlığı hem fiziksel hem de ruhsal olarak etki-
lenebilmektedir. Bu sebeple insanlar, ilk fırsatlarında kendilerini daha 
iyi hissedebilecekleri alternatiflere yönelmektedir. Bu faaliyetlerden, 
sağlıklarını geri kazanma veya sağlıklı kalma amacıyla sağlık turizmi 
kapsamında talep ettikleri mağara kürleri, termal, deniz kürleri, iklim 
kürleri ve kaplıca uygulamaları alternatif bir turizm çeşidi olarak önemli 
bir rol oynamaktadır.

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra Türkiye’de kamu sağlık hizmetlerine 
ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yapmasıyla 
birlikte, Türkiye gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet 
edebilecek düzeye gelmiş ve bunun sonucunda sağlık turizmi kapsamında 
dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye tedavi amacıyla turistler gelmeye 
başlamıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 16.10.2015).

Bunun yanında sağlık ve turizm ilişkisi pozitif ve negatif yönleriyle 
ele alınabilir. Pozitif yönü, turistlerin sağlık amaçlı seyahat etmeleri, 
tedavi görmeleri ve ekonomik bakımdan girdi sağlamaları iken; negatif 
yönü ise turizme de önemli zararlar verebilecek, 2002 yılında Uzak Doğu 
ülkelerinde en önemli örneğinin yaşandığı SARS hastalığı gibi turistlerin 
sağlığını ilgilendiren tarafıdır (İçöz, 2009: 2258).

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. SAĞLIK TURİZMİ KAVRAMI

Sağlık turizmi, son yıllarda her ne kadar popüler bir araştırma konusu 
olsa da, yeni bir fenomen değildir ve insanlar binlerce yıldır banyo ve 
sağlıklarını koruma amacıyla termal ve mineral suları kullanmaktadır 
(Didaskalou vd., 2004:149). Küreselleşmenin de bir sonucu olarak, sağlık 
turizmi son birkaç on yıl içinde daha uygun ve daha kolay ulaşılabilir 
hale getirilmiştir (Aniza vd., 2009: 8). Bu turizm çeşidi uluslararası hasta 
potansiyelini kullanarak, hizmet veren kaplıcalar, hastaneler, oteller, 
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içmeler, güzellik ve sağlık kür merkezleri gibi birçok farklı işletmenin 
büyümesine de olanak sağlamaktadır (Çelik, 2009: 4).

Bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığını geliştirici 
sağlık hizmetlerini almak amacıyla yaptıkları seyahatler sağlık turizmi 
kapsamında ele alınmaktadır (Tütüncü vd., 2011: 92).

Sağlık turizmi kısaca şu şekilde düşünülebilir; “insanların sürekli 
ikamet ettikleri yerel çevrenin dışına, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koru-
mak, artırmak ve iyileştirmek için düzenledikleri seyahat faaliyetleridir” 
(Carrera & Bridges, 2006:1).

Bayın (2015: 50), literatürdeki diğer sağlık turizmi tanımlarını dikkate 
alarak sağlık turizmini “turistlerin tedavi veya terapi amaçlı hizmetleri, 
kendi ülkelerinden daha ucuz ve kaliteli olması ya da kendi ülkelerinde 
yasak olması gibi nedenlerle diğer ülkelerden satın almaları ile gerçekleşen 
bir turizm çeşididir” şeklinde tanımlamıştır.

Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine 
seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik 
cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon 
vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslar arası hasta potansiyelini kulla-
narak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 
Erişim Tarihi: 16.10.2015).

Sağlık turizmi bir diğer tanımda ise, “sağlığı koruma ve iyileştirme 
amacıyla belirli bir süreliğine başka yerlere seyahat eden insanların doğal 
kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, 
beslenme, dinlenme ve eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılaması” (Çetin, 
2011: 879) şeklinde verilmektedir.

Sağlık turizminin farklı tanımları olsa da kısaca; “ikamet edilen yer-
den yurtiçi veya yurtdışında başka bir yere herhangi bir sağlık sebebiyle 
hizmet almak için yapılan seyahatlerdir” şeklinde özetlenebilir (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 16.10.2015).

Uzun süren hasta listelerinden kurtulmak; daha kaliteli ve daha kısa 
zamanda sağlık hizmetli almak; yüksek sağlık teknolojilerine ulaşma 
isteği; sağlık hizmetleri maliyetlerini düşürme çabası; kronik hastaların, 
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yaşlıların ve engellilerin başka ortamlarda tedavi olma istekleri; uyuşturucu 
vb. bağımlılığı olan kişilerin farklı ve daha uygun ortamlarda tedavi 
olma istekleri; tedavi olmanın yanında gezme ve kültür ziyaretlerinde 
bulunma isteği; kişilerin hayata tutunma ve yaşam isteği gibi etkenler 
insanların sağlık turizmine katılmalarındaki başlıca sebeplerdir (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 16.10.2015).

2.2. SAĞLIK TURİZMİNİN ÇEŞİTLERİ

Sağlık, insanoğlunun en vazgeçilmez hakkı ve temel ihtiyacıdır. Bu 
bağlamda her ülke, sağlık için bir politika belirleyip vatandaşlarının sağlık 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanlığı, Erişim Tarihi: 17.10.2015). Ancak gerek sahip olunan doğal 
kaynakların, gerek maddi imkanların ve gerekse de verilen hizmetlerin 
yeterli düzeyde ve nitelikte olmaması, insanları daha uygun şartlarda 
tedavi arayışına sürüklemektedir. Böylelikle insanlar sağlık turizmi faa-
liyetine katılmaktadır.

Sağlık turizmi genel olarak, “Tıp (Medikal) Turizmi”, “Termal Turizm 
ve SPA-Wellness” ve “İleri Yaş ve Engelli Turizmi” olmak üzere üç ana 
başlıkta incelenmektedir (Aydın & Şeker, 2011: 6).

Her ne kadar içerik ve kapsam olarak aynı tedavi yöntemlerini içerse 
de, bazı kaynaklarda sağlık turizmi çeşitleri farklı terimlerle açıklanmıştır. 
Örneğin, Altın vd. (2012:158) sağlık turizmi çeşitlerini Türkçe karşılık-
ları ile; “Sağlık-Güzellik” (SPA, doğal turizm, ekoturizm, kitle turizmi, 
bitkisel tedaviler ve tamamlayıcı tedaviler), “Tedavi” (elektif cerrahi, 
plastik cerrahi, eklem replasmanı, kardiotorasik hizmetler, diagnostik 
hizmetler ve kanser tedavileri) ve “Rehabilitasyon” (diyaliz, ilave prog-
ramlar, yaşlı bakımı programları ve bağımlılık tedavileri) olmak üzere 
üç alt başlıkta incelemiştir. Öztürk ve Bayat (2011:142) medikal turizm 
ve termal turizmin yanında, üçüncü yaş turizmi ile kavramsal benzerlik 
gösteren “İleri Yaş ve Engelli Turizmi” kavramı yerine “Geriatri Turizmi” 
kavramını kullanmıştır. Aydın (2012: 93) ise ileri yaş ve engelli turizmini 
ayrı olarak ele almadan, sağlık turizmini “termal turizm”, “güzellik ve 
zindelik (SPA-wellness) turizmi” ve “medikal turizmi (tedavi amaçlı 
turizm)” olmak üzere üç çeşide ayrıldığını belirtmiştir.
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2.2.1. Tıp (Medikal) Turizmi

Medikal turizm, insanların uzman ve doktorlar gözetiminde, dona-
nımlı hastane veya kliniklerde tıbbi tedavi amacıyla gerçekleştirdikleri 
seyahatleri kapsamaktadır (Acar vd., 2012: 8). 1980’lerden günümüze, 
insanların denizaşırı ülkelere ameliyat olmak (özellikle estetik operas-
yonlar) amacıyla yaptıkları seyahatler, medikal turizmin hızlı bir şekilde 
gelişmesini sağlamıştır. Yüksek maliyetler, uzun bekleme süreleri, gidilecek 
destinasyondaki ileri teknoloji ve uzman hekimler, ulaşım kolaylığı ve 
internet üzerinden alışverişler vb. etkenler de bu gelişmede önemli rol 
oynamıştır (Connell, 2006:1093). Medikal turizm faaliyetlerinde doğal 
kaynakların yerine hekim, sağlık personelleri, hastane, klinik gibi donanım 
ile ilgili olan kaynakların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır (Zengingönül 
vd., 2012:12).

Medikal turizm, insanların geleneksel tatil anlayışlarının yanı sıra 
tedavi olma, diş bakımı ve cerrahi operasyonlar elde etme amacıyla ve 
genellikle denizaşırı uzak mesafelerdeki ülkelere yaptıkları seyahatlerdir 
(Connell, 2006:1094).

Başka bir tanıma göre medikal turizm, “belirli bir hastalığı olan 
turistlere genellikle 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında 
hekimler tarafından planlı olarak yapılan tedavi amaçlı uygulamalar-
dır. İleri Tedaviler, Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, Cyberknife, 
Transplantasyon, İnfertilite, Tüp Bebek Uygulamaları, Estatik Cerrahi, 
Göz, Diş, Diyaliz Tedavileri vb. tedavi uygulamaları medikal turizm 
örnekleridir (Aydın & Şeker, 2011: 6).

Medikal turizm pazarı, tıbbi, ekonomik, sosyal ve politik güçlerin 
çok sayıda karmaşık etkileriyle şekil almaktadır. Medikal turistlerin 
uluslararası medikal turizm hareketlerine katılmalarındaki en önemli 
sebepler şu şekildedir (Horowitz & Rosensweig, 2007: 24-26):

• Düşük Maliyet (sigortanın olmaması veya yetersiz olması, plastik 
ve estetik cerrahi, diş sağlığı, estetik vücut operasyonları, cinsiyet 
değiştirme prosedürleri, kısırlık tedavileri vb.)

• Uzun Bekleme Sürelerinden Kaçınma (ulusal sağlık hizmeti 
veren ülkelerde)
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• Kendi ülkelerinde mümkün olmayan prosedürler (kök hücre 
tedavileri, eklem tedavileri, yapay disk tedavileri, organ nakilleri, 
donör yumurta ile dölleme vb.)

• Turizm ve Tatil (lüks konaklama ve mükemmel hizmetler, egzotik 
tatil yerleri vb.)

• Mahremiyet, Özel Yaşam ve Gizlilik gibi etkenlerdir.

Medikal turizm, tıbbi faaliyetlerin tümünü kapsadığı için, oldukça 
geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir (Zengingönül vd., 2012:13).

2.2.2. Termal Turizm

Bir doğal tedavi unsuru olan suyun ve özellikle de termal suların 
zindelik ve rekreatif amaçlı insanın kendisini yenilemesi ve eğlence ama-
cıyla kullanılması, günümüzde dünya genelinde önem kazanmıştır. SPA 
& Wellness, sağlıklı yaşam ve zindelik tesisleri, kaplıca, içmece, termal 
tesis, termal kür merkezi, rehabilitasyon, sağlık ve güzellik merkezi gibi 
çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren tesislerin dünya genelinde gide-
rek artması, bu alana olan ilgi ve talebin artmasının sonucudur (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 17.10.2015).

İnsanların ilk çağlardan günümüze sağlık amacıyla özellikle termal 
kaynakların olduğu bölgelere gittikleri bilinmektedir. Termal turizmi, 
içeriğinde erimiş mineraller bulunan maden sularının dinlenme, zinde-
leşme, tedavi vb. amaçlara yönelik kullanımından doğan bir dizi ilişkiden 
kaynaklanmaktadır (Kozak vd., 2009: 20).

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015) termal turizmini; “termomineral 
su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemle-
rin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, 
diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) uygu-
lamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kulla-
nımı ile meydana gelen turizm türüdür” şeklinde tanımlamıştır (Erişim 
Tarihi: 17.10.2015).

Termal turizm, doğal şekilde belirli bir sıcaklıkta yeryüzüne çıkan 
ve içeriğinde faydalı mineralleri barındıran şifalı suların ve şifalı 
çamur ve buharların bulunduğu bölgelerde, bu bölgelere özgü iklim 
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şartları içerisinde gerçekleşen bir turizm çeşididir (Öztürk & Yazıcıoğlu, 
2002:183). Sandıkçı (2008: 9) termal turizmin, sağlıklı yaşamı devam 
ettirmek amacıyla, insanların ve toplumun sağlığını korumaya ve iyi-
leştirmeye yönelik olduğunu ve ayrıca romatizma, dolaşım ve solunum 
yolları gibi hastalıkları tedavi etmek, stres ve bedensel yorgunlukları 
ortadan kaldırmak ve fiziksel bakım özellikleriyle sağlık turizminin en 
önemli parçalarından birisi olduğunu belirtmektedir.

Termal turizmin kaynağını oluşturan termal sular, 33°C üzerinde 
sıcaklığa sahip olarak yeraltından çıkan ve çok çeşitli rahatsızlıkların 
tedavisinde etkili olan doğal kaynak sularıdır (Bastem, 1997:14). Termal 
turizm uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesi için, aşağıda yer alan 
termal turizm terminolojisi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir;

Kür: Tedavi amacı güdülerek kaplıca, deniz ve iklim kaynakla-
rından belirli kurallar çerçevesinde yararlanmaktır (Yalçın, 2006: 23). 
Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla ve belli süre-
lerde tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 17.10.2015). Termal kür, tedavi olma amacıyla kaplıca, iklim 
vb. tedavi edici ortam ve doğal kaynakların olanaklarından yararlanma, 
dinlenme ve eğlenme faaliyetlerini kapsayan bir terim olarak kullanıl-
maktadır (Aksu & Ağtuğ, 2011: 5).

Kaplıca Tedavisi: Toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, 
gazlar, peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi unsurları-
nın, yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte 
kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 17.10.2015).

Balneoterapi: Mineralli ve termal sular, peloidler ve gazlar gibi doğal 
faktörlerin banyo, içme ve solunması yöntemleriyle tedavi amaçlı kulla-
nılmasıyla gelişen geleneksel ve eski bir tedavi yöntemidir. Günümüzde, 
kaplıca ve kür merkezlerinde küratif, preventif ve rehabil-tatif amaçlarla 
kullanılmaktadır (Karagülle & Karagülle, 2000: 120).

Peloidterapi: Halk arasında şifalı çamurların tedavi amaçlı olarak 
kullanılmadı olarak bilinen peloidterapi, doğal, jeolojik ve/veya biyolo-
jik olaylar sonucunda oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan 
peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır (Kültür 
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ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 17.10.2015).

Klimaterapi: Hava sıcaklığı, nem, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı 
gibi iklimsel faktörlerin sistematik ve belirli dozlar halinde kür tarzında 
uygulanmasıdır (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 17.10.2015). Özellikle gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde sanayileşme, kentleşme vb. ile ortaya çıkan çevre ve hava 
kirlilikleri, insanların sağlıklı iklimde bulunma ve iklim kürlerine yönelik 
ihtiyaçlarını ön plana çıkarmaktadır (Çevirgen, 1996: 21).

Talassoterapi: Denizin suyu ve havasından yararlanılarak yapılan kür 
uygulamalarıdır (Yalçın, 2006: 23). Normal şartlarda üç tarafı denizlerle 
çevrili ve bir de iç denize sahip olan Türkiye, deniz kürü uygulamaları 
için çok elverişli şartlara sahiptir (Sandıkçı, 2008:12).

Hidroterapi: Termomineral sular ile yapılan yıkama, duş ve dökme 
gibi uygulamaları içermektedir. Daha geniş tanımlamak gerekirse; her 
birey için özel olarak düzenlenen ve ideal olarak amaca uygun inşa edil-
miş havuzlarda, sinir-kas-iskelet sistemiyle ilgili fonksiyonları geliştirme 
ve iyileştirme amaçlı havuz tedavi programı olarak tanımlanmaktadır 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 
Erişim Tarihi: 17.10.2015).

Speleoterapi: Mağara kürleri olarak da adlandırılan bu tedavi yönte-
minde, mağaralar içindeki sıcak su kaynaklarından ve mağara havasından 
yararlanılmaktadır (Çevirgen, 1996: 22).

Helioterapi: Güneş banyosu olarak da bilinen helioterapi, bazı 
hastalıkların tedavisi için güneş ışığı ve ışınları ile yapılan bir tedavi 
programıdır (Ekici, 1995: 97).

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kaplıca tedavisinde kullanılan 
elektroterapi, egzersizler, masaj ve diğer tedavi yöntemleridir (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim 
Tarihi: 17.10.2015).

2.2.3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Dünya genelinde sağlık imkanlarının gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği 
sayesinde insanların yaşam sürelerinin artması ve diğer bir yandan özellikle 
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Avrupa ülkelerinde görülen yaşlı nüfusun yoğunluğu gibi etkenler özellikle 
ileri yaş turizminin cazip bir turizm alt sektörü olarak gelişmesine yol 
açmıştır (Zengingönül vd., 2012:13). İleri yaş ve engelli turizmi, özellikle 
de 65 yaş ve üzeri insanların bakım gerektiren tedavilerini kapsayan bir 
sağlık turizmi çeşididir (Aktepe, 2013:175).

İleri yaş turizmi yerine kullanılan “Geriatri Turizmi” kavramı aynı 
şekilde, özel bakım gören yaşlı insanlar ve yaşlı insanların bakımları ile 
ilgili faaliyetleri ifade etmek için kullanılmaktadır (Öztürk & Bayat, 
2011:151).

Yaşlı ve engelli turistler, genellikle klinik otellerde, rekreasyon alanla-
rında, tatil köylerinde ve bakım evleri gibi yerlerde tedavi edilmektedir. 
Yaşlı ve engelli turizmi genel olarak; gezi turlarını, meşguliyet terapile-
rini, bakım evlerinde veya rehabilitasyon merkezlerindeki yaşlı bakımı 
hizmetlerini, klinik otellerdeki rehabilitasyon hizmetlerini ve engelliler 
için özel bakım ve gezi turları faaliyetlerini kapsamaktadır (T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Erişim Tarihi: 17.10.2015).

Özellikle yaş ortalaması yüksek olan Avrupa ülkelerinde, yaşlı bakımı 
maliyetleri de ciddi boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Bu durumda artan 
maliyetleri azaltabilmek amacıyla sosyal güvenlik kuruluşları, sağlık 
hizmetlerinin yurt dışındaki tesislerde verilmesine olanak sağlayacak 
ve hatta teşvik edecek uygulamalara başlamaktadır. Alzheimer, bunama 
gibi nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere bakımı zor ve maliyetli 
hastalıklar yeni çözüm yolları başka ülkelerde aranmaya başlanmıştır 
(Aktepe, 2013: 75).

2.3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye’de turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını düzenlemek 
ve dış pazardaki değişen tüketici tercihlerine yönelik yeni alternatifler 
oluşturmak amacıyla sağlık turizmine daha fazla önem verilmeye başlan-
mıştır (Altın vd., 2012:159). Klasik turizm anlayışında diğer turist çeken 
ülkelerle rekabet halinde olan Türkiye, sahip olduğu doğal kaynaklar, 
sağlık turizmine elverişli ve hala devam etmekte olan önemli düzeyde 
altyapının (donanımlı sağlık işletmeleri, kaplıcalar, SPA-Wellness işlet-
meleri, donanımlı personel vb.) oluşturulması ile alternatif bir turizm 
çeşidi olan sağlık turizminde de birçok ülke ile rekabet etmektedir.
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Ancak, donanımlı sağlık kuruluşlarının yapım ve işletme maliyetleri 
oldukça yüksektir. Bu yüksek maliyetleri azaltmanın en önemli yolların-
dan birisi de bu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılmasıdır (Aydın, 
2012: 94). Uluslararası pazarlama faaliyetlerinde ise en başarılı yöntem 
ise tanıtım çalışmaları ve reklamdır. Alternatif bir turizm çeşidi olarak 
yüksek gelir sağlayan sağlık turizminin gelişmesi ve büyümesi için, sahip 
olunan kaynakların korunmasında ve sürdürülebilirliğinde ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından politikaların belirlenmesi ve reklam - tanıtım 
faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Termal kaynaklar açısından bakıldığında, Türkiye sahip olduğu 
coğrafi konumu sebebiyle derin kırık hatları, aktif deprem kuşakları ile 
zengin ve farklı maden yataklarına sahip bir yapısal özellik göstermektedir. 
Alpin-Orojenik Kuşağı olarak da bilinen genç bir dağ zinciri ve önemli 
bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de 1500’ün üzerindeki kay-
naktan temin edilen termal sular, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli 
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulara göre daha 
üstün niteliklere sahiptir (Acar vd., 2012:14; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 19.10.2015).

Sağlık turizmi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Türkiye rekabet 
açısından bazı avantajlara sahiptir. Bu avantajlardan bazıları şu şekildedir 
(Altın vd., 2012: 159; Mert, 2013: 111);

• Sağlık turizmi kapsamında sağlık hizmetlerinin sunulduğu ülke-
lere kıyasla, Türkiye’nin daha ucuz olması fiyat avantajı oluştur-
maktadır. Tedavilerde Türkiye’nin sağladığı fiyat avantajı bazen 
%70’lere kadar ulaşmaktadır.

• Türkiye’de bulunan hastanelerin yatak kapasiteleri yeterli düzeyde 
ve çalışan hekimlerin kalitesi iyi durumdadır.

• Türkiye’ye 60’dan fazla ülkeden vizesiz ulaşma imkanı 
bulunmaktadır.

• Türkiye bulunduğu coğrafik konumu ile Avrupa ve Ortadoğu 
ülkeleri arasında bir köprü olarak, hem batı hem de doğu ülke-
lerindeki hastalara hizmet verebilmektedir.

• Türkiye, dünyada en fazla tüp bebek tedavilerinin uygulandığı 
4 ülkeden birisidir.
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• Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında hizmet veren sağlık işlet-
melerinde çalışan personelin yabancı dil bilme konusuna önem 
verilmektedir.

Türkiye’nin sahip olduğu bu avantajları destekleme amacıyla, 
T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık kurumlarına yönelik özellikle 
medikal turizmin geliştirilmesi için kurulmuş bir birim bulunmaktadır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 Taslak Raporu’nda da, sağlık turizmi konusu öncelikli 
alanlardan birisi olarak incelenmektedir (Aydın, 2012: 94).

Türkiye Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018: Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Programı ile, Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konu-
munda olduğu medikal turizm, termal turizm, ve ileri yaş-engelli turizmi 
alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün de arttırıl-
ması amaçlanmaktadır. Bu programın hedeflerinde (Kaya vd., 2013: 7);

• Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması,

• Termal turizmde 600 bini tedavi amaçlı 1 buçuk milyon yabancı 
termal turiste hizmet sunulması,

• Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi,

• Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde 
olunması,

• 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi,

• Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi,

• İleri yaş turizminde 10.000 yatak kapasitesi oluşturulması,

• İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin Türkiye’yi ziyaret 
etmesi,

• İleri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi

yer almaktadır.

2014 yılının sonu itibariyle turizm yatırımı belgeli ve turizm 
işletme belgeli konaklama tesislerinin istatistiksel sayılarına bakıldığında 
(TURSAB, 2015 İstatistikler, Erişim Tarihi: 19.10.2015);
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• Turizm yatırımı belgeli toplamda 12274 yatak ve 5697 odaya 
sahip 15 adet 5 yıldızlı; 5238 yatak ve 2279 odaya sahip 17 adet 
4 yıldızlı; 972 yatak 382 odaya sahip 4 adet 3 yıldızlı Termal Otel;

• Turizm işletmesi belgeli toplamda 12720 yatak ve 6076 odaya 
sahip 24 adet 5 yıldızlı; 5640 yatak ve 2524 odaya sahip 21 adet 
4 yıldızlı; 2386 yatak ve 1159 odaya sahip 18 adet 3 yıldızlı 
Termal Otel;

• Turizm yatırımı belgeli toplamda 310 yatak ve 129 odaya sahip 
1 adet 5 yıldızlı ve 638 yatak ve 200 odaya sahip 1 adet 4 yıldızlı 
Termal Tatil Köyü bulunmaktadır.

2008-2012 yılları arasında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası 
hasta dağılımına bakıldığında ise (Kaya vd., 2013:15);

• 2008’de 17.817 kişi kamu sağlık kuruluşlarında, 56.276 kişi ise 
özel sağlık kuruluşlarında,

• 2009’da 21.442 kişi kamu sağlık kuruluşlarında, 70.519 kişi ise 
özel sağlık kuruluşlarında,

• 2010’da 32.675 kişi kamu sağlık kuruluşlarında, 77.003 kişi ise 
özel sağlık kuruluşlarında,

• 2011’de 41.847 kişi kamu sağlık kuruluşlarında, 114.329 kişi 
ise özel sağlık kuruluşlarında

• 2012’de ise 43.904 kişi kamu sağlık kuruluşlarında, 218.095 kişi 
ise özel sağlık kuruluşlarında tedavi görmüştür.

Türkiye’de 2012 yılı medikal turizm ve turistin sağlığı çerçevesinde 
kamu ve özel sektördeki tahmini gelirler; medikal turizm için kamuda hasta 
başına 9.000 Dolar harcayan 14.766 hastadan toplamda 132.894.000 
Dolar ve özelde hasta başına 12.000 Dolar harcayan 154.696 hastadan 
toplamda 1.856.352.000 Dolar gelir elde edildiği tahmin edilirken; 
turistin sağlığı için, kamuda hasta başına 2.000 Dolar harcayan 22.491 
hastadan toplamda 44.982.000 Dolar ve özelde hasta başına 4.000 Dolar 
harcayan 47.972 hastadan toplamda 191.888.000 Dolar, genel toplamda 
ise 2.226.116.000 Dolar gelir elde edildiği tahmin edilmektedir (Kaya 
vd., 2013: 49.)
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Bu hızlı yükselişin ardında birçok etken sayılabilir. Bunlardan bazı-
ları, başarıyla gerçekleşen plastik, estetik operasyonlar (örneğin, 21 Ocak 
2012’de Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği ilk yüz nakli), 
ucuz ve kaliteli diş implant tedavileri, sahip olunan doğal ve termal 
kaynakların bilinirliğinin yükselmesi, daha uygun fiyatlarda hem tatil 
yapma hem tedavi olma fırsatları vb. şeklinde sıralanabilir.

2.4. DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ

Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, turizmin, internetin, 
medya ve diğer kitle iletişim araçlarının sunduğu avantajlar sayesinde diğer 
ülkelerdeki alternatif tıp imkanları, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleri 
vb. bir çok konuda daha kolay ve daha fazla bilgiye ulaşabilmektedir. 
Maliyet avantajı, bekleme listeleri, ulaşımın daha ekonomik ve daha kolay 
hale gelmesi, pek çok ülkenin üst düzey teknoloji ve standartlarda sağlık 
hizmeti vermesi gibi etkenler sağlık turizminin dünyanın çok geniş bir 
bölgesine yayılmasına olanak sağlamıştır (Aydın, 2012: 93).

Zamanla, çeşitli alanlarda ülkeler arasında yapılan işbirlikleri ve 
ortaklıkların artması, insanların seyahat özgürlükleri ve seyahat imkanla-
rının çoğalması, vize ve ulaşım gibi engelleyici unsurların azalması, sağlık 
turizminden elde edilen yüksek gelirler, gezi ve tatil turizminden elde 
edilen gelirlerin (ortalama 750 Dolar) kişi başına sağlık turizminden elde 
edilen gelirlere oranla çok daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı 
birçok ülke sağlık turizmini ulusal bir turizm politikası olarak ele almaya 
ve bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya yönelmektedir (Aydın, 2014:19). 
Hindistan, Tayland, Singapur, ABD, Malezya, Almanya, Meksika, Güney 
Afrika, Brezilya ve Kosta Rika bu ülkeler içinde gelen turist sayısı ve elde 
edilen gelir bakımından en popüler olan ülkelerdir. Türkiye en fazla 
tercih edilen sağlık turizmi destinasyonları sıralamasında 17. sırada yer 
almaktadır (Ünal & Demirel, 2011:107). Türkiye her ne kadar sıralamada 
olması gerektiği yerde değilse de, hem dünya hem Avrupa sağlık turizmi 
pastasından, giderek büyüyen pay alma konusunda oldukça önemli bir 
potansiyele sahiptir (Tütüncü vd., 2011: 91).

En fazla tercih edilen sağlık turizmi destinasyonları listesindeki 
ilk onda olan ülkelerin ortak avantajları şunlardır (Ünal & Demirel, 
2011:107):
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• Sağlık, bakım ve wellness hizmetlerinin kalite standartlarının 
yüksek olması,

• Destinasyona kolay ulaşım,

• Teknoloji, altyapı ve uzmanlık alanlarında iyi bir imaja sahip 
olmalarıdır.

Sağlık turizminin yüksek gelir getirmesi sebebiyle bu ülkelerde özel-
likle ciddi girdiler sağlayan tedavi türleri ön plana çıkmaktadır. Bunun 
dışında, bu ülkeler kamu ve özel sektör paydaşları olarak birlikte işbirliğine 
yönelmiş, ülkeleri yararına artı değer oluşturarak politika ve alt yapılarını 
bu doğrultuda kurgulamaktadır. Örneğin, 11 Eylül terörist saldırılarından 
sonra Amerika’nın özellikle zengin körfez ülkelerinden gelen hastalarının 
yeni destinasyon arayışına girmeleriyle, Almanya’nın Kuveyt başta olmak 
üzere diğer zengin Araplara kucak açarak sağlık hizmetleri sunmada 
epey yol kat etmesi gibi. Aynı şekilde bu sektörde birinciliğe oynayan 
Hindistan, 2012 yılında 1 milyonu aşkın sağlık turisti sayısına ulaşmayı 
hedeflemiştir (Aydın, 2014:19). Hindistan’ın sağlık turizminde bu denli 
popüler olmasının sebeplerinden birisi de, Batı ülkelerinde eğitim almış ve 
yabancı dil bilgisi çok iyi olan Hindu doktorlardır. Hindistan’daki sağlık 
turizmi pastasında mesafe olarak yakın olmalarından dolayı Orta Doğu 
ve Güney Afrika’nın payı önemlidir (Toprak vd., 2014: 45).

Termal turizm, Avrupa’da 263 adet resmi belgeli termal merkezi ve 
toplamda 750 bin yatak kapasitesine sahip olan Almanya’da önemli bir 
sektör haline gelmiştir. Özellikle Stuttgart’ta bulunan Das Leuze Kaplıca 
ve Rekreasyon Tesislerini yaz aylarında günde 8000 kişi ziyaret etmektedir 
(Edinsel & Adıgüzel, 2014:181).

Jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise 
yedinci sırayı alan Türkiye, kaplıcaları Avrupa’ya tanıtan ülke olduğu ve 
mevcut kaynakların çokluğuna rağmen, günümüzde termal turizmin 
etkin ve verimli kullanımı konusunda Avrupa’nın gerisindedir (Tütüncü 
vd., 2011: 91).

2007 yılında 600 bin yabancı sağlık turistinin tedavi gördüğü 
Tayland’da medikal turizm hareketleri 1970’lerde cinsiyet değişim ope-
rasyonları ile başlayıp, daha sonraları estetik operasyonlara doğru yönelim 
göstermiştir (Toprak vd., 2014: 45).
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Son yıllarda, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da yıllık yaklaşık 500 bine 
yakın hastaya tedavi hizmeti verilen çok gelişmiş toplamda 60 adet tedavi 
edici kaplıca merkezi kurulmuştur. Bunun yanında Rusya’da çok sayıda 
kür merkezi bulunmakta olup, yılda 8 milyon sağlık turistine hizmet 
vermektedir. Ayrıca, Fransa’da 104, İspanya’da 128 ve İtalya’da ise 360 
civarında termal tesis bulunmaktadır (Edinsel & Adıgüzel, 2014:181-182).

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 
2013 (2013: 34)’teki veriler incelendiğinde, 2012 yılında uluslararası 
hastaların geldiği ilk on ülke; 

43.259 sağlık turisti ile birinci sıradaki Almanya’yı sırasıyla, 

38.898 sağlık turisti ile Libya, 

27.604 sağlık turisti ile Rusya, 

16.926 sağlık turisti ile Irak, 

14.959 sağlık turisti ile Hollanda, 

13.023 sağlık turisti ile Azerbaycan, 

12.456 sağlık turisti ile İngiltere, 

5.685 sağlık turisti ile Romanya, 

5.554 sağlık turisti ile Norveç 

ve 5.511 sağlık turisti ile Bulgaristan izlemektedir.
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TURİZM VE CEZA HUKUKU

Ben de konuşmama başlamadan önce herkesi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Bu güzel hazirun karşısında olmaktan özel mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Gerek Baronun sağlık komisyonuna, gerekse 
sevgili dostum Av. Cahid Doğan Bey’e de bu emekleri için, bu güzel ve 
nitelikli insanları bir araya getirdikleri için huzurlarınızda teşekkürü bir 
borç biliyorum.

Gerçekten hukukun daha spesifik alanlarla uğraşmaya başlamasında, 
sağlık hukukunun da ve turizm hukukunun da çok önemli bir ayağı 
olduğunu düşünüyorum. Ben de size çok geniş bir konu, müsaade 
buyurursanız turizm gözüyle sağlık turizmine bakmak istiyorum ve o 
gözle de ceza kanunumuz anlamında muhtemel hangi suçlar işlenebilir? 
Onlara kısaca işaret etmek istiyorum. Yine eğer 15:00’e kadar kalacağım, 
ondan önce biterse yöneltilecek her soruya da memnuniyetle cevap ver-
mek istiyorum. Onun için mümkünse ben de sevgili meslektaşım için 
ana hatlarını söyleyelim, kendi bakış açımdan burada siz katılımcılardan 
gelecek sorulara belki cevap vermek, bu toplantıya daha dinamizm kata-
cağını düşünüyorum.

Gerçekten ceza hukuku, gerek turizm hukuku genelde, genellikle 
sağlık turizminin kesişeceği birçok alan var. Buraya gelmeden önce birçok 
suç tipini söyleyecektim, ama mesela son dönemde bir baktık, turizm 
anlamında baktığınızda bir sahte rakının Türkiye’de nasıl bir felakete 
döndürdüğünü, bir canlı bombadan sabah sanırım ele alındığını düşünü-
yorum. Ceza hukukuna yansımaları var. Bu hangi suç tipine vücut verir?

Yine bizim turizme dayalı olarak sağlık sektöründeki bu tür tıbbi 
hizmetlerdeki kusurların da, yine ceza hukukuna yansımaları oldukça 
fazla. Ben burada genelde turizm sektörüne ve özelde de sağlık turizmine 
ilişkin faaliyetler gerçekleştirildiğinde, ne tür suçlar gündeme gelebilir? 
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Onlara işaret etmek istiyorum. Gerçekten burada bileşenler, hem hasta-
lar var, hem çalışan sağlık personeli var ve dolayısıyla da birçok işlemler 
gerçekleştiriliyor.

Hemen şunu söyleyeyim, hem uzmanlık alanım gereği, hem de alanın 
çok genişliği karşısında hukuki boyutlara hiç dokunmayacağım. Sadece 
Ceza Kanunu anlamında ne tür suçlar muhtemelen işlenebilir? Özellikle 
biraz da taksir üzerinde durmak istiyorum.

Gerçekten bu alan çok dinamik bir alan olunca, teknolojinin geliş-
mesiyle birlikte, gerek turizm alanına bakarsanız ya da dar anlamda sağlık 
turizmine bakarsanız, bugün bilişim çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu anlamda da gerek ödemelerimizi, gerekse ticari ilişkilerimizi kredi 
kartları, banka kartlarıyla sürdürdüğümüz bir gerçek. Bu bağlamda ilk 
akla gelecek belki bilişim alanında suçların işlenebilir olması, kanundaki 
sistematik açıdan söylüyorum. Banka ya da kredi kartlarının kötüye kul-
lanılması olabilir. Örneğin, bir sağlık alanında yatan bir hasta bakımında 
ya da orada çalışan personel bakımından otelde konaklayan bir kart 
hamilinin bir turistin, bu anlamda bizim sağlık hizmetinden yararlanan 
kişinin kredi kartları slipleri ya da hesap ekstreleri ele geçirilmiş olabilir. 
Bunlardan sahte kredi kartları düzenlenmiş olabilir ve böylece de bu tür 
ekonomik bir alanla müdahale edilmiş olabilir.

Bu bağlamda baktığımızda, Türk Ceza Kanununun 245. maddesi 
2. fıkrasıyla karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Gerçekten bu hükme 
göre, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek, sahte banka ya 
da kredi kartı üreten satan devreden satın alan kabul eden kişi 3 yıldan 
7 yıla kadar hapis ve belli miktarda 10 bine kadar da nakdi para cezasıyla 
cezalandırılacağı düzenleniyor.

Yine kanunumuzun düzenlemesine baktığımızda, eğer bu sahte kartı 
kullanmaktan aynı zamanda yarar da elde etmişse, hem Yargıtay’ın da 
uygulamaları böyle. 245/2’den ötürü, hem de 245/3’den ötürü sahte 
oluşturulmuş ve üzerinde sahtecilik yapılan banka kredi kartını yarar 
sağlamak amacıyla kullandığı için gerçek içtima kuralları uygulanıyor. 
Dolayısıyla iki ayrı suçun olacağını söyleyebiliriz.

Yine aynı bölümde yer alan suçlardan, 245. maddede yer alan suç söz 
konusu olabilir. Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne surette 
olursa olsun ele geçiren, elinde bulunduran kimse, kart sahibinin rızası 
olmaksızın bunu kullanması ya da kullandırması fiillerini cezalandırıyor.
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Şunu vurgulamak istiyorum. İlk akla gelecek kanunun sistematiği 
bakımından, belki bilişim alanındaki suçlar sağlık turizminde işlenebilir. 
Yine ilk akla gelecek, hayata karşı suçlardan ve de vücut dokunulmazlı-
ğına karşı suçlar söz konusu olabilir. Şöyle ki; gerçekten burada birtakım 
tıbbi işlemler sürdürülürken, karşımızda bir yaralama ya da bir ölümle 
sonuçlanan eylemler gerçekleşebilir ya da ölümle sonuçlanan. Burada 
hiçbir tıbbi kusur olmayabilir. Uygulamadan örnek vereyim, biraz da 
benim bir başka şapkam var. Ankara Üniversitesi hukuk müşavirliğini 
sürdürüyorum. Bizde dönem dönem, özellikle bu dar anlamda bakıyorum, 
ama sağlık hizmeti yürütülmesinde, özellikle hekimlere yönelik olarak 
vatandaşta çok yoğun bir tıbbi kusur -tazminat boyutuna girmiyorum- ve 
ortaya çıkan X olaylarında hep hekimi suçlayan, hemen şikâyet dilekçesi 
veren bir yapı var.

Bu konuda gerçekten yavaş yavaş yapılar oluşuyor, ama bir hekimin 
bir tıbbi işlemi, sağlık turizmi adıyla da olsa sürdürürken, bir ceza teh-
didiyle karşı karşıya kalması gerçekten düşündürücü. Biraz devlet üni-
versitesi olayına baktığımızda, uygulamayı söylüyorum. Genellikle önce 
cumhuriyet başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunuyorlar. İşte ortaya 
çıkan yaralama, ameliyat sonrası ortaya çıkan sakatlık dolayısıyla ya da 
ölüm dolayısıyla, taksirle ölüme sebebiyet verdiği düşüncesiyle şikâyette 
bulunuyor vatandaşlar. Savcılar artık bunu öğrendiler, Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığını örnek için söylüyorum. O da doğru bir uygulama 
yapıyor, bazen karıştırıyor. 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca, 
bu görevli ilgili suç olduğu için, sadece devlet üniversiteleri boyutunda 
ifade ediyorum ve bu durumda görevle ilgili suçlar bakımından bizim 
özel yargılama usulümüz var. Memurların Yargılamasına İlişkin Kanun 
dışındayız. Bize görevsizlik kararı vererek gönderiyor.

Bu anlamda bize geldiğinde, biz şöyle bir yol izliyoruz, doğru olan da 
bu. İlgili fakülteye, örneğin tıp fakültesine ya da diş hekimliği fakültesine 
biz gereğini yapmak üzere gönderiyoruz. Onlar da alanla ilgili tarafsız 
olacak bir uzman bilirkişi oluşturuyorlar. Hasta dosyalarını inceliyorlar. 
Hasta dosyalarından çıkardıkları sonuca göre, söz konusu işlemler bakı-
mından tıbbi kusur olup olmadığı ve operasyonu yapan ya da tıbbi işlemi 
sürdüren sağlık personelinin bir sorunu olup olmayacağı noktasında bir 
değerlendirme yapıyorlar. Bu değerlendirmeyi de dekanlık nihayetlen-
diriyor ve sonuç itibariyle iki tür yol çıkabilir. Tıbbi kusur varsa, hem 
disiplin hem ceza soruşturması söz konusu olabilir. Ceza sorumluluğu 
bakımından bakarsak iki karar çıkacak soruşturma sonucunda.
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Şunu da söyleyeyim; biz genellikle karşımıza çıkan olaylar bakımından 
söylüyorum, disiplin soruşturması ya da ceza soruşturması açılmasına 
yer olmadığı kararı çıkıyor. Buradan Danıştay uygulaması da önemli, 
özellikle hekimler bakımından, sağlık personeli bakımından. Bu karara 
karşı idari işlem olduğu için idari yargıya başvurabilirler. İdareden işle-
min iptali sonuçlu olursa soruşturma. Ancak bazen bu işleme karşı itiraz 
ettiklerinde Danıştay’ın çok yerleşmiş içtihatları haline geldi. Haklı olarak 
diyor ki, ben görev suçları bakımından ceza soruşturmasının sonucunda 
iki karara bakarım. Önüme gelecek 2540 olur ya da Memurların Yar-
gılama Kanunu olur, ya meni muhakeme olacak, ya lüzum muhakeme 
olacak. Meni muhakeme biliyorsunuz resen, kanun doğrudan gönderiyor. 
Lüzum muhakeme kararı ise, itiraz üzerine gidiyor. Bu iki karar dışında 
bir kararı denetlemiyor.

Şunun için söylüyorum, pratik değeri çok önemli. Eğer ilgili kamu 
kuruluşu üniversite, ceza soruşturmasına yer olmadığı kararı vermişse, 
Danıştay denetimine tabi bir karar değil. Eğer bu karar lüzum ya da meni 
muhakeme kararı ise denetlemeye tabi tutuyor. Böyle bir yol izlenebiliyor.

Bizde çok sık rastlanmasa da, maalesef şikâyetler çok. Ama mesela 
bizim meni muhakeme kararı deyip sonuçlandırdığımız bir kararı, Danış-
tay… Bizde var tıp fakültemizde birkaç hoca, taksirle ölüme sebebiyet 
vermekten ötürü şu anda yargılanıyorlar. Bazen de dosyanın çok iyi 
anlaşılmama, Danıştay 1. Dairesi bakıyor, nihai kararı o veriyor. Öyle 
bir yapı var.

Yine yaralama boyutunda karşımıza taksirle yaralama çıkabilir. Tak-
sirle yaralama biliyorsunuz dikkat ve özen yükünün ihlali sonucunda, ya 
sağlığın ya algılama yeteneğinin ya da acı verme şeklinde sonuca sebebiyet 
veren bir davranışın gerçekleştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu suçların 
bazıları şikâyete bağlı. İlginç olduğu için de, şimdi hocam da burada, 
sanırım onun da katıldığı bir olay aklıma geldi. Biz bir hastaya bir tedavi 
sürdürürken hasta pencereyi açıyor. Bu tıbbi işlemle ilgili değil, bir sağlık 
turizmi olarak düşünebilirseniz. Hastanın yakını refakat edeni bir şekilde 
hafif bir şekilde yara alıyor. Bilmiyorum öyle bir olaya… Dolayısıyla bu 
yaralama esnasında şikâyete bağlı bizim 89 anlamında. Benim haberim 
olmadı hukuk müşaviri sıfatıyla, Sayın Rektör Yardımcımız, başhekimi-
miz ve bazı hocalarımız çok iyi niyetli olarak şunu duymuşlar, uzlaştırma 
uzlaşma var. Şu sorunu çözelim demişler. Ama Yonca Hanıma onun için 
atıfta bulundum. Bana gelen bilgide kendisine gittiği.
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Bizim İbni Sina Hastanemiz, en az üç-dört defa o kadar değerli mesa-
ilerini oraya götürmekle uğraşıyorlar, adam geçmiş Urfa’ya gitmiş. Bu oda 
farkı var. Şimdi uzlaşma kültürü olmayan toplumlarda bu tür kurumları 
işletmeniz de mümkün değil, çatışmayı doğuruyor. Adam sizinle pazarlığa 
başlıyor. Ben kabaca söylüyorum, biraz espri anlamında. Adam şunu da 
isterim, bunu da isterim, oda farkını vermem. En sonunda bana dediler, 
hocam yani sonuç itibariyle bu dava açılsa ne olacak? Bu dava açılsa, bu 
en fazla bir para cezası, o da ertelenir. Bu kadar uğraşmaya niye gerekiyor? 
Ama biz istedik ki hasta memnuniyeti olsun, hekim kendi işini düzgün 
yapsın. Bir de gereksiz yere anlamsız bir dava, yargılama sistemi içine 
girmesin. Onu da geçen hafta Antalya’da tartışmıştık.

Bu itibarla biz uzun bir uğraşla, inanın bir ay uğraşarak aşağı yukarı… 
Bizler uğraştık, bizim hastanemiz, yönetici arkadaşlarımız, hocalarımız 
uğraştılar, en sonunda o kişiyi de getiremiyoruz. Beyanlarla bir ara 
çözüm bularak çözebildik. Burada şunu anlatmak istiyorum. Aslında 
taksirle yaralama gibi eylemler, bugün bir yargı sistemi içine girmeyecek 
kadar sıradan suçlar ve bunun da sabit olup olmadığı tartışmalı. Yani 
bu olayı özellikle verdim, tıbbi bir işlemle ilgili değil. Yani şüpheli İbni 
Sina Başhekimliği, yani hepimiz burada ceza hukukuyla ilgilenen arka-
daşlarımız çok iyi bilirler, ceza sorumluluğu şahsidir. Tüzel kişinin cezai 
sorumluluğu mümkün değil. Yani tüzel kişiyi cezaevine sokan bir hukuk 
sistemi henüz icat edilmiş değildir, demir parmaklıklar arkasına atılan. 
Orada da bir anormal yapı vardı.

Dolayısıyla tıbbi işlemler yapılırken, elbette tıbbi kusur söz konusu 
olabilir. Tıbbi kusur yaralamaya sebebiyet vermiş olabilir. O zaman 
taksirli yaralama söz konusu olacak. Şikâyete bağlı ayağı varsa, şikâyet 
gerçekleştiği durumda, o zaman uzlaştırma dediğimiz. Uzlaşma da onun 
adını uzlaştırma olarak değiştirecek, yeni değişiklikler söz konusu, o 
devreye girecek. Taksirle ölüme sebebiyet söz konusu ise, yine ona ilişkin 
düzenlemeler uygulanacak.

Yine aklıma geldi, bildiğiniz üzere biraz uygulamadan örnekler. 
Muzaffer Kuşan isimli birinin bir çiftliği söz konusuydu bilirsiniz. Yargıtay 
hızlı bir diyet sonucunda zayıflama sonucunda bir kalp kriziydi sanırım. 
Basit taksir demişti. Basit taksir dediği olay, Yargıtay’da bilinçli taksir 
olarak bozuldu. Yeniden yargılandı ve bilinçli taksir şeklinde düzeltildi. 
Buradaki tıbbi işlem sonucu ortaya çıkan dikkat ve özen yükümlülüğünün 
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bilinçli taksire dönüşebilmesi için, failin sonucu öngörmüş olmasına 
rağmen fiili gerçekleştirmesi durumu.

Buradaki kanundaki hüküm biraz eksik, bunu şöyle de tamamlamanız 
lazım. Bu sonucu kendi yeteneği beceresi mahareti dolayısıyla gerçekleş-
meyeceği inancıyla hareket ederek bu davranışa sebebiyet vermiş olması 
lazım. Şunu da yine ifade edeyim; Yargıtay ilgili ceza dairesi, 12. Ceza 
Dairesiyle biz Malatya’da yine sağlık hukuku sempozyumu yapmıştık. 
Orada haklı olarak hekim arkadaşlar, bu sistem içinde görev yapan insan-
lar bir ayrıcalık istemiyorlar. Ama daha özen gösteren, alanın uzmanlığı 
dolayısıyla bu kusurun tespitindeki bazı sıkıntılara işaret ettiler. Onlar 
da yargıçlar da, biz bu konuda bir trafik kazası gibi olaya bakmadıkla-
rını, bunun tıbbi işlemin niteliğini göz önünde bulundurarak da gerekli 
değerlendirmeyi yaptıklarını söylediler.

Öyle olunca da, sağlık turizmi bakımından karşımıza çıkabilecek en 
yaygın yaralama ya da ölümle sonuçlanacak olaylar. Özellikle de ölüm 
olduğu takdirde taksirle ölüme sebebiyet vermek söz konusu olabilecek. 
Bilinçli taksir olması durumunda da ceza kanunumuza göre bir bölü üç 
oranında artırılması söz konusu olacaktır.

Bunun dışında, tabii ki bu insan unsurunun girdiği yerde, tıbbi 
işlemlerin sağlık turizminin gerçekleştiği yerde hizmet alanla hizmet veren 
arasındaki ilişkide birçok unsur karşımıza çıkabilir. Özel hayata karşı suçlar 
söz konusu olabilir, belki çok yaygın olmasa bile. Haberleşme izninin 
ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel 
hayatın gizliliği, kişisel veriler özellikle çok önemli. Uygulamada da yine 
bununla ilgili sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani çok genel itibariyle bir 
üniversitede diyelim, bazen asistanlar kendi aralarında Facebook say-
falarında bir hastaya ilişkin birtakım kişisel verileri paylaştıklarına dair 
duyumlar gelmişti. Bu hasta dosyasındaki kişisel veriler çok önemli. Kişisel 
Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun da çok yasalaşmadı, çıkmadığı 
için taslak olarak duruyor. Özellikle kişisel verilerle ilgili uygulamaların 
bana göre ileride çok ciddi sorun üreteceğini. Sayın Daire Başkanımız 
buradalar, bir ara diş hekimleriyle ilgili olmuştu. Bazı veri topladılar, orada 
tüm Diş Hekimleri Odası da… Cahit Bey sanırım siz de var mıydınız bu 
toplantıda? Bence bu ayrı bir tartışma ve değerlendirme konusu olmasını 
düşündüğüm konuların başında geldiğini ifade etmek isterim. Özellikle 
hastanın kişisel verileriyle ilgili çok dikkat etmek lazım; ona ilişkin bu 
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uluslararası sözleşmelerin ihlaline kadar gidecek, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin ihlaline kadar gidecek bir süreç gibi bana geliyor.

Tabii hürriyete karşı suçlar söz konusu olabilir. Artık onların geride 
kaldığını biliyorum, ama hatırlarsanız bir dönem, 10 yıl önceydi her-
halde. Bazen biz hastayı tutuyorduk, yani para ödemezsen göndermeyiz 
diyorduk, böyle bir uygulamamız vardı. Ama sanırım 2002’den sonra o 
vakalar, öyle bir olay yok. Ama bir dönem… Sayın Başkanım, bir taraftan 
da böyle güncel… Pasaporta el koymak, özellikle yurtdışından geleni… 
Biz uzman doktoru da koyuyoruz değil mi Daire Başkanım? Uzmanlığını 
bitirinceye kadar diplomanızı unutun diyoruz.

Özellikle bu tür hürriyeti tahdit suçları söz konusu olabilir. Gerçekten 
de bir edimi yerine getirmemesi dolayısıyla bir kişinin kişi özgürlükleri-
nin sınırlandırılmasının kabulü mümkün değil. Burada herkes hukukçu 
olduğu için çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Dolayısıyla kişi özgür-
lüğüne karşı suçlarda, özellikle hürriyete karşı suç söz konusu olabilir.

Yine ne olabilir? Malvarlığına karşı suçlar karşımıza çıkabilir. Olay 
bazında söylüyorum. Şimdi biz çok toplumları suçlamak değil, bir döne-
min Danıştay başkanının oğlu benim asistanımdı. Onlar tatile gittikle-
rinde Danıştay Başkanının eşinin cüzdanı çalınmış bir bayram esnasında 
güneyde. Çalanın da kamera kayıtların Alman olduğu ortaya çıktı. Şimdi 
bu tür sağlık turizmi olsun, turizm olsun, insan ilişkilerinde malvarlığına 
karşı suçların işlenme oranı az da olsa imkân dahilindedir. İlk etapta 
siz diyorsunuz ki Alman turist gelecek, bir yargıcın eşinin çantasını ve 
cüzdanını alacak. Bunları arızi de olsa mümkün. Yani şunu hep biliyoruz 
hukukçu meslektaşlarım çok iyi biliyorlar. Suç toplumların yazgısı, yani 
bir turizm alanında olsun, sağlık alanında olsun, bu tür olaylar ender de 
olsa işlenebilir hiç kuşkusuz. Bu anlamda hırsızlık olabilir, güveni kötüye 
kullanma olabilir, dolandırıcılık olabilir, kaybolmuş hata sonucu ele 
geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf olabilir, karşılıksız yararlanma olabilir.

En basiti biz hep öğrencilere sorduğumuz bir cep telefonunu, şurada 
acil servisteyiz yeni geldik, bir beş dakika ver konuşayım; arkasından 
sıvışan bir adam öyküsü. Yani bizim ceza hukuku ve sağlık turizmi ilişkisi 
günlük hayattan bir parça. İnsanlar orada aktiviteleri var. Bir serviste bir 
cep telefonunun alıp götürülmesi acaba hırsızlık mı olur, yoksa başka bir 
suç olur mu tartışması…

Dolayısıyla da malvarlığına karşı suçların işlenebilme olasılığı söz 
konusu. Bulunduğu yerden, yani hizmet aldığı sağlık merkezinden bir 
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eşyanın götürülmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu kullanma hırsız-
lığı olursa, gece işlenirse ceza ağırlaşabiliyor vesaire, ayrıntılara girmek 
istemiyorum.

Bunun dışında çevreye karşı suçlar söz konusu olabilir. Yine gerçek-
ten bir sağlık turizmi olsun, yani turizm olsun, bu tür çevresel atıklarla 
ilgili gerekli çıkarılan mevzuata uygun davranması gerekiyor. Özellikle 
bu tür tıbbi atıklarla ilgili çok sıkı kayıtlar olduğunu biliyorum. Buna 
ilişkin de karşımıza çevrenin kasten kirletilmesi ya da taksirle özellikle 
kirletilmesi, gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma gibi 
suçların işlenebilme olasılığı söz konusudur.

Sabah gündeme getirildiğini düşündüğüm, işte bozulmuş veya değişti-
rilmiş gıda veya ilaç söz konusu olabilir. Genel olarak da turizm sektöründe 
bu her şey dahil unsuru var. Ama biz sağlık turizmine döndüğümüzde 
dar anlamda gıda zehirlenmesiyle karşılaşmak ihtimal dahilindedir. Bu 
anlamda da bozulmuş ya da değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti suçu kar-
şımıza çıkabilir.

Konuşmamın başında da dedim, özellikle geniş anlamda turizm 
sektörüne baktığınızda bu içkilerle ilgili çok İstanbul’dan bir olay, hepi-
miz… 13-14 kişiydi sanırım gerçekleşen ölüm. Mesela orada ne olabilir 
tartışması oldu. Acaba olası kast olur mu? Daha çok iddianameler olası 
kast üzerine oluyor. Doğru bir yaklaşım, şöyle ki; fail sonucu doğru-
dan doğruya, bu sahte içkiyi üretirken düşünmüyor. Ancak bazı zararlı 
sonuçların olabileceğini bu katkı maddesinin özelliği dolayısıyla öngö-
rebiliyor. Daha da önemlisi, zararın sonucu öngörmesine rağmen bir tür 
kabullenme rıza gösterme göze alma var. Dolayısıyla taksir kalıbı dışına 
çıkmak ve kasten adam öldürmeye sebebiyet verme, olası kast biçiminde 
değerlendirilebileceği söylenebilir.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Hocam hemen burada 
bir şey sorabilir miyim? Bir röportaj vardı bununla ilgili, sahte alkol 
sebebiyle yaralanmış tedavi görmüş. Ben içiyorum iki senedir 5 Liradan 
alıyordum, bir şey olmadı bugüne kadar diyor. O zaman kusur durumunu 
nasıl değerlendireceğiz?

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)- Mağ-
durun beyanına değil de, etkilerine bakacağız, sanığın durumuna baka-
cağız. Ben de gördüm, adam böyle gececiyim akşamcıyım diye yatakta 
bir röportaj yapıyorlardı eğer oysa.
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Saygıdeğer konuklar, hiç kuşkusuz belgede sahtecilik suçları da 
bu alanda çok yaygın işlenebilir. Dolayısıyla da burada resmi belgedir 
konumuna göre ya özel belgedir. Mesela sahte bir kimlik olabilir, bazen 
gizlenme ihtiyacı duyabilir. Dolayısıyla da sahte bir belge, biliyorsunuz 
özel belgeyle resmi belgenin en önemli ayırıcı unsurlarından biri, sahte 
belgenin sadece düzenlenmiş olması suçun varlığı için yeterli ya da sadece 
sahte olduğunu bildiğiniz bir belgeyi kullanmamız bile… Ama özel 
belgenin sadece sahte belge düzenlemek yeterli değil, aynı zamanda bu 
belgenin kullanılmış olması da gerekiyor. Onu ifade edeyim.

Açığa imzanın, mesela özellikle bono çek gibi şey olabilir. Açığa imza-
nın kötüye kullanılma suçu, bu alandaki edimlerin yerine getirilmesinde 
karşımıza çıkabilir. Yine genel ahlaka karşı suçların da az da olsa işlenmesi 
söz konusu olabilir. Yine son olarak başlığı söyleyeyim. Adliyeye karşı 
suçlarda, özellikle sağlık personeli bakımından biliyorsunuz çok özel 
bir düzenleme var. İşlenmiş olan bir suçu bildirmeme. 278. maddede 
genel, yurttaşın suçu bildirmesi yükümlülüğü getiriliyor 279, kamu 
görevlisi 280, sadece sağlık personeline özgü suç diyeceğimiz suç yapısı 
getiriyor. Özetle; sağlık turizmi çerçevesinde işlenmekte olan bir suç söz 
konusu olduğunda, bizim kanunumuz anlamında, bu adliyeye karşı suçu 
bildirmeme suçu da söz konusu olabilir.

Bunun dışında tabii ki özgü suç olmayan birçok suç da işlenebilir. 
Yani yaşamın kendisi gibidir turizm sektörü, sağlık turizmi. Bunlarla 
olan ana başlıkların bazılarını ifade etmek imkânı buldum.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar)

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz hocam. 
Bu arada eğer vaktiniz varsa sorulara cevap verebilecek miyiz? Muharrem 
Hocaya özellikle sorusu olan var mı acaba?

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)- 
Arkadaşımızın sorusu, Türk vatandaşı olan yabancının kişisel bilgilerinin 
korunmasına ilişkin olarak… Siz sordunuz sanırım.

SALONDAN- Türkiye’ye gelip Türkiye’de sağlık hizmeti almaların-
dan bahsettik. Burada tabii kişisel verilerin korunması gizliliği çok büyük 
bir önem arz edecek. Ancak Türkiye’de biliyoruz ki bu daha yeni yeni 
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oturmaya başlıyor. Burada tabii yabancının kendi ülkesindeki kişisel veri 
-tırnak içerisinde- kapsamı, Türkiye’dekinin kapsamı; burada özellikle 
sigorta şirketleri açısından da sıkıntılar yaşanabilecekmiş gibi geliyor. 
Burada bunun nasıl güvenliğini sağlayabiliriz?

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)- Ben 
konuşmamda ifade ettim. Öncelikle o kişisel verilerin korunması hak-
kında kanunun bir an önce çıkması gerekiyor. Bu çerçeve çok tartışmalı 
olduğu için de, son biliyorsunuz Meclisin gündemine kadar taşındığını 
biliyorum. Bu olayı tek çözecek, hem uluslararası mevzuatı da, hem de 
diğer uluslararası sözleşmeleri özellikle göz önünde bulundurarak bir 
çözüm bulacak. Yani bizim Ceza Kanununda kişisel verinin korunmasına 
ilişkin bir suç tipi var. Bu suç tipinin özellikle fiil unsuru bakımından bu 
dediğiniz sıkıntılar ki, kanaatim odur ki sadece bu kaygıları da giderecek, 
ama kişinin de bu tür kişisel bilgiler dediğimiz bilgilerin de sistem içinde 
korunmasını sağlayacak bir yapıya dönüştürecek şekilde düzenlenmesi 
gerekiyor.

Kanunla bunu çözmek dışında, cezai himayemiz var, ama korun-
manın yeterli olup olmadığı tartışılabilir ve tartışılmaya devam ediyor.

Teşekkür ederim.
Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)-Başka sorusu olan yoksa 

hocam izninizle size plâketinizi takdim etmek istiyorum. Kurul Başkan 
Yardımcımız Av. Deniz Bektaş’ı çağırıyorum bunun için.

(Plâket verildi)

Şimdiki konuşmacımız, Sağlık Bakanlığının Sağlık Turizmi Daire Baş-
kanı Sayın Uzman Dr. Gül Ateş. Bize “Sağlık Turizmi Eylem Planı”ndan 
bahsedecek. Buyurun.

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Öncelikle teşekkür ediyorum, beni buraya konuşmacı olarak 
çağırdığınız için. Baro her zaman ilkleri yapıyor. Daha önce iki kere bu 
kürsüden hitap ettim diş hekimliğiyle ilgili. Bu sefer de sağlık turizmiyle 
ilgili hitap edeceğim. Böyle güzel bir topluluk önünde konuşmaktan 
dolayı heyecanlıyım.
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Dr. Dt. Gül ATEŞ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI

I- GİRİŞ

Ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede 
sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik öneme sahip 
bir sektör niteliğindedir.

Sağlık Turizmi dünyada çeşitlenmeye, büyümeye ve önemli bir alter-
natif turizmi olmaya doğru hızla ilerlemektedir.

Sağlık turizminden büyük pay alabilmek için bazı faktörler öne 
çıkmaktadır. Potansiyel sağlık turistleri, tedavi görmek için araştırma 
yaptıklarında “Neden Türkiye” sorusunun yanıtı çok önemlidir.

Sağlık turizmi alanında Türkiye, özellikle son 10 yıllık süreçte önemli 
gelişmeler kaydetmiş olmasına rağmen sektörde güçlü olan ülkeler ile 
henüz başa baş düzeyine gelememiştir.

I:1- NEDEN TÜRKİYE?

• Yakın uçuş mesafesi

• Uygun tedavi maliyeti

• Kalifiye personel

• Kaliteli hizmet

• Modern tıbbi teknoloji

• Bekleme süresinin olmaması

• Sosyokültürel benzerlik

• Eşlik eden turistik faaliyet çeşitliliği
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I:1-a) GÜÇLÜ YÖNLER

• SATURK

• THY

• JSI Akredite

• Genç İşgücü

• Geleneksel Turizm

I:1-b) FIRSATLAR

• Diaspora Türkleri

• Termal Kaynaklar

• Gelişmiş ülkelerdeki uzun bekleme süreleri

• Artmış dünya yaş ortalaması

I:1-c) ZAYIF YÖNLER

• Koordinasyonsuzluk

• Yetersiz tanıtım

• Yabancı dil sorunu

• Politika yokluğu

• Aracı kurum eksikliği

I:1-d) TEHDİTLER

• Paylaşım

• Kontrolsüz fiyatlandırmalar

• Bakım hizmeti yoksunluğu

• Diğer ülkeler

I:2- SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN HİZMETLER

1- Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif-Tamamlayıcı 
Tıp, SPA, Wellness, Termal kaynaklı sağlık, bitkisel tedavi, masaj vb.)
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2- Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik ameliyat, 
kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.)

3- Rehabilitasyon Hizmetleri; (post-op bakım, diyaliz, bağımlılıkla 
mücadele programı gibi)

4- Yaşlı Bakım Hizmetleri; Herhangi bir şikâyeti olmayan ileri yaş 
bireylerin geçici süreli bir başka ülkeye bakım amaçlı seyahatlerinde 
verilen hizmetler.

I:3- SAĞLIK TURİZMİNİN SINIFLANDIRILMASI

1- Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

• İleri tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyber-knife 
vb.)

• Transplantasyon

• İnfertilite (Tüp bebek İVF uygulamaları)

• Estetik Cerrahi

• Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

Hizmet Yeri: Sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu, Üniversite, Özel 
Hastane, Dal merkezleri)

Hizmet Verenler: Sağlık personeli ve özellikle doktorlar (tamamen 
hekim merkezli hizmet)

2- Termal Sağlık Turizm SPA-Wellness

• Kaplıca tedavileri

• Talossoterapiler (deniz suyunda tedavi)

• Hidroterapi (su ile tedavi)

• İçme Kürleri

• Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)

• Peloidoterapi (çamur tedavisi)

• Klimaterapi (iklim tedavisi)

Hizmet Yeri: Termal Oteller, Kaplıca ve SPA merkezleri
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Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel (dok-
tora ihtiyaç çok)

3- Yaşlı Turizmi ve Engelsiz Turizm

• İleri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri)

• Yaşlı bakımı hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon 
hizmetleri)

• Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri

• Engelliler için özel bakım ve gezi turları

Hizmet Yeri: Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri vb.

Hizmet Verenler: Kısa süre eğitim almış sertifikalı lise mezunu 
personeller (sağlık personellerine ihtiyaç var).

Dünyada 60 yaş ve üzeri insan nüfusu,

• 2015 yılında 700 milyon,

• 2050 yılında ise 2 milyar tahmin edilmektedir.

• 60 yaş üzeri nüfus dünya nüfusunun %10’unu oluştururken, 
2050’de %22’sini oluşturacaktır.

II- DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık Turizminin dünyada hızla gelişen küreselleşme sonuçlarından 
biri olduğu söylenebilir. Günümüzde tüm dünya ülkeleri; sağlık hizmet-
lerinin maliyetlerini düşürmek için yeni arayışlara girmiştir.

Artık insanlar sağlık sorunlarını çözerken sadece kendi ülkelerindeki 
hekimleri ya da fiyatları değil en iyi çözüm/en iyi fiyat yollarını düşünerek 
hareket etmektedirler.

Dünyada sağlık hizmetini daha ekonomik ve daha kaliteli alma isteği, 
ülkelerarası hasta hareketliliğini artırmıştır.

Sektörde ilerlemiş olan ülkeler ülkelerindeki turizm faaliyetlerini 12 
aya yaymak için alternatif arayışlar içerisindedir.



413

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI

Avrupa Birliği’nin “Sınır Ötesi Sağlık Hizmetlerinde Hasta Hak-
larına ilişkin 2011/24/EU sayılı Direktifi, 4 Nisan 2011 tarihli Avrupa 
Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Söz konusu Direktif ’in amacı, başka bir AB üyesi ülkede sağlık 
hizmeti alan hastalara tedavi masraflarının geri ödenmesi hususunu 
düzenlemek, sınır ötesi sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenliği sağ-
lamak ve sağlık sistemleri arasında resmi işbirliği oluşturmaktır.

Sonuç olarak;

Sağlık Turizmi, hastanelerde beklenen uzun sıralar, yüksek maliyetler, 
hizmet kalitesi vb. sorunlar nedeniyle, bilinçli tüketicilerin hızla geliş-
mesini sağladığı bir sektör haline gelmiştir.

Dünya’da sağlık turizmi, kaliteli hizmeti bekletmeden ve uyguna 
veren, doğal tedavi unsurlarını modern metotlarla sunan ülkelere ve 
merkezlere doğru artarak devam edecektir.

III- SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE VİZYONU

• T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, 31 Mart 2010 Tarih ve 18529 sayılı Makam oluru 
ile Sağlık Turizmi Birimi kurulmuştur.

• Birim, 05.05.2011 tarihinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü 
adında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

• 02.11.2011 sayılı Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakan-
lıktaki yeniden yapılandırma kapsamında; Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 
olarak yapılandırılmıştır.

• 26.12.2013 tarih ve 43148 Sayılı Bakanlık Makam Onayı ile 
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.

• Eylül 2016 tarihinde yeniden Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne devredilerek Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 
kurulmuştur.
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IV-10. KALKINMA PLANI VE SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde Sağlık 
Turizminin Geliştirilmesi Programına yer verilmiştir.

IV:1-Programın Amacı ve Kapsamı

Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, iyileştirme 
hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan 
hizmetlerin giderek artmasına paralel olarak sağlık turizmi, ülkemizin 
potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu programla, Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda 
olduğu, medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizm alan-
larındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması 
amaçlanmaktadır.

IV:2-Programın Hedefleri:

Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması, 
1.500.000 (600.000 tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet sunul-
ması, 3 milyar dolar gelir elde edilmesi

Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 
750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, 5.6 milyar dolar gelir 
elde edilmesi

İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150.000 
yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi, 750 milyon dolar gelir elde 
edilmesi
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IV:3-Programın Göstergeleri;

1. Termal, medikal ve ileri yaş turizminde yatak kapasitesi

2. Termal, medikal ve ileri yaş turizminde turist sayısı

3. Termal, medikal ve ileri yaş turizminde turizm geliri

4. Medikal turizmde Türkiye’nin dünyadaki ilk 5 ülke arasına 
girmesi

IV:4-Teknik Alt Yapı

Program 4 Bileşen, 10 Politika ve 34 Eylemden oluşmaktadır.

KURUM EYLEM SAYISI
Sağlık Bakanlığı 22

Ekonomi Bakanlığı 4

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2

YÖK 3

TOPLAM 34
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IV:5-Program Bileşenleri

1. Bileşen: Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altya-
pının Geliştirilmesi

2. Bileşen: Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının 
İyileştirilmesi

3. Bileşen: Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması

4. Bileşen: Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım ve Pazarlama 
Yapılması

IV:5-1) BİLEŞEN 1: POLİTİKA 2

Eylem 1: Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) 
oluşturulacaktır.

• İlgili kurum, kuruluş ve STK’lar aracılığı ile ülkemizin sağlık 
turizminin tüm açılardan koordinasyonu sağlayacak bir kurul 
oluşturulacaktır.

• Hizmet sunucularının sahip olması gereken minimum standart-
larının belirlenmesi

• Hizmet sunucularının sektör içerisinde çalışma usul ve esasla-
rının tespiti

• Akreditasyon standartlarının ve uygulama sürecinin belirlenmesi

• Tanıtım stratejisinin belirlenmesi

• Bu alandaki teşviklerin tümünün akreditasyon ile ilişkisinin 
kurulması

• Fiyat listesi kriterlerinin oluşturulması

7 Şubat 2015 Tarih ve 29260 Sayılı Resmi Gazetede yayınla-
nan Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu 
Kurulmuştur.

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK)’ün Görevleri:

Ülkemize yurtdışından gelecek hastalar ile ülkemizde konaklayan ve 
sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin:
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• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında alacakları sağlık 
hizmetleri ve güvenli bir şekilde transferlerinin sağlanmasına 
yönelik tedbirler,

• Sağlık turizmi tanıtım ve stratejisinin geliştirilmesi,

• Hizmet kriterlerinin belirlenmesi,

• Akreditasyonlara veri oluşturacak asgari hizmet sunum standart-
larının tespiti,

• Teşviklerin akreditasyon ile ilişkisinin kurulması,

• Yabancı hastalar için uygulanacak fiyat listesinin oluşturulması ve

• Yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konu-
larında önerilerde bulunmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri 
koordine etmek

• Pazar araştırmalarının akabinde, ülke/bölge bazlı tanıtım ve pazara 
giriş stratejilerinin belirlenip eylem planlarının hazırlanması.

• Sağlık turizmi akreditasyon standartlarının ve uygulama sürecinin 
belirlenmesi ile sağlık turizmi alanındaki teşviklerin tümünün 
akreditasyon ile ilişkisinin kurulması

• Sağlık turizmi fiyat listesi kriterlerinin oluşturulması

• Sağlık hizmet sunucuları (medikal, yaşlı sağlık bakım ve termal 
sağlık) ve sağlık aracı kurumlarının, hizmet sundukları yabancı 
uyruklu hastaların geldikleri ülke geliş sebepleri ve geliş biçimleri 
gibi bilgilerin toplanıp analiz edilmeye uygun bir veri tabanı 
oluşturulması ve her türlü teşvikten yararlanmak için bu sisteme 
etkin girişim sağlanmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi.

• Uluslararası hastalar ile ilgili olarak; transferler dâhil her türlü 
işlemlerinde sağlık aracı kurumlarının rol almasının sağlanması, 
bu kurumlarının sahip olmaları gereken özellikler ve hizmet 
standartlarının belirlenmesi, bu kurumların teşviklerden yarala-
nabilmesi, uluslararası hasta akışında karşılaşılabilecek sorunlara 
yönelik ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerin tamamlanmasının 
sağlanması
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• Sağlık turizmi hizmet sunumunda özellikle doğrudan tedaviye 
yönelik uygulamalarda hizmet standardını sağlayacak asgari düze-
yin tespit edilip buna ilişkin mevzuat taslaklarının hazırlanması

• Termal sağlık turizmi tesisleri ve kür merkezleri ile rehabilitasyon 
kliniklerinin standartlarının belirlenmesi ve mevzuat taslaklarının 
hazırlanması

• Sağlık serbest bölgeleri konusunda temel ilkelerin oluşturulması

• İşletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlamak için özel kurum-
larca belirli dönemlere mahsus (19 - 49 yıllık kiralama) tahsisinin 
sağlanması amacına yönelik olarak proje davet tanıtım çalışma-
sının yapılması

• Emeklilik ve yaşlılık endüstrisi konularında ülkemizi dünyada 
markalaştırmak, yaşlı bakımı konularında dünyada örnek ülke 
olmak için yaşlı bakımını ülkemizde medeni kabul edilebilirlik 
seviyesine yükseltilmesi ve hedef ülkelere pazarlanması.

• Yaşlı bakım elemanlarının meslek standartlarının ve çalışma 
şartlarının belirlenmesinde veri oluşturulması

• Yaşlı bakım turizminde; ilgili kamu kurumları, üniversiteler 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının 
koordinasyonunun sağlanması

• Sağlık turizmi alanında farkındalığın artırılması amacıyla 
çalıştaylar, eğitimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması

• Sağlık hizmet sunumunda yabancı dil bilen kalifiye kişilerin sayı-
sının artırılması amacıyla belirlenecek öncelikli dillerde sertifika 
programlarının geliştirilmesi

• Kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gelen hastaların memnuniye-
tinin ölçülmesi amacıyla düzenli olarak hastalardan geri bildirim 
alınmasını sağlayacak anketler yapılması/yaptırılması.

• Uluslararası sağlık sigorta sistemlerinde geri ödeme kuruluşların-
dan özellikle sigorta risklerinin alınması, yurt dışı yerel yönetim-
lerle ileri yaş ve termal kür tedavileri alanında yapılacak anlaş-
maların hazırlanması ve hastaların kamu/özel sağlık tesislerine 
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yönlendirilmesinin sağlanması konularında çalışmalar yapmak 
üzere Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

SATURK KOMİSYONLARI

1-Mevzuat ve Akreditasyon Komisyonu

• TCSB Temsilcileri

• SGGM

• SHGM Temsilcisi

• TKHK Temsilcisi

• TCKTB Yatırımlar Genel Müdürlüğü Temsilcisi

• TCASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetler GM Temsilcisi

• TCÇŞB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Temsilcisi

• TCEB Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğü Temsilcisi

• Üniversite Temsilcisi

• OHSAD Temsilcisi

• STK Temsilcisi

2-Tanıtım, Pazarlama ve Fiyatlandırma Komisyonu

• SGGM

• TKHK Temsilcisi

• TCKTB Tanıtım Genel Müdürlüğü Temsilcisi

• TURSAB Temsilcisi

• DEIK Temsilcisi

• STK Temsilcisi

• Üniversite Temsilcisi

• OHSAD Temsilcisi
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3-Eğitim ve Planlama Komisyonu

• SGGM

• SHGM Temsilcisi

• YÖK Temsilcisi

• STK Temsilcisi

• Üniversiteler Temsilcisi

• Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi

• Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

• Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

• Haliç Üniversitesi

IV:5-2) BİLEŞEN 1: POLİTİKA 3:

Eylem 3: Teşvik uygulamalarından yararlanmada Akreditasyon/ 
yetkilendirme belgesine sahip olma şartı getirilecektir.

• Kaliteli hizmet sunan kurumların (medikal ve termal tesisler, 
aracı kurumlar vb.) desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması 
amacıyla teşvik sisteminden faydalanmak için akredite edilmiş 
olması şartı aranacaktır.

• Belirlenmiş standart düzeyinin sağlanması ve hizmet kalitesinin 
kabul edilebilir düzeyde tutulması için sektördeki her türlü aktör 
için akreditasyon zorunluluğu sağlanacaktır.

• Doğan her türlü tahsilat, döviz getirici işlem - ihracat olarak 
değerlendirilecek ve buna bağlı olarak istisnai uygulamalardan 
kurumların yararlanması sağlanacaktır.

V-2015-2016 YILI PROJELER

1- SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİM EĞİTİMİ PROJESİ

10. KALKINMA PLANI 2014-2018 1.17. SAĞLIK TURİZMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI Öncelikli Dönüşüm 
Programları Eylem Planı”
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 Bileşen 3 Politika 1 Tedbir No: 1 ve Tedbir No: 2 uyarınca,

• 2016 yılının ilk üç ayı içerisinde kamu personelinin Sağlık 
Turizmi ile ilgili 500-600 çalışanı ve yöneticisi, ilişikteki başlık-
larla eğitime alınacaktır.

• Eğitim programının güncel takibinin gerçekleştirilebilmesi için 
«Sağlık Turizmi Yönetimi Eğitimi» web sitesi hazırlanacaktır.

• Eğitim daha önce uluslararası sertifikasyon sağlamış ve Sağlık 
Turizminde marka olmuş uluslararası bir eğitim ve danışmanlık 
kuruluşu ile birlikte üniversitelerin katılımı ile sağlanacaktır.

• Eğitimin sürekliliğinin sağlanması, sürekli yurt dışı alımı yapıl-
masının önüne geçmek için, sertifikasyonu yapacak kuruluşun 
ulusal bir partner ile çalışması sağlanacaktır.

• Sektörde çalışacak kamu ya da özel şirket elemanlarının tamamı-
nın bu sertifikasyon programından geçmesi sağlanacaktır.

10. KALKINMA PLANI 2014-2018 1.17. SAĞLIK TURİZMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI;

 Bileşen 3, Politika 1: Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin 
Artırılması,

Sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesi kapsamında, eğitime tabi tutulacak personele sertifika 
verilmesi hedeflenmektedir.

Önerilen Program;

• 10 tam günlük kapsamlı yüz yüze eğitim programı

• 1 günlük interaktif katılımlı Sağlık Turizmi konferansı

• Çalıştay

• Yabancı key-note konuşmacılar

• Değerlendirme/ölçme aktiviteleri

• Grup atölyeleri

• Global ve akademik partnerler
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• Online içerik portali

• Online değerlendirme

• Inter aktif eğitim

• Oyunlaştırma (Gamification) ile severek/eğlendirerek öğretme.

Eğitici Eğitimi On-Line Programı

1. Medikal Turizme Giriş

2. Temel Medikal Terminoloji

3. Medikal Turizm için telefon becerileri

4. Kızgın Müşterilerle çalışmak

5. E-Posta becerileri–Netiquette

6. Hastanızın gözünden: Sağlık çalışanları için kültürlerarası 
davranışlar

7. Dünyayı ağırlamak: Başarılı bir uluslararası hasta departmanı 
inşa etmek

Eğitici Eğitimi Programı

1. Program Hazırlığı

2. Sağlık turizmi dünya pazarına bakış

3. Sağlık turizmi hizmet türleri

4. Politikalar ve Ekonomik faktörler

5. Pazar Oyuncuları

6. Stratejik planlama ve iş örnekleri analizleri

7. Uluslararası İlişkiler

8. Operasyonel Yönetim

9. Müşteri (sağlık turisti) deneyimi

10. Marka

11. Pazarlama Yönetimi
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12. Liderlik geliştirme

13. Panel Tartışmaları

14. Rol oynama/Durumsal

15. Örnek Olay analizi

16. Demonstrasyon Çalışmaları

2- SAĞLIK TURİZMİ YAZILIMI PROJESİ

Genel Hedefler

• Türkiye’nin Sağlık Turizminden aldığı payı yükseltmek

• Sağlık Turizmi ihtiyaçlarına konforlu güvenilir ve planlı bir 
entegre çözüm üretebilmek.

• Sağlık Turizmi üzerinden oluşabilecek haksız kazançların ve 
memnuniyetsizliklerin önüne geçebilmek.

• Türkiye’yi Sağlık Turizmi konusunda bir marka haline getirmek.

Proje Rolleri ve Birimler

• Müşterilerin ve hedef müşterilerin erişebilecekleri çoklu dil desteği 
olan bir web sitesi ve mobil ara yüz

• Planlama, bilgi alma, şikâyet yönetimi ve satış rolleri için bir 
çağrı merkezi

• Seyahat, konaklama ve refakatçilik için acente

• Sağlık hizmetlerinin verileceği sağlık kuruluşları (Hastaneler, 
kaplıcalar, sağlık kuruluşları vb.)

• Hedef ülkelerdeki müşterilerin temas edebilecekleri temsilcilikler 
ve ofisler.

• Hedef ülkelerdeki partner doktorlar ve hastaneler

• Bu süreçlerin yönetilmesini sağlayacak alt modüllerden oluşan 
entegre bir sağlık turizmi alt yapı sistemi.
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3- SAĞLIK TURİZMİ MESLEK STANDARTLARI 
OLUŞTURULMASI PROJESİ

Projenin Genel Amacı;

• Türkiye’de Medikal Turizmin geliştirilerek bölgenin bu alanda 
uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda 
bulunmaktır.

Projenin Özel Amaçları;

• Meslek haritasının yapılması,

• Meslek standartların oluşturulması,

• Meslek standartların yaygınlaştırılmasıdır

ONUNCU KALKINMA PLANI

Bileşen 4: Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım, Pazarlama Yapıl-
ması ve Uluslararası İşbirliğinin Artırılması

Politika 2: Tanıtım ve Pazarlama Alanında Kamu ve Özel Sektör 
İşbirliklerinin Artırılması.

VI- SONUÇ

• Markalaşma sağlanacak, mevcut markalar kullanılacak

• Eğiticilerin eğitimi programı tamamlanacak

• Kamu ve özel sektörde teşvik alabilmek için akreditasyon 
aranacak

• Sağlık Turizmi Akredite Aracı Kurumlar Kurulacak

• Yeni bir tanım ile Termal Sağlık Tesisleri’nin kurulması teşvik 
edilecek

• İlk kez Rehabilitasyon Klinikleri ve Kür Merkezleri kuruluşu 
sağlanacak

• Hasta hizmetleri Avrupa’ya taşınacak

• Sağlık Serbest Bölgeleri ya da Organize Sağlık Hizmet Alanları 
kurulumunu sağlayacak düzenleme yapılacak
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Küresel vaatlerimiz;

Yaptığımız kitapçıkta veya web sitelerinde veya mobil uygulamada 
listelenen Medikal Merkezler ve Hastaneler, uluslararası ve/veya ulusal 
akreditasyon kurullarınca akredite edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bunların medikal prosedür-
lerdeki ve her türlü hizmetlerdeki kaliteleri konusunda tam sorumluluk 
üstlenmiştir.

KAYNAKÇA
1. Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi Kitabı (Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2015)

2. Başbakanlık 10. Kalkınma Planı (2014 - 2018)

Teşekkürler. (Alkışlar)

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Bu güzel sunum için teşek-
kür ediyoruz konuğumuza. Ben o zaman bir şey sorabilir miyim bu arada 
merak ettiğim. Şu anda en çok hangi konuda sağlık turizminde başvuru 
yapılıyor acaba? Medikal anlamda.

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- En çok medikal alanda başvurular alıyoruz. En çok da göz, 
diş, estetik, saç ekimi, kanser cerrahisi ve ortopedik ameliyatlarda oldukça 
iddialıyız ve en çok başvuru da buralardan alıyoruz.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Şimdi soru-cevap kısmına 
geçiyoruz, Evren hocama bir soru var.

Doç. Dr. Evren GÜÇER (Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi)- 
Birinci soru, Suriyeli sığınmacıların ülkemizde aldığı sağlık hizmetinin 
sağlık turizmi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin. 
Ben buna akademik olarak görüşümü söyleyebilirim, ama değerlendiril-
diğini başkana sorarız.

Akademik olarak ben sağlık turizmi kapsamında değerlendiril-
diğini düşünmüyorum. Çünkü zaten turizmin kapsamında bulunan 
gönüllülük esasının ve zorlamalarda zorunluluğun dışındaki kapsamda 



426

Dr. Dt. Gül ATEŞ

değerlendirildiği için, o kapsamda olduğunu düşünüyorum. Ama 
bilmiyorum…

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Suriyeliler neredeyse bizim kendi vatandaşlarımız gibi oldular. 
Onlar zaten T.C. vatandaşı gibi acillere gittiklerinde her türlü ihtiyaçları 
karşılanıyor ve T.C. kimlik numaralarına kayıtlılarsa da Türk vatandaşla-
rının almış olduğu hizmetlerden yararlanabiliyorlar, ama biz onu sağlık 
turizmi kapsamında çok fazla değerlendirmiyoruz.

Doç. Dr. Evren GÜÇER (Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi)- 
İkinci bir soru daha var. O da, başka bir ülkeye görevli olarak giden 
devlet personeliyle ilgili olan bir soru var. Bu da aslında turizmin genel 
kapsamı içerisinde kısa süreli iş amaçlı seyahatleri biz turist kapsamında 
değerlendiriyoruz, ama daimi kalmaya görevlendirilenler, yani özellikle 
bir süre vermek gerekirse Dünya Turizm Örgütü ile beraber altı aylık 
süreyi geçen görevlendirmelerde, artık o turist kapsamından çıktığı için, 
sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmiyor. Ama almış olduğu hizmet 
anlamında, tabii bu istatistiksel anlamda söylüyorum, sağlık turizmi 
kapsamında değerlendirilmez. Ama kendisi gittiği yerde görev yapmış 
olduğu için de, normal görev alan kişilerin sağlık hizmeti aldığı şeklinde 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Sağlık turizmi yönergesine 
atıfta bulunarak, Av. Sinan Murat Koçoğlu, 112’de yaşadığınız bir olayla 
ilgili…

Av. Sinan Murat KOÇOĞLU- Arjantinli bir turist müvekkilim 
Bodrum’da yaşadığı trafik kazası neticesinde hastaneye kaldırılıyor. Kırık-
lar var, tedavisi yapılıyor. Özel hastane, doğrudan 112 ambulansıyla özel 
hastaneye kaldırılıyor. Özel hastane hem ambulans ücretini almaya kalkı-
şıyor, bazı usulsüzlükler var. Onun dışında Sağlık Turizmi Yönergesinin 
11/5 maddesi çok açık; Türk vatandaşı veya yabancı vatandaşlar sağlık 
güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, hiçbir tedavi masrafı ken-
dilerinden talep edilemiyor. Masrafların Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınması gerektiği düzenleniyor.

Bu düzenlemeyi -hatta Karayolları Trafik Kanununda da benzer 
düzenleme var zaten- kendilerine göstermiş olmama rağmen ücret almakta 
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direndiler. Hani sadece şeyi kastetmiyorum, otelcilik masrafı değil. Tedavi 
giderlerinin tamamını ki, 300 bin Euro yaklaşık bir masraftı, kendisinden 
talep ettiler. Hasta da ellerinde olduğu için, oğulları ödemek durumunda 
kaldılar. Bu parayı belki daha sonra tahsil etmeye çalışacağız, ama netice 
itibariyle hastadan tahsil ettiler. Ben 184’ü aradım, oradan da çok yar-
dımcı olamadılar, aynı şekilde 444 numarayı da aramıştım. İdari açıdan 
yardımcı olamadım.

Sorum; bu tarz hastanelere karşı yaptırım uygulayabiliyor musunuz?

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Evet, 112’yle ilgili bize çok böyle şikâyetler geliyor. Normalde 
acil bir durumda hastanın yaşam tehlikesi varsa mutlaka tedavisi yapı-
lacak ve herhangi bir para da talep edilmeyecek. Ama devamında bir 
hastanede uzun süre kalması gerekiyorsa… Aslında o iç içe geçmiş bir 
işlem. Hani nereden keseceğiz, ne kadarını acil ne kadarını poliklinik 
olarak değerlendireceğiz? O da birazcık çok girift bir konu.

Özel hastanelere biz sürekli de yazı yazıyoruz aslında bu konuyla 
ilgili, genelgeyi de hatırlatarak. Belki hani SATÜRK tarafından yeni bir 
en azından bir cezai müeyyideyle ilgili bir şey geliştirilebilirse, şu an için 
elimizde öyle bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte belki gündeme 
gelirse en azından çalışılabilir diye düşünüyorum.

Av. Sinan Murat KOÇOĞLU- Burada yeniden belirtmek isterim. 
Sadece 112’den kaynaklanan değil de, anlayabildiğim kadarıyla benim 
mevcut düzenlemeden, trafik kazaları neticesindeki tedavi masrafları, 
sadece 112 de değil. Benim anlayabildiğim oydu.

Teşekkür ederim.

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Dediğim gibi, özel hastaneleri çok fazla birebir o an başlarında 
olmadığımız için, tabii suiistimaller mutlaka oluyordur. Tabii kimseyi 
de zan altında bırakmak istemiyorum, ama belki daha sonra hani dava 
açılıp o para talep edilebilir diye düşünüyorum.

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN- Zannımca trafik kazasında ilk acil 
müdahaleyi yapıp da, hastanın hayati tehlikesi geçtikten sonraki kısmı 
ücretlendirebiliyorsunuz. Bu da doktorun takdirine bağlı olarak çıkıyor.
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Sizin yola çıktığınız şey trafik kazası. Trafik kazası başvurusuyla, 
Sağlık Uygulama Tebliğindeki düzenlemeden bahsediyorsunuz. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları için, tabii yabancılar için bu uygulanır mı 
uygulanamaz mı tartışırız onu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları trafik 
kazasıyla herhangi bir hastaneye başvurduklarında, Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanıyor bunlar. Zannımca o düzenlemeden 
bahsediyoruz, ona atıf yapıyorsunuz trafik kazası diyerek değil mi?

Av. Sinan Murat KOÇOĞLU- 23 Temmuz 2013 tarihli bir yönerge, 
açık ismi Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık 
Hizmetleri Hakkında Yönerge. Bunun 11. maddesinin 5. fıkrasında çok 
açık bir düzenleme var. Diyor ki, Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu 
kişilerin, uyruğuna ve sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 
diye devam eden bir düzenleme.

Yönergenin en başında bu, hatta o 11. maddede de düzenleniyor. 
Yani özel hastane olup olmadığına bakılmaksızın… Bütün hastaneleri 
kapsıyor. Çok geniş bir düzenleme, aslında belki uygulaması zor, ama 
düzenleme de var.

Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN- Çok büyük ihtimalle acilden sonraki 
kısmı ücretlendirmişlerdir.

Gül Hanım da zaten slâytlarının bir tanesinde belirtti, fırsatlarımız 
olarak belirtti. Fiyatlarımızın belli olmaması bizim sağlık turizmindeki. 
Aslında bu fırsat mı şu an için, yoksa bir handikap mıdır? Bunu değer-
lendirmek gerekiyor. Geliştirilmesi gerekiyor. Bu fiyatlarımız şu an için 
her hastane kendi başına bir fiyat uyguladığı için, bu da zaman zaman 
altını çiziyorum kötüye kullanıldığı için, çok yüksek faturalar çıkabiliyor. 
Hastanın aciliyeti bittikten sonraki kısmı için belki böyle bir ücretlen-
dirme yapılmıştır, yukarıya doğru tavan tavan çıkmıştır onlar. Bunu belki 
de bakanlık eminim ki yakın zamanda bunu da göz önüne alıp ve buna 
uygun da bir değerlendirme ve düzenleme yapacaktır.

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Biz kamudaki hastanelere, eğitim araştırma hastanelerine 
diyoruz ki, Tabipler Odasının belirlediği fiyatın iki katını, üniversite 
hastanelerinin üç katından fazlasını alamaz diyoruz. Ama özel hastanelerle 
ilgili henüz öyle bir yasal sınırlama olmadığı için ucu açık.
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Az önce Muharrem hocamın bahsettiği, aslında veri gizliliğiyle ilgili 
bir şey söyledi. Hani yabancı hastaların verilerinin paylaşılması aslında çok 
uygun olmadı. Ama biz de bunu kontrol etmek adına biz de bu verileri 
elde etmek istiyoruz. Aynı tedaviye iki farklı ücret uygulanıyorsa ya da çok 
fahiş fiyatlar uygulanıyorsa, biz bunun denetimini yapmak için de biz de 
bu verileri elde etmek istiyoruz. Bu durumda nasıl olacak bilmiyorum.

Bir tane daha soru var sanıyorum, aracı kurumlarla ilgili. Aracı 
kurumlarla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor mevzuat komisyonu 
tarafından. Kriterleri henüz tam olarak net değil. Yani yurtdışı ofislerinin 
olup olmaması konusunda henüz bir netlik yok. Ama tabii ki yurtdışın-
dan bağlantısı mutlaka olacaktır. En azından bir web sitesi aracılığıyla 
bir bağlantısı olacak ki, hastayı nasıl takip edecek aksi halde. Onunla 
ilgili düzenlemeler zaten yayınlandığında, kamuyla ya da özel sektörle 
paylaşılacaktır.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Bu arada bana ulaşan bir 
soru var, kime olduğu belli olmadığı için ikinize birden soruyorum.

Yurtdışında doğum yapılması sağlık turizmi midir? Türk vatanda-
şının yurtdışına gitmesi sağlık turizmi yönergesi kapsamında mıdır?

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Doğum da bir tedaviye giriyor. Yani kendi kişisel tercihleriyle, 
genellikle o ülkenin vatandaşlığını almak için gidiyorlar, ama tabii onu 
sağlık turizmi kapsamında o ülkenin, tabii her ülkenin uygulaması farklı. 
Hani sağlık turizmi mi, turistin sağlığı mı? Bunları da bazen ayırmak 
güç oluyor, ama bence sağlık turizmi hastası olarak değerlendirebiliriz. 
Ama hani o sırada seyahat ediyordu ve erken doğum yaptı. O zaman da 
bunun turistin sağlığına ilave etmemiz gerekiyor.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Bir soru daha var, Hayrünisa 
Hanımdan gelmiş. Avrupa’dan gelen bir hastanın kişisel verilerini koruyan 
kendi kanunları var. Bizim ülkemizde kişisel verileri koruma kanunu 
yok. Ama korumada bir paralellik sağlanması gerekir. Bu alanda çalışma 
var mı diyor.

Uzman Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı)- Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor dediğim gibi mevzuat 
komisyonunda. Ama bizim için geldiği ülkenin kuralları değil, git-
tiği ülkedeki kurallar geçerli. Yani bizde tedavi olmuşsa, bizim ülkenin 
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kuralları geçerli. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi çok 
karanlık alanlar çok sağlık turizminde ve çalışılması gereken çok şey var. 
Bakanlık olarak biz çok çalışıyoruz, ama daha da çok çalışmamız lazım. 
İnşallah önümüzdeki 5 yıllık mı desek hocam? Çok mu uzattık? 5 yıl 
demeyelim de, bir yılda inşallah en azından çok yol almayı umuyoruz.

Av. Jülide SOYBAŞ (Oturum Başkanı)- Değerli konuklarımızla 
konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumu sonlandırıyoruz.

SUNUCU- Bizler de değerli konuşmacılarımıza vermiş oldukları 
değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi konuşmacılarımıza takdim edilmek 
üzere plâket törenine geçiyoruz. Plâket törenimizin ardından son oturu-
mumuzun arasına 10 dakikalık bir kahve molası vereceğiz.

Plâket törenimizin öncesinde, her zaman olduğu gibi konuşmacıları-
mızdan, törenin ardından toplu halde ve kurul üyeleriyle birlikte hatıra 
fotoğrafı çekileceği için sahneyi terk etmemelerini rica ediyorum.

Konuşmacılarımıza plâketlerini vermek üzere Ankara Barosu Sağlık 
Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Sayın Deniz Bektaş’ı davet edi-
yorum. (Alkışlar)

Plâketini alması için Sayın Evren Güçer’i davet ediyorum. Plâketini 
alması için Sayın Gül Ateş’i davet ediyorum.

(Plâketler verildi)

5. Oturum Plaket Toplu Resmi
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ALTINCI OTURUM

“SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU-2”

Oturum Başkanı:  Av. Mehmet TOKER

Konuşmacılar:  Doç. Dr. Ayfer UYANIK

   Yonca ÖZATKAN

   Av. Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU
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6. Oturum

SUNUCU- Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu tarafından bu 
sene altıncısı düzenlenen Sağlık Hukuku Kurultayının bu son gününün 
son oturumuna geçmeden önce, arzu ederseniz kurultayımızda dün ve 
bugün neler yaşamışız, nasıl geçmiş, ne anılar biriktirmişiz, ne anılar 
oluşturmuşuz, şöyle bir gezintiye çıkalım.

(Video izlendi)

Başta kurul başkanımıza, diğer kurul üyelerimize ellerine sağlık çok 
teşekkür ediyoruz derken, böylesine güzel bir kurulun üyesi olmaktan 
büyük mutluluk ve gurur duyduğumu da söylemeden geçemeyeceğim.

Saygıdeğer misafirlerimiz, kurultayımızın ikinci gününün son oturum 
konusunu sağlık turizmi hukukunun ikinci bölümü oluşturmaktadır. 
Oturumumuz saat 16:45’de sona erecektir. Bu oturumda da siz değerli 
misafirlerimizin konuşmacıları yöneltmek istedikleri sorularını yazılı 
olarak oturum başkanımıza iletmelerini rica ederim. Bu konuda görevli 
arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.

Şimdi oturum başkanlığını yapması için Ankara Barosu Avukatla-
rından Sayın Mehmet Toker’i davet ediyorum, buyurun. Konuşmala-
rını yapmak üzere, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Doç. Dr. Sayın Ayfer Uyanık’ı, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 
Başkanı Av. Sayın Berna Özpınar’ı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İbni Sina Hastanesi Müdür Yardımcısı Uzman Sayın Yonca Özatkan’ı 
davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Değerli katılımcılar, 
değerli dinleyiciler, sayın meslektaşlarım; Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık 
Hukuku Kurulunun düzenlemiş olduğu Sağlık Hukuku Kurultayının 
son oturumuna hoş geldiniz.

Biraz önce de anons edildiği için oturumun ayrıntılarına değinme-
yeceğim. Bu oturumda konu başlıkları olarak sağlık turizminde hukuki 
riskler ve önlemleri, sağlık hizmeti sunucusuyla turizm acentesi arasın-
daki hukuki ilişki ve hastaneler açısından sağlık turizmine genel bakış 
konularını değerli katılımcılarımızla irdeleyeceğiz.

Müsaadenizle ben değerli panelistlerimizi sizlere takdim etmek isti-
yorum. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. 
Ayfer Uyanık, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Sayın Av. 
Berna Özpınar ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi 
Müdür Yardımcısı Uzman Sayın Yonca Özaktan.

Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi daha önceki oturumlarda da epeyce 
değinilmiş olmasına rağmen, bir giriş açısından söylemek gerekirse; bildi-
ğiniz gibi geçtiğimiz yaklaşık 20 yıllık bir dönemde, özellikle tıp alanında 
nitelikli akademisyen kadroların başarılı akademik çalışmaları, sağlık 
hizmeti ve tıp alanında yaşanan gelişmeler, Türkiye’yi ülkemize komşu 
olan veya komşu olmayan nezdinde bir nebze öne çıkarmaya başladı.

Bu etkilerinin yanında ülkemizin mevcut doğal zenginlikleri, jeoter-
mal yapısı, yardımcı ve alternatif tedavi yöntemleri, yılın hemen hemen 
her döneminde turizmin her yönüne açık bir coğrafya olması sebebiyle, 
bütün bu etkiler sağlık turizmi konusunda da ülkemizi öne çıkarmaya 
başladı ve dünyadaki sağlık turizmi konusunda önde giden ülkelerle rakip 
olma açısından, daha önceki oturumda da değerli bakanlık yetkisinin 
açıkladığı üzere gelişmeler yaşanmaya başladı.

Tabii ki bununla beraber, bu alanda henüz bakir olan bu alanda 
bazı düzenlemeler yapma gereği, bazı ihtiyaçların karşılanması gereği ve 
hukuki olarak da birtakım normatif düzenlemelerin yürürlüğe konulması 
ihtiyacı ortaya çıktı.
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Oturumu değerli panelistlerin de müsaadeleriyle başlıklar olarak, 
öncelikle sağlık turizminde hukuki riskler ve önlemlerin neler olduğunu 
tartışarak başlamamızın metodolojik açıdan uygun olacağını düşündüm. 
O yüzden Sayın Özpınar ve Sayın Özaktan da müsaade ederlerse, ilk 
sözü değerli hocam Ayfer Hanım’a vermek istiyorum.

Sözü vermeden önce de, gerek giriş açısından, gerekse benim de bazı 
merak ettiğim hususlara belki cevap alabilme olanağı sağlaması açısından 
bazı konulara değinmek istiyorum.

Yabancı bir hastanın tedavi için başka bir ülkeye gideceği zaman, 
malumunuz nitelikli bir sağlık hizmetini almak kadar, bu nitelikli sağlık 
hizmetini uygun fiyata alma ihtiyacı beklentisi olacaktır. Bu beklentilerle 
ülkemize gelen bir yabancının, kendisine hukuken ne ölçüde koruma 
sağlanacağını beklemesi, bunu araştırması da onun en doğal haklarından 
bir tanesi.

Bununla birlikte, hem yabancı hastayı ülkemize getirecek olan turizm 
acentelerinin, sağlık sigortası hizmeti sunan poliçeleri üreten sigorta 
şirketlerinin ve de hastayı yönlendirecek olan doktorların gönderdikleri 
hastaların Türkiye’de ne gibi hukuki korumaya sahip olduklarını sorgu-
lamaları en doğal hakları. Bu açılardan baktığımızda, bu saydığım üç 
kesimin, hastayı yönlendiren doktorların sigorta şirketlerin ve acentelerin 
ülkemize tedaviye gelen, sağlık turizmi için ülkemize gelen hastalara ne 
gibi hukuki korumalar sağladığı konusunda herhalde hocam bize bilgi 
verecektir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sağlık hizmetinin 
tam olarak oturmadığını da düşündüğümüzde, yabancı ülkeden gelen 
bir hastanın Türkiye’yi tercih etmesi için ne gibi olanaklar var ülkemizde? 
Hukuken bu anlamda sunulan olanaklar nelerdir? Gerek temel yasalar 
üzerinde, gerekse bu konuya spesifik olarak düzenlenmiş olan oluşturul-
muş olan özel düzenlemelerde buna yönelik birtakım hususlar var mıdır? 
Bu sorularla sözü Sayın Hocama bırakıyorum.

Teşekkürler.
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Doç. Dr. Ayfer UYANIK (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Ben 
de çok teşekkür ediyorum. Çok kısa olarak öncelikle sağlık hukuku komis-
yonunun nazik daveti için, bana bu programda yer verdikleri için bütün 
kurul üyelerine candan teşekkür ediyorum. Son zamanlarda katıldığı, 
hem bilimi hem uygulamayı bu kadar güzel buluşturan, çok doyurucu 
programı olan başka bir bilimsel programa katılmadım. O yüzden çok 
dolu dolu döneceğim İstanbul’a, onu ifade etmek istiyorum.
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SAĞLIK TURİZMİNDE HUKUKİ RİSKLER VE ÖNLEMLERİ

Doç. Dr. Ayfer UYANIK

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  
Milletlerarası Özel Hukuk Öğretim Üyesi,

SAĞLIK TURİZMİNDE  
HUKUKİ RİSKLER VE ÖNLEMLERİ

Giriş

Sağlık turizmi, her geçen gün popülaritesi artan bir “sektör” haline 
gelmiştir. Türkiye’nin son on yıl içerisindeki turizm sektöründeki başa-
rısı, devletin sağlık turizmine verdiği önem ve destekler[1], Türkiye’nin 
coğrafi konumu, başarılı sağlık personelleri, akredite ve en modern tıbbi 
teknolojilerle donatılmış hastaneleri gibi etkenler, dünya sağlık turizmi 
sektöründe, Türkiye’nin, özellikle bazı branşlarda, çok hızlı bir şekilde 
adını duyurmasına katkı sağlamıştır.

Türkiye, 2018 sonu itibarıyla sağlık turizminden 9-10 milyar dolar, 
2023’te ise 20-25 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Tür-
kiye sağlık sektörünün bu hedefe ulaşması pekâlâ mümkündür. Ancak 
sağlık turizminde “marka ülke” olmamız; öncelikle eksik alanlarda yasal 
düzenlemelerin süratle hazırlanması ve yürürlüğe girmesi, sektör pay-
daşlarının da bu kurallara riayet edip etmediklerinin ilgili Bakanlıklar 

[1] Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, dünya ekonomisinde hizmet sektörlerinin 
artan payı, ülkemizin hizmet sektörlerinde sahip olduğu kalite ve fiyat avantajları, 
hizmet sektörlerinin cari açığın azaltılmasında sahip olduğu önemli rol sebebiyle, sağlık 
turizminin de içinde olduğu hizmet sektörünü desteklemeğe başlamıştır. Bu amaçla bazı 
tebliğler yayımlanmıştır. 2015/8 sayılı ve 26 Mayıs 2015 tarihli Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (RG.02.06.2015-29374) ve ilgili 2015/8 sayılı 
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul 
ve Esaslarına İlişkin Genelge sektöre önemli destekler sağlamaktadır. Sektöre destek ve 
teşvik niteliğindeki diğer düzenlemeler şunlardır: 21 Mart 2011 tarihli 2011/1 sayılı 
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Pazara Giriş Desteği Hakkında 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/6 sayılı Tebliğ), Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (RG.02.06.2016-29375) ve 6322 
sayılı Kanun uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu, m. 10 ğ (3) ve Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği (Seri No:7) (RG.31.12.2012-28514 (4.Mükerrer). 
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tarafından denetiminin yanı sıra, sağlık hizmet sunucularının ve başarılı 
oldukları branşların yurt dışında tanıtımı, ihtiyaç duyulan ara elemanların 
yetiştirilmesi gibi pek çok yörüngeye bağlıdır. Bütün bunların ön şartı, 
ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar[2]; esas şartı ise, sağlık turistlerine 
hizmet veren sağlık personeli, hastane işleteni, aracı kişi ve kuruluşlar, 
sağlık turistlerine hizmet satan diğer kuruluşların, (hotel, araç kiralama 
şirketleri, hava - kara yolu işletmeleri gibi) mevzuata uygunluk, dürüst-
lük, tarafsızlık, güvenirlik, şeffaflık, hasta mahremiyeti gibi etik değerleri 
gözetmeleridir.

Biz bu yazımızda, sağlık turizmi sektörünün barındırdığı hukuki 
riskleri ve önlemleri üzerinde durmaya çalışacağız.

I. Tanım ve İlgili Hukuk Disiplinleri

Sağlık turizmi, bir kişinin sağlık hizmeti almak amacıyla ikamet ettiği 
ülkeden başka bir ülkeye seyahati olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık 
sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerden faydalanan kişi sektör içeri-
sinde, yazılı ve görsel basında sağlık turisti olarak isimlendirilmektedir. Bu 
kavramda, turizm olgusu sağlık olgusu ile yarışmaktadır. Kanımca sağlık 
hizmeti alan kişi, uluslararası hasta, sağlık hizmeti almak amacıyla yapılan 
seyahate de sınır ötesi sağlık seyahati olarak ifade edilmelidir. Tercihimiz 
bu yönde olsa da, sağlık turisti ve sağlık turizminin Türkiye’de yerleşmiş 
terminolojiler olarak kullanageldiği gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini 
kabul ediyoruz. Zira, terim ve tanımda birlik veya diğer bir deyişle; 
uluslararası kabul görmüş terimlerin kullanılması, ileride oluşturulması 
beklenilen uluslararası ortak dil ve yeknesak kurallar için elzemdir ve bu 
sebeple şimdiden sektör paydaşları tarafından kabul edilip içselleştirilmesi 
son derece önemlidir.

Bu bağlamda, medikal turizm (İngilizce: medical tourist/medical 
tourism; Almanca: Medizintourist/Medizintourismus) açısından dünyada 
ortak dil oluşturulmuştur. Ancak Türkiye, neredeyse her platformda 
medikal turizm kavramına nazaran daha kapsayıcı olan sağlık turizmi 
(İngilizce: health tourism; Almanca: Gesundheitstourismus) kavramını 
kullanmayı tercih etmektedir. Buna sağlık turizmine ilişkin hükümet 

[2] Bu konuda bkz. http://www.imtj.com/articles/2016-medical-tourism-turkey/ (erişim 
tarihi: 19.03.2016). 
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politikamız da etkili olmuştur diyebiliriz. Çünkü, Türkiye’de sağlık turizmi 
kapsamı içerisinde, medikal turizminin dışında, SPA-Wellness turizmi, 
ileri yaş turizmi, engelli turizmi gibi alt sekmenlerin de yer almaktadır.

Bizzat sağlık hizmeti almak amacıyla veya turistik amaçla Türkiye’ye 
gelen kişi (ingoing sağlık turisti), vatandaşlığı veya ikamet ettiği ülke 
bakımından yabancıdır. Türk hukuku bakımından bunun anlamı şudur: 
Hukuki işlem ve ilişkinin muhatabı yabancı bir kişidir veya yabancı bir 
ülkede ikamet eden Türk vatandaşıdır ve hukuki uyuşmazlık durumunda 
bu kişinin açacağı veya bu kişi aleyhine açılacak dava, milletlerarası yetki 
ve uygulanacak ülke hukuku bakımından farklılık ve özellik taşımaktadır. 
Bunun tersi de mümkün: Sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’den 
yabancı bir ülkeye seyahat eden Türk vatandaşları da (outgoing sağlık 
turisti) yurt dışında sağlık hizmeti alımında hukuksal sorunlar ile karşı 
karşıya kalabilirler. Sağlık hizmeti alan taraf ister ingoing sağlık turisti 
ister outgoing sağlık turisti olsun, karşılaşılan hukuksal sorunlar Türk 
hâkiminin önüne geldiğinde, uyuşmazlığın çözümüne, konuya ilişkin 
milletlerarası sözleşmenin bulunmadığı için öncelikle milletlerarası özel 
hukuk bakımından incelenmelidir[3].

Sağlık turizminin yabancılar hukuku boyutu da ilgi çekicidir. Zira son 
beş yıl içerisinde en fazla uluslararası yatırımcı çeken sektörler arasında 
sağlık sektörü de bulunmaktadır. Sağlık sektöründeki bazı birleşme ve 
satın alma işlemleri dikkate alındığında, Türkiye’deki önemli hastane zin-
cirlerinde yabancı ortak payları olduğunu gözlemlenmektedir[4]. Yabancı 
yatırımcının ülkemizde sağlık sektörüne gösterdiği bu ilgi pek çok sebebe 
bağlanabilir. Bunların başında, sağlık sektörünün giderek özelleştirilmesi, 
sektörün ekonomik, siyasi krizlerden etkilenmemesi veya yatırımcının 

[3] Aynı şekilde; sağlık alanında işbirliğine dair anlaşma çerçevesinde gelen hastalar ile 
uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahibi hastalar ile geçici koruma altına alınan 
(örneğin Suriyeli) hastaların karşılaştıkları hukuksal sorunlar da milletlerarası özel hukukun 
şemsiyesi altında çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuki açıdan durum böyle olmakla birlikte, 
bu grup içerisinde olan kişilere verilen sağlık hizmeti, hükümet politikası gereği sağlık 
turizminin dışında tutulmaktadır. 

[4] Yabancı sermaye yatırımı olan bazı özel sağlık kuruluşlarına örnek olarak: The Abraaj 
Group (Acıbadem), Hygeaia Hospitals (Şafak Hastanesi), The Carlyle Group (Medical 
Park), NBK (Dünya Göz), Turkven (Anadolu Arkaz), Argus & QFIB (Memorial), ADM, 
Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, PGGM konsorsiyumu (Universal Sağlık Grubu), Mid 
Europa (Kent Hastanesi), Integrated Healthcare (Acıbadem), Turkven (Medical Park), 
bkz. http://sasder.org/sunumlar/ulusal-kongre4/1_1_Ozkan%20Yavasal.pdf (erişim tarihi: 
10 Mart 2016). 
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sektörden çekilmek istemesi durumunda rahatlıkla el değiştirebilmesi, 
Türkiye’nin coğrafi konumu, sağlık hizmetlerinin Batı’daki ülkelere 
nazaran daha düşük olması gibi sebepler gösterilebilir. Bu tür ortaklıklar, 
sağlık turizmine etkileri açısından değerlendirilmelidir. Hakeza, yabancı 
sağlık meslek mensuplarının çalışma hakkı[5] veya Sağlık Serbest Bölge-
leri[6] ve yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda[7] sağlık 
turizmi açısından önem arz eden düzenlemeler, üzerinde durulması 
gereken diğer yabancılar hukuku mevzularıdır. Ayrıca sağlık turisti ile 
ilgili olarak elbette ceza hukuku, özellikle sağlık hizmetinin kamu hasta-
nelerinde alınması durumunda idare hukuku, bu hastaları sağlık hizmet 
sunucusuna yönlendiren kişi ve kuruluşlar ile sağlık hizmet sunucuları 
arasındaki ilişki bakımından ticaret hukuku ve borçlar hukuku, önem arz 
eden diğer hukuk dallarıdır.

Netice itibariyle sağlık turizmi, birçok hukuk dalının ilgi alanına 
girmektedir. Ancak bu yazımızın amacı konuyu ağırlıklı olarak millet-
lerarası özel hukuk perspektifi ile ele alarak, sağlık turizminin aktörleri 
arasındaki hukuksal ilişkilerin ve problemlerinin çeşitliliğine ve çözüm 
yöntemine dikkat çekmektir.

II. Sağlık Turizminin Tarafları ve İşleyişi

Sağlık turizmi kapsamındaki işlemler ağırlıklı olarak hizmet sektörü 
tarafından yerine getirilmektedir. Sağlık turizmi aktörleri arasında, sağlık 
turistine sağlık hizmeti veren sağlık hizmet sağlayıcılarının dışında, ulaşım, 

[5] Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU, Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Çalışma Hakkı, 
İstanbul Barosu Dergisi Eylül - Ekim 2014 Cilt: 88, Sayı: 2014/5, s. 16-27.

[6] Sağlık serbest bölgeleri ile ilgili 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname [RG.02.11.2011-28103 
(mükerrer)] hükmüne göre: “Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi 
haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, 
6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest 
bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir 
(m. 49 I). Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir (m. 49 II). Serbest bölgelerde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının aylık 
gayrisafi hâsılatının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran 
üzerinden hesaplanacak tutar, 3218 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili serbest bölge 
idaresi tarafından işletmecilerinden tahsil edilerek takip eden ayın yirmisine kadar Ekonomi 
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçeye gelir kaydedilir” 
(m. 49 III).

[7]  RG.11.04.2013-28615.
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konaklama, transfer hizmetleri gibi hastanın ülkede bulunduğu sürece 
diğer turizm hizmetlerini sunan kişi ve kurum/kuruluşlar bulunmaktadır.

Sağlık hizmetini talep eden, sağlık turistinin kendisi olabileceği gibi; 
işveren, sigorta şirketi ya da hastanın devleti de olabilir. Burada sağlık 
turistini sağlık hizmet sunucusuna yönlendiren yurt içi veya yurt dışın-
daki aracı kişi veya kuruluşlar, konsoloslukların uluslararası ofislerinden 
de bahsedilmelidir. Sağlık turisti ile sağlık hizmet sunucusu arasındaki 
hukuki ilişki, üçüncü bir kişi veya kuruluşun yardımı olmaksızın da 
kurulabilir. Sağlık turisti internet sayesinde; ulaşım, konaklama, transfer 
hizmetleri sunucuları ile ve/veya sağlık hizmet sunucusu ile doğrudan 
irtibata geçerek sağlık seyahatini bizzat organize edebilir. Sağlık turistle-
rinin sağlık hizmetine doğrudan mı yoksa aracı kişi/kuruluş aracılığı ile 
mı aldığı konusunda henüz istatistik bir çalışma yapılmamıştır.

III. Sağlık Turizminde Taraflar Arasındaki Akdi İlişkiler

Sağlık turistinin sağlık seyahatini bizzat kendisi organize ettiği 
durumlarda, sağlık hizmet sunucusu ile duruma göre tedavi sözleşmesi 
veya hastaneye kabul sözleşmesi; ulaşım için örneğin hava yolu şirketi ile 
taşıma sözleşmesi; konaklama için örneğin hotel ile barındırma sözleşmesi 
akdetmektedir. Veya tüm bu ilişkilerin kurulmasına “aracılık” etmesi 
için bir aracı kişi/kuruluş ile anlaşabilir. Bu durumda sağlık turisti, bir 
taraftan aracı kişi veya kuruluş ile temeli genellikle bir sözleşmeye daya-
nan temsil ilişkisi, diğer taraftan sağlık hizmeti sunucusu ile yukarıda 
adı verilen sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Ne yazık ki hukuki 
ilişkilerin tamamı bunlardan ibaret değildir. Her somut olayda, sağlık 
turizminin süreci, başta tarafların sayısı ve bunlar arasındaki hukuki 
ilişkinin niteliği bakımından farklılık ve özellik göstermektedir. Bu süreci 
doğru ve etkili yönetmek ve hukuksal sorunların önüne geçmek için, 
taraflar arasında yazılı, ayrıntılı ve tercihen alanında uzman hukukçular 
tarafından hazırlanan sözleşmelerin bulunması önemlidir. Zira, taraflar 
arasında ayrıntılı düzenlenmiş bir sözleşme sadece hastayı değil, onun 
karşısındaki kişi/kuruluşlarını da korumaktadır. Özellikle tarafların hak 
ve sorumluluklarının kapsamı açısından böyle bir sözleşme ileride önemli 
bir ispat aracı olmaktadır.
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IV. Sağlık Turizminin Hukuki Perspektifi

1. İlgili Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de sağlık turizmini doğrudan doğruya düzenleyen ne bir 
milletlerarası sözleşme ne de şekli anlamda bir kanun bulunmaktadır. Ne 
yazık ki, konuya ilişkin henüz ne doktrin ne de içtihat bulunmaktadır. 
Gerçi Türkiye, 55’den fazla ülkeyle sağlık alanında ikili milletlerarası 
sözleşme imzalamıştır[8]. Ancak bu sözleşmelerin tamamı işbirliği sözleş-
meleri olup, hukuksal sorunların çözümü bakımından dikkate alınabilecek 
herhangi bir hüküm içermemektedirler. Sağlık turizmini spesifik olarak 
düzenleyen bir kanun mevcut olmasa da, bir yönerge (Sağlık turizmi 
ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında 
Yönerge)[9] bulunmaktadır. Bunun dışında, bazı kanunlara sağlık turizm 
ile ilgili hükümler veya düzenleyici işlemler ile sektörün düzenleme ihti-
yacı giderilmeye çalışılmaktadır. Sağlık turistler ile ona hizmet veren kişi 
veya kurum/kuruluşlar arasındaki (borcun ifası, tazminat gibi) hukuki 
uyuşmazlıkların halli bakımından mevcut yasal düzenlemeler yeterlidir, 
denilebilir. Eksiklik daha çok sağlık turistlerine verilen hizmetin kapsamı 
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, hizmet veren kişi ve kuruluşların 
görev, yetki ve sorumlulukları alanındadır. Bu eksikliklerin yakın gelecekte 
giderileceği beklentisi vardır. Zira Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 
öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Programı”nın eylem planında, “Sağlık Turizmine Yönelik 
Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” öngörülmektedir. Bu amaçla 
7 Şubat 2015 tarihinde 2015/3 sayılı Genelge ile Sağlık Bakanlığı, Kamu 
Hastaneleri Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, TÜRSAB, aracı kuruluşlar ile STK’lardan oluşan 
bir (Sağlık Turizmi) Koordinasyon Kurulu (SATURK) oluşturulmuştur. 
“Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastaneler, aracı kuruluşların ve 
hizmet verenlerin altyapı ve mevzuatları oluştururken tedavi ve tedavi dışı 
hizmetlerin tek bir mevzuat kapsamına alınarak standardizasyonunun sağ-
lanması ve ilerde oluşabilecek malpraktis problemlerinin azaltılması amacıyla, 

[8] Sağlık alanında yapılan ikili işbirliği anlaşmaları için bkz. https://www.saglik.gov.tr/
SaglikTurizmi/belge/1-16362/saglik-alaninda-yapilan-ikili-isbirligi-anlasmalari-ulk-.html 
(erişim tarihi: 12 Mart 2016). 

[9] 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur, Yönerge 
hükümleri için bkz. http://www.saglik.gov.tr/BAKAN/dosya/1-88061/h/saglik-turizmi-
ve-turist-sagligi-kapsaminda-sunulacak-s-.pdf (erişim tarihi, 19.03.2016).
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akreditasyon sisteminin mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri oluşturulacak 
ve Sağlık Bakanlığı içerisinde denetim mekanizması kurulacaktır”[10].

2. Milletlerarası Yetki ve Uygulanacak Ülke Hukuku Sorunu

Sağlık turisti ile sağlık hizmet sunucusu (hastane/hekim) arasındaki 
hukuki ilişkide, sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil sorumluluğu doğuran 
bir fiilden ötürü açılacak bir tazminat davasında; kim, kime karşı, nerede, 
hangi ülke hukukuna göre hukuki yola başvurabilir?

Burada ilk cevaplandırılması gereken soru, uyuşmazlığın nerede, 
yani hangi ülkede çözüme kavuşturulacağıdır. Yetkili bir mahkeme 
bulması şartıyla zarar gören yabancı hasta tarafından, dava Türkiye’de 
açılabileceği gibi ikamet ettiği ülkede de açılabilir. Örneğin sağlık turisti, 
yaşam merkezinin bulunduğu (mutad mesken) ülke mahkemesinde 
davayı açabilir. Ancak yabancı ülkede kendi lehine hüküm elde eden 
taraf, hükmün icrası için, bu sefer davalının bulunduğu ülkede tenfiz 
talebinde bulunmak durumunda kalabilir. Diğer bir ifadeyle, hükmedilen 
tazminatı rızaen ödemeyen kişi aleyhine icrai işlemlerin başlatılabilmesi, 
yani yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra kabiliyeti kazanabilmesi 
ancak tenfiz kararının verilmesi ile mümkündür. Bu sebeple, sağlık turizmi 
kapsamı içerisinde görebileceğimiz hukuka aykırı işlem ve ilişkilerden 
dolayı açılacak olan tazminat davaları, örneğin malpraktis davası, sağlık 
hizmetinin alındığı ülkede açılması önerilir. Nitekim uygulamada da bu 
tür uyuşmazlıklar için Türkiye’de hukuki girişimde bulunulmaktadır.

Uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için genellikle mahkemelere 
başvurulur. Esasında böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Uyuşmaz-
lığın tarafları, tahkim veya arabuluculuk yöntemini de tercih edilebilir. 
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi organları 
yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuş-
mazlık çözüm yöntemidir. Türk Hukukuna göre uyuşmazlığın tahkim 
yoluyla çözülmesi için uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması 
gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda 
tahkime gidilemez. Sağlık turistinin tüketici sıfatı bir tarafa bırakılabi-
lirse, onun ile sağlık hizmeti sunucusu arasında çıkan uyuşmazlıklar için 
uluslararası tahkime gidilebilir. Diğer taraftan, sağlık turisti ile sağlık 

[10] http://dap.gov.tr/yeniDosyalar/Kaynaklar/odop/11.pdf (erişim tarihi: 02.05.2015).
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hizmeti sunucusu arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüm-
lenmesi de mümkündür. 7 Haziran 2012 tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu[11] ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu Yönetmeliği[12] hükümleri dikkate alındığında, sağlık turizminde 
arabuluculuğun işletilmesinin mümkün olduğu söylenebilir. Diğer bir 
ifadeyle, tıbbi kötü uygulamaya maruz kalan sağlık turisti ile özel sağlık 
kuruluşları arasındaki uyuşmazlıkta gerek dava açmadan önce gerek dava 
esnasında arabuluculuk yöntemine başvurulabilir.

Davanın hangi görevli mahkemede açılacağı, sağlık hizmetini veren 
hastanenin özel bir hastane mi yoksa kamu hastanesi olduğuna göre deği-
şir. Bu açıdan zarar gören kişinin yabancı olması önemli değildir. Özel 
hastanede gerçekleşen zararlar için; kural olarak asliye hukuk mahkeme-
lerinde veya 2007 tarihli Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun’un[13] 26. maddesinin aradığı şartları mevcut ise, tüketici mahkeme-
sinde dava açılmalıdır[14]. Buna karşılık kamu hastanelerinde gerçekleşen 
zararların tazmini için idare mahkemesinde dava açılmalıdır[15].

Sağlık turistlerin taraf olduğu davalarda mahkemelerin milletlerarası 
yetkisini, MÖHUK m. 40 uyarınca, iç hukukun yer itibariyle yetkili 
kuralları tayin eder. Uyuşmazlığın kaynağına göre, Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nda, genel yetkili mahkeme için, m. 6 I; haksız fiilden doğan 
davalarda, m. 16; sözleşmeden doğan davalarda, m. 10 veya şartları mev-
cutsa tüketici sözleşmesine ilişkin davalarda, MÖHUK m. 45 dikkate 
alınarak milletlerarası yetkili mahkeme tayin edilecektir. Milletlerarası 
yetkinin tayininde, “yetki şartı veya sözleşmesinin” geçerliliği, üzerinde 
durulması gereken önemli bir diğer hukuksal sorundur.

Sağlık turizmi ile ilgili olay ve hukuki işlemler doğrudan doğruya 
Türk Hukukuna göre çözüme kavuşturulamaz (MÖHUK m. 1). Önce-
likle özel hukuk uyuşmazlığının hangi ülke hukukuna göre çözüme 
kavuşturulacağı MÖHUK’un ilgili görülen hükmünde yer alan kritere 
göre (örneğin hekimin/hastanenin işyerinin bulunduğu ülke hukuku veya 
zararın meydana geldiği ülke hukuku gibi) tespit edilmelidir. Uygulanacak 

[11] RG.22.06.2012-28331.
[12] RG.26.01.2013-28540.
[13] RG.12.12.2007-26728.
[14] Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU, Sağlık Turizmi Açısından Tüketicinin Hukuki Statüsü, 

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (2014-2015), Ankara, s. 316 vd.
[15] UYANIK ÇAVUŞOĞLU, dn. 14’de adı geçen eser, s. 321-322.
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hukuk, bu metodolojiye göre tespit edilmelidir. Örneğin haksız fiil sebe-
biyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin sağlık turistinin açmış 
olduğu tazminat davası, (örneğin zarar, hastanın ülkesine döndükten 
sonra vuku bulması sebebiyle) hastanın hukukuna göre karara bağlanması 
gerekirken Türk Borçlar Hukukuna göre karara bağlanmışsa, temyiz 
yoluna başvurulabilir.

Sağlık turisti ile sözleşmeye dayalı ilişki içerisine giren hekim veya 
hastane işleteni arasındaki hukuki uyuşmazlık sebebiyle dava açılırsa, Türk 
hakimi, uyuşmazlığa uygulanacak hukuku, MÖHUK’un akit statüsü 
olarak ifade edilen “sözleşmelerden doğan borç ilişkilerine uygulanacak 
hukuk” başlıklı 24. maddeye veya özel akit statüsü içerisinden tüketici 
sözleşmeleri başlıklı 26. maddeye göre tespit edecektir. Davaya bakan 
hâkimin, uygulanacak hukuku bu hükümlerden hangisini dikkate alarak 
tespit edeceği, üzerinde durulması gereken diğer bir hukuksal sorundur. 
Milletlerarası özel hukukta “vasıflandırma sorunu” olarak adlandırılan 
bu sorun, hâkim tarafından kendi hukuk sisteminde yer alan kavramlara 
ve anlayışa göre hareket ederek çözüme kavuşturulacaktır. Daha ayrıntılı 
bir ifadeyle, mahkeme, uyuşmazlığın konusu olan maddi ilişkinin hangi 
hukuki ilişki içerisinde yer aldığını (borçlar hukuku, eşya hukuku vs.) 
değerlendirdikten sonra, borç ilişkisinin kaynağı olarak hangi halin (söz-
leşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme) öngörülmüş olduğunu belirle-
yecektir. Daha sonra bir adım daha ileri giderek, sözleşme statülerinden, 
genel akit statüsüne göre mi yoksa özel akit statüsüne (tüketici statüsüne) 
göre mi uygulanacak hukuku bulacağına karar verecektir. Hiç şüphesiz 
bu işlemlerde doktrin ve içtihadı yaklaşımlar hâkimin kararına yön vere-
cek ağırlıktadır. Türk doktrininde, hasta ile hekim veya hastane işleteni 
arasındaki sözleşmenin, vekâlet sözleşmesi olduğu kabul edilmektedir. 
Vekâlet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, son gelişmelere 
göre Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un[16] (10) 3/L mad-
desi gereği, kural olarak Tüketici Kanunu uygulanmalıdır, uyuşmazlık 
da Tüketici Mahkemesinde görülmelidir. Netice itibariyle; Türk maddi 
hukukunda, hasta artık tüketici olarak kabul görmeye başlanmıştır diye-
biliriz. Sağlık turistlerine sunulan sağlık hizmeti esnasında karşılaşılan 
ve Türk mahkemelerinin önünde karara bağlanması gereken, örneğin 
malpraktis davalarına uygulanacak ülke hukuku, hasta-hekim/hastane 

[16] RG.28.11.2013-28835.



446

Doç. Dr. Ayfer UYANIK

işleteni arasındaki sözleşmede hastanın, tüketici olarak kabul edilmesin-
den hareketle, uygulanacak hukuk MÖHUK’taki tüketici sözleşmesini 
düzenleyen 26. maddeye göre tespit edilmelidir. Ancak, bu hükmün 
dikkate alınabilmesi için, sadece hastanın tüketici olarak nitelendirilmesi 
yeterli değildir. Kanun, 26. maddenin uygulanmasını bir dizi şartlara tabi 
tutmuştur. Hükmün şartlarını sağlık turizmi açısından yorumlayacak 
olursak; hasta ile hekim veya sağlık kuruluşu arasında, meslek veya ticari 
olmayan amaçla kurulan sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik kurulan 
hastaneye kabul sözleşmesinin veya tedavi sözleşmesinin, sağlık turisti 
ile ilan sonucunda kurulması ve bu sözleşmenin kurulması için hasta 
tarafından yapılması gereken hukuki fiillerin onun bulunduğu ülkede 
yapılmamış olması gerekmektedir. Veya hasta ile ilk hukuksal temas, 
sağlık kuruluşunun yurt dışındaki biriminde, yani yurt dışı ofis, irtibat 
ofisi veya ön tanı merkezinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir[17]. 
Demek ki, sağlık turisti ile hekim/sağlık kurumu arasındaki uyuşmazlığın 
halli için açılan davada dikkate alınacak hukuk, hasta MÖHUK m. 26 
anlamında da tüketici ise, sağlık turistlerin yaşam merkezinin bulunduğu 
ülke hukukudur (örneğin sağlık turisti sağlık hizmeti almak amacıyla 
Almanya’dan geliyorsa Alman Hukuku), diğer hallerde MÖHUK m. 24 
uyarınca tedavi yeri ülkesi olarak hekimin veya sağlık kuruluşunun işye-
rinin bulunduğu hukuktur.

Dava, haksız fiil sebebiyle açılırsa, zararın gerçekleştiği ülke hukuku 
önemlidir[18]. Bu sorunun cevabı her somut olaya göre değişiklik göstere-
bilir. Haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davalarında uygulanacak hukuk; 
zarar, hastanın, hastaneye yatışı ile taburcu edileceği hatta Türkiye’nin 
çıkış işlemleri zaman sarfında doğmuş ise, zarar yeri ülkesi olarak Türk 
hukukudur. Buna karşılık zarar, sağlık turistlerin ikamet ettiği ülkeye 
döndükten sonra orada doğmuş ise, hastanın ikamet ettiği yabancı ülke 
hukukudur.

[17] Kamu hastanelerinde gerçekleşen malpraktis davaları bakımından yurt dışında açılacak 
olan davalar için bkz. Uyanık Çavuşoğlu A. (2013) Sınır Ötesi Sağlık Hizmeti ve Hukuk 
Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 26. Sayı, s: 74-75 İstanbul Mart-Nisan-Mayıs 
2013 (Erişim tarihi: 02.05.2015)

[18] Uyanık Çavuşoğlu A. (2015) Sınır ötesi Tele-Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal 
Sorunlar, Adli Bilimciler Derneği, I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Marmaris 1-4 Mayıs 
2014, Editörler: İ. Hamit Hancı, Cahid Doğan, s. 71-90 (88, 89).
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Sonuç

Sağlık turizmi hukuku; hastanın yabancı olması sebebiyle görevli 
mahkeme, milletlerarası yetki, uygulanacak ülke hukuku, özellikle yabancı 
hastaların kendi lehlerine elde ettikleri yabancı mahkeme kararlarının 
Türkiye’de tanınması ve tenfizi, yabancı ülkede kamu hastanesini tem-
silen Sağlık Bakanlığı ve/veya memur hekim aleyhine açılan tazminat 
davaları, hastanın kişisel verileri, yabancı sağlık personellerinin çalışma 
hakkı, sağlık serbest bölgeleri, yabancı hekim aleyhine yabancı ülkede 
derdest olan ceza davalarının hekime etkisi, yabancı devletlerle yapılan 
protokol kapsamındaki sağlık hizmetleri, sağlık turistinden tahsilatın 
yapılamaması, sağlık turisti ile sağlık hizmet sunucusu veya aracı kişi/
kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, acente ile sağlık hizmet sunucuları 
arasındaki sözleşmeler gibi pek çok perspektiften incelenmesi gereken 
interdisipliner yeni bir “hukuk dalıdır”.

Sağlık turizmi birçok hukuksal risk barındırmaktadır. Sektör temsil-
cilerinin sağlık turizminin tüm süreçlerini hukuka ve etiğe uygun yönet-
meleri gerekmektedir. Ancak uygunluk kıstasları nelerdir? Bu konuda 
spesifik bir düzenlemenin olmaması, daha doğrusu sektörü düzenleyen 
hükümlerin dağınıklık olması, konuyla ilgili çalışma yapanlar için çok 
ciddi zorluklar oluşturmaktadır. Özellikle sağlık turisti ile sağlık hizmet 
sunucuları ve aracı kurumlar arasındaki sözleşmeler, acente ile sağlık 
hizmet sunucuları arasındaki sözleşmeler, sağlık turistlerinin dâhil olduğu 
işlem ve ilişkilerden kaynaklanan hukuksal sorunlar, uzman kişinin 
hukuk bilgisini gerektirmektedir. Konuya ilişkin özel düzenlemelerin 
sayısı arttıkça, sağlık turizmi ile ilgili farklı yasal düzenlemelerde dağınık 
bir şekilde yer alan hükümler bir araya toplanarak daha etkili kanuni 
bir çerçeve oluşturulduğunda, şu anda karşılaşılan zorluklar bertaraf 
edilecektir. Ancak mevzuat hazırlıkları zaman alan çalışmayı gerektir-
mektedir. Ara dönemde, sektör paydaşları sağlık hukuku, milletlerarası 
özel hukuk, borçlar ve ticaret hukukunun prensiplerini göz önünde 
bulundurarak hazırlayacakları oldukça ayrıntılı sözleşme ile nispeten 
koruma altına alınabilir.

Son söz; sektörü denetleme görevi öncelikle Sağlık Bakanlığı’nda 
olduğu kabul edilmekle birlikte, sektörün tüm paydaşları da birbirlerini 
denetlemelidirler. Zira paydaşlardan birinin hukuka ve etiğe aykırı dav-
ranışı, sektörü bir bütün olarak olumsuz etkileyebilmektedir.
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Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz hocam, 
ağzınıza sağlık. Hocamın açtığı ufuktan sonra devam etmek gerekirse, 
sağlık hizmeti sunucusuyla turizm acentesi arasındaki hukuki ilişkileri 
değerli meslektaşım Av. Berna Özpınar aktaracaklar. Bu anlamda ken-
disine sözü yöneltirken, ufak bir girişle aktarmak istiyorum.

Bir tarafta turizm acentesi, hocam konunun önemli kısımlarına 
değindi, bir tarafta da sağlık hizmeti sunucusu. Bu iki kurum kuruluş 
gerçek kişi de olabilir, ama bu iki süje arasında nasıl bir ilişki olmalı? Bu 
ilişki öyle bir tespit edilmeli ki, bu ilişkiden faydalanarak sağlık turizmiyle, 
Türkiye’de tedavi yaptırmaya gelmiş olan bir kişi, bir malpraktis ya da 
herhangi bir şekilde zarara uğradığında, bu zararlarına ilişkin taleplerini 
kimlere nasıl ve hangi kolaylıklarla yöneltebilmeli? Bu açıdan sağlık 
hizmeti sunucusuyla acente arasındaki ilişki önem arz ediyor. Bu ilişkiyi 
nasıl tanımlamamız, mevcut halinde nasıl ya da nasıl iyileştirmemiz 
gerekiyor ki, zarar gören bir hastanın talepleri yönünden hangi imkânları 
sağlayabiliriz ya da mevcut halinde hangi engeller var?

Buyurun Sayın Özpınar.
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Av. Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU İLE TURİZM 
ACENTASI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bir tatil gününün güzel saatlerini 
burada bizimle geçirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayfer 
hocam, sağlık turizmi konusunun üstadı, biz kendisinden öğrendik ve 
kendisinden öğreniyoruz. Bildiğim kadarıyla aynı zamanda kanun yasa 
tasarısı hazırlıklarında da, yani mevzuat bölümünde de değerli katkıları 
olmaktadır. Ayfer Hocamızın konuya çok yönlü, zengin girişi benim 
işimi oldukça kolaylaştırdı. Öncelikle teşekkür ederim.

Ben avukatım, üstadım avukat, aramızda hekimler var. Bizler bir 
aracıya para vererek iş edinemeyiz; böyle bir şeyin etik tarafı hiç yok, yasal 
tarafı da yok, bu olmayacak bir şey. Aklımız almıyor, bunu mevzuatımız 
da yasaklıyor. Ama bugün konuştuğumuz sağlık turizminde, ben böyle 
bir konudan bunun olabildiğini, sizlerle paylaşacağım. Yani sağlık hizmet 
sunucularına parayla hasta temin eden bir yapı var. Sonra bunun esasında 
ne olduğunu sordum kendime. Gerçekten avukat olarak bir vekil olarak 
bu şekilde ücret karşılığı iş alınması olmazken, bir hastaneye hasta taşıyan 
bir sistemden bahsediyoruz.

Sağlık turizmi, ülke ekonomileri açısından büyük önemdedir. Ayfer 
hocamın tarif ettiği gibi, bu gerçekten büyük bir pasta(!). Ülkemizde 
büyük teşvik ve cesaretlendirmelerle başlamış bir şey. Ancak bildiğim 
kadarıyla çok şükür şu an çok mağduru yok, ama böyle giderse bana göre 
bunun altından bu ülke kalkamayacak. Çünkü biz biliyoruz hukukçu-
lar, genel esaslar içerisinde savunabileceğimiz koruyabileceğimiz şeyler 
çok sınırlı. Onun ötesinde, bu uluslararası boyutu olan bir şey. Yabancı 
unsurun girdiği bu durumda da, hukuki güvenliğin sağlanması gereklidir.

Mevcut düzenlemeler içerisinde elbette içtihatlarla, yorumlarla, 
genel hükümlerle bir yere varabiliyoruz. Ancak bir şey ne kadar özenli 
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ve düzgün başlarsa, ilerlemesi, serpilmesi de o kadar sağlıklı olur. Bu 
sebeple de sağlık turizmine ilişkin olarak yasal düzenlemenin olmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Şunu söylemeliyim ilk önce; belirtildiği gibi dünyada da Türkiye’de 
de turizm sektörü gelişti. Turizmden ne anlıyorsak terimin çağrışımıyla, 
sağlık turizminden de bunu anlıyoruz. Turizm, bir kimsenin mesken 
yerinden bir başka yere konaklama içerecek şekilde seyahat etmesidir. Yani 
günübirlik gidişler, kısa süreli birkaç saatlik kalışlar turizm kapsamında 
değerlendirilen faaliyetler değil.

Sağlık turizminin sujesi olan kişi turistten bahsetmek için, kaçınıl-
maz olarak, turistin yer değiştirmesini yani ulaşım faaliyetini içermek 
zorunda. Bu seyahatin içerisinde konaklama da olmazsa olmaz şekilde 
bulunmak durumunda.

Şimdi eğer bir düzenleme olsa, biz burada kafamızda soru işareti 
olan gelen soruların her birinde, yani kim turisttir kim sağlık turistidir 
konusunu çok daha rahat belirleyebiliriz ve o uygulamalarda farklılıkların 
önüne geçeriz. Turizm sektöründe birden çok turizm türü vardır, kültür 
turizmi, doğa turizmi gibi. Sağlık turizmi de bunlardan bir tanesi. Sağlık 
turizminde şu an için, yani mevzuatın ve bilimin geldiği noktada dört 
ana konuda devam ediyor. Bunlardan biri medikal turizm, diğeri engelli 
turizmi, termal turizm. Diğeri ise, geriatriye ilişkin ileri yaş grupları 
turizmi. Bunların her biri sağlık turizminin konusunu oluşturan, sağlık 
turisti, tüketicisi grupları. En genel tanımında sağlık turisti, kendi yaşa-
dığı yerden başka yere/yerlere sağlık amacıyla seyahat eden gerçek kişidir.

Sağlık turizminin bu dört başlığı da bu turizme yönlendiren bir sebep 
olmuş durumdadır. Özetle, seyahat etmek suretiyle ikamet ettiği yeri 
değiştiren turistle, sağlık kuruluşunun karşı karşıya geldiği bir ilişkiye 
doğru giden, aşama aşama gerçekleşen bir hukuki bağ kurulmaktadır. 
Kendi yaşadığı yer dışında yabancı bir ülkede o yerin sağlık hizmeti 
sunucularından hizmet alınması hedeflenmektedir. Kurulan bu hukuksal 
ilişki, bu kimsenin (sağlık turistinin) konaklamasını, ulaşımını, dil soru-
nunu, tıbbi veya medikal tedavisini, hepsini içerecek şekilde edimlerin 
yüklenildiği bir özel hukuk sözleşmesi olarak karşımıza çıkar.

Tedavi amacıyla yapılan bu seyahat için uluslararası hasta potan-
siyelinin bu konuda yeterli donanıma sahip olan sağlık kuruluşlarına 
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yönlendirilmesi gereklidir. Bu da içinde çoklu edimlerin yer aldığı, ciddi 
bir profesyonel ekibi gerektir. Bu sebeple de başlangıçta söylediğim, 
avukatın, hekimin para karşılığı kendisine iş temini yasağını burada 
sağlık turisti için söyleyemiyoruz.

Ülkeler arasında ulaşım imkanlarının artmış olduğu, kişilerin gelişen 
iletişim teknolojileriyle başka yerlerdeki sağlık hizmeti sunucularına ulaş-
malarının artık çok da zor olmadığını biliyoruz. Ancak bu tedavi kurum-
larına hem ucuz ulaşım hem ucuz konaklama hem de tıbbi donanım 
olarak son derece akredite bir kuruluştan hizmet alacak şekilde olmasını 
istediğimizde bunun zor ve zaman gerektirdiği açıktır. Nasıl ki, birkaç 
günlük tatil süresini en verimli kullanmak istediğimizde hazırlanmış tatil 
seçeneklerinden yararlanmak isteriz. Bizim zamanımızı verimli şekilde 
kullanacağımız, bizim nerede konaklayacağımız, bir yerden bir yere en 
ucuz ve hızlı seçeneklerin bulunduğu, tüm bu konularının çözümlendiği 
paket programlarla bu konuyu çözebiliyoruz.

İşte bu paket programlar sistemi, benim bugün sunmaya çalışacağım 
konunun çıkış noktası.

Tarihsel geçmişinde tamamen tesadüfü oluşmuş ve el yordamıyla 
da sürdürülmüş olsa da bugün sağlık turizmi, konforlu bir sağlık hiz-
metini taahhüt etmektedir. Hastanın bir kendi durumuna ilişkin ara-
yışını saptadıktan sonra(yani sağlık amacıyla seyahat etmek kararından 
sonra), buna ilişkin randevu alma kısmı, verilerinin toparlanması kısmı, 
hekimin, hastanenin özellikleri vesaire gibi, şu an bizim mevcutta sağlık 
kuruluşları arasındaki basamaklardaki süreçlerdeki sevk zincirlerindeki 
ilişkilerin hiçbirine dâhil olmadan, zorlanmadan bir paketin içerisinde bu 
hizmetten yararlanmak ister. Buradan bakıldığında, hasta için gerçekten 
konforlu bir hizmet demetini içermektedir.

Sağlık turizmi bugün dünyanın en büyük ve gelişen sektörlerinden 
birisidir. Buradan hareketle rekabetin en fazla ve acımasız olduğunu, etik 
ilkelerin ise göz ardı edilmesinin ciddi tehlikesini işaret etmek istiyorum. 
Bu turizm; turistik hizmetin hazırlanması, satışı, tüketimi ve sürecinde de 
takibi gereken, alt bölümleri olan uzun soluklu bir aşamadır. Bir broşürde 
görülen devasa, şık bir hastane, içinde yüzlerce çalışanın olması turist için 
belirleyici olabilir. Çünkü, her turist niteliği bilemez. Hayatında gezmek 
amacıyla seyahat etmiştir belki ama o hastanedeki hizmeti tam tahmin 
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etmesi mümkün de değildir. Çünkü bu önceden denenmemiş, deneme 
imkânı olmayan bir bilinmezin içerisine kaçınılmaz şekilde girilmesini 
gerektirir. A ülkesine bir kez gittiniz, doğasını, insanlarını, yemeklerini 
beğenmediniz diyelim. Bu geziye ayırdığınız zaman ve bütçenize ilişkin 
bir kayıp yaşarsınız. Netice de bir daha gitmezsiniz olur biter. Ancak 
A ülkesindeki a Hastanesi’ne gidip, göz ameliyatı olmak istediğinizde, 
sağ gözünüz yerine sağlam olan sol gözünüz ameliyat edildiğinde son 
kertede iki gözünüzü birden kaybettiğiniz durumda belki o hastaneye 
birkaç defa daha gitmek gerekebilir ya da yeni bir hastaneye…

Yani konu sağlık olduğunda, bu bilinmezi bu şekilde geniş tutmamız 
mümkün değildir. Bir kez gittiğimiz oteli beğenmediğimizde, en fazla otel 
ücreti ve bir zaman kaybına sebep olur. Ama sağlık turizminde bunun 
karşılığı, sağlık kaybı ve hatta hayat kaybı dahi olabilir.

Tüm dünyada sağlık turizmi tanıtımlarında vurgulandığı üzere; sağlık 
turizminde prosedürün kısa oluşu ve ucuz bir hizmet olması yanında 
planlama avantajıdır. Bu sebeplerle caziptir. Uygulamada bu işe aracılık 
eden çok sayıda ticari birim var. Ben elinde hastanın filmleriyle hastane 
hastane gezen kişileri biliyorum. Örneğin bir ameliyat olacak bu sağlık 
turistinin, muayene evrakları ve filmini eline alıp o hastane bu hastane 
fiyat alan, bu fiyata hastaya tercüme hizmetini hastane verdiği zaman 
o hastaneye yeşil ışık yakan aracılar var. Yani kişisel verilerini, hiç tanı-
madığı, göstermek istemediği insanlara gösteriliyor. Bunu hangi doktor 
bilir, bunu siz ne kadara yaparsanız, katarakt sizde ne kadar, öbüründe 
ne kadar diye elden ele kişisel veriler geziyor.

Bunu şirketler de yapıyor, çok profesyonel olarak yapan şirketler 
de var. Ama bunu tamamen yeni başlayan, biz bu işi yapacağız hocam 
nasıl bir sözleşme lazım diyerek başlayan gruplar da var. Şimdi bunların 
her birinde yapılan iş ne peki? Bir kere hastayla sağlık hizmeti sunan 
arasındaki ilişki de elbette çok önemli ama bu benim şu an üzerinde 
durduğum konu değil. O bir tedavi sözleşmesi, bir hekimle kurulan 
sözleşme vekâlet akdidir.

Benim üzerinde konuşulmasını ve mevzuatla belirlenmesini istediğim 
konu; hasta hekime ya da sağlık kuruluşuna nasıl ulaşıyor arasındaki, 
o aracı kuruluşların işlevleri. Özel hukukumuzda bu konu çok üze-
rinde durulmuş bir konu değil. Hastayla sağlık kuruluşu arasındaki bir 



453

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU İLE TURİZM ACENTASI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

sözleşme var, hastayla sağlık kuruluşuna vardığı o hizmeti aldığı kişi ya 
da acente arasında da bir başka hukuki ilişki var. Çoklu bir ilişki ağı var 
aslında. Hastayla bana göre, acente arasındaki ilişki, uçağının ayarlanması, 
konaklamasının sağlanması, dil sorunlarının çözümlenmesi bir tüketici 
sözleşmesidir. Buradaki şeyde önemli bir sorunumuz yok, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamında hastamızı o buradaki hizmete 
ilişkin haklardan yararlanacağı şüphesidir.

Peki, acentemizle yani hastayı ülkemize getirecek, yabancı unsuru 
asıl taşıyan kimseyle, sağlık sunucusu arasındaki ilişki nedir? Sıralaya-
cak olursak; hasta, sağlık hizmeti almak amacıyla bir turizm acentesine 
müracaat etmesiyle süreç başlamaktadır. Hasta ve acente arasında ulaşım, 
konaklama, seyahat, tıbbi tedavinin verileceği sağlık hizmeti sunucuyla 
buluşturma, bu sürecin takibi ve geri ulaşım da içeren bir paket tüketici 
sözleşmesi yapılmaktadır. Hastanın talebini karşılayacak sağlık hizmeti 
sunucusu ile hastayı karşı karşıya getirme işi “acente” vasıtasıyla gerçek-
leşmektedir. Bu şekilde sağlık hizmet sunucusuna getirilen her sağlık 
turisti, acentenin hizmeti olup, karşılığında ücrete hak kazandırmaktadır. 
Burada bir iş görmenin olduğu açıktır.

Hastanın hastaneye girdiğinde, hastaneyle karşılıklı ilişkisi bir söz-
leşmedir ve bir hasta kabul sözleşmesidir. Acentenin yani aracı kurumun 
burada özel hukuk anlamındaki işlevi, bu hasta kabul sözleşmesine aracılık 
etmesidir. Aynı zamanda aracı kuruluş, bu tür sözleşmelerin kurulması 
temel edimi yanında, asıl edime eklenen sağlık kuruluşlarının reklam-
larının yapılması, sunulacak hizmetlerin tanıtılması, gibi bir tür aslında 
pazarlama faaliyeti de üstlenmektedirler. Özünde acentenin yaptığı temel 
işlem bir tür pazarlama faaliyetidir.

Borçlar Kanunumuza baktığımızda, pazarlama sözleşmesinin özellikle 
pazarlamacıların düzenlendiğini görüyoruz.

Borçlar Kanunu MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlama-
cının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin 
dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma 
varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin 
de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Bir ticari işletme sahibinin, işveren hesabına veya işletmesinin dışında 
her türlü işleminin yapılmasına aracılık etmek tanımında yani bir tür 
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bir bağımlı iş görme sözleşmesinden bahsediyor. Bir şirket için, yani 
bir aracının birine bağlı olarak bir hizmet ilişkisi içerisinde yapılması 
durumunda, bu bir pazarlamacılık faaliyeti olarak düşünülebilir. Ama 
sağlık turizminde çoklu hizmet ağı olduğunu, ve biz görüyoruz ki, turizm 
acentelerinin üstlendiği durumda her birinin sayfasına girdiğimizde, 
ülkemizin çok güzel hastanelerinin reklamları var, her biri için ayrı ayrı 
tanıtımlar yapıyorlar ve onların aracılıklarını yapıyorlar. Yani bir acen-
tenin çok sayıda sağlık hizmeti sunucusuyla ilişkide olduğu, bunlara 
bağlı olmadıklarını görüyoruz. Aynı şirketin hastanesi ve turizm acentesi 
olması gibi özel durumların dışında bu böyle.

Dolayısıyla bu sözleşmenin özel hukuk anlamında bir pazarlamacılık 
sözleşmesi olarak açıklamamız, hemen bağımlılık esası bakımından bile 
mümkün değil.

Bu durumda acente ile sağlık hizmeti sunucusunun bu ilişkisi hangi 
türe girmektedir? Özel hukuk yönünden baktığımızda karşımıza simsarlık 
sözleşmesi çıkmaktadır. Nedir simsarlık sözleşmesi?

Borçlar Kanunu MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar 
arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına 
aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak 
kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin 
hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı 
şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Borçlar Kanunun 520. maddemizdeki simsarlık sözleşmesi, gerçekten 
bu hasta kabul sözleşmesine kadar geçen süreçte, sağlık kuruluşuyla turist 
arasındaki bağlantıya aracılığın bağlantının kurulmasına uygun. Neden? 
Simsarlık sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşme kurulması imkânının 
hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlenen bir sözleşme 
türü. Dolayısıyla simsar sadece sözleşmenin kurulmasını üstlenen kimse. 
Buradan sonra hasta zaten hastane ve hekimle muhatap olacağı tedavi 
sözleşmesini yapacak ya da yapmayacak. Simsarın işlevi buraya kadar, 
onları belli esaslarla karşılaştırmak.

Biz biliyoruz ki hekimlik sözleşmesi vekâlet sözleşmesinin hükümlerine 
tabi. Dolayısıyla hekimle ilgili bir ihtilafımızda, bir geri bildirimimizde 
hastane yönünden de aynı şekilde, vekâlet sözleşmesinin hükümlerine 
ve sorumluluk esaslarına dayanıyoruz. Şimdi aracı kurum, sağlıkla ilgili 
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hiçbir bilgisi olmayan bir kurum. Sağlığa ilişkin aslında bir şey taahhüt 
etme yeterliliği olmayan bir kuruluş, ama yine simsarlık sözleşmesinin bir 
sonraki maddede düzenlemesi gereği vekâlet sözleşmesinin hükümlerine 
tabi olduğu için, tıpkı vekil gibi yani hekim sorumluluğundaki hükümler 
gibi simsarı da sorumlu tutmamız kanımca mümkün olmalıdır.

Bu ne zaman önemli? Bu şu zaman önemli: Hastayı getirdikten 
sonra, hastanın ulaşımı, konaklaması, artı tedavisinin takibinin gerektiği 
durumlarda, bu kez acente kuruluş işin varsa kabul sözleşmesiyle bitti 
diyemiyor. O aradaki yapılacak hizmetlerin denetiminde vekâlet sözleş-
mesi esaslarında sorumluluğu devam ediyor.

Ben az evvel Gül Hocamdan bir yeni durum öğrendim. Mesela biz 
bu sözleşmeyi taraflar arasında özel hukuk sözleşmesi olarak düşünme-
mize rağmen, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Eylem Planında bir ekibin 
içerisinde, o kurum üzerinden hastaneye aktarılacak. Yani acentelerin, 
doğru mu anladım hocam? Acentelerin sağlık kuruluşlarıyla değil, sistemle 
müracaatları, onun üzerinden bir bağ grafisi çizmişsiniz.

Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı)- 
Yurtdışından gelen hastalar, bizim geniş çapta geliştireceğimiz yazılımı 
kullanarak, hem istedikleri doğru tercihi yapabilecekler. İsterlerse de aracı 
kurumlar aracılığıyla, yani ister hekimle direkt bağlantı ya da hastaneyle 
direkt bağlantı ya da aracı kurumu kullanarak da bu şekilde bağlantı 
kurabilecekler.

SALONDAN- Bilgilendirme platformu tarzında bir şey mi?

Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı)- 
Evet, aynen biz öyle bir şey, yani hukuki anlamda bir şey değil. Bilemi-
yorum sizin sorunuzun cevabı oldu mu, ama siz nasıl anladınız oradaki 
şeyi bilemiyorum.

Av. Berna ÖZPINAR (Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 
Başkanı)- Sunumunuzda yer alan o grafikte, sanki acenteler sistemden 
dışarıda gibi anlaşılıyor.

Dr. Gül ATEŞ (Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı)- 
Hayır şöyle; acenteler devreden çıkmayacak, ama acentelere biz bir kri-
ter getireceğiz. Şimdi olduğu gibi, yani önüne gelen her kişi ben hasta 
getirdim buna baktıracağım, buradan da bir komisyon alacağım şeklinde 
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olmayacak. Belli bir standardı olacak. Bizden akreditasyon onayı almayan 
hiçbir aracı kurum zaten hasta getiremeyecek. Biz bunun için çalışma 
yapıyoruz, kontrol altına alabilmek için.

Av. Berna ÖZPINAR (Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 
Başkanı)- Peki, teşekkür ediyorum. O zaman aşağı yukarı aynı nokta-
dayız. Özel hukuk anlamında burada hasta teminine ilişkin bir simsarlık 
sözleşmesi var. Simsar durumundaki acentelerin şartları ve tabi oldukları 
esaslar ayrıca düzenlenmesi gerekli. Simsarlık sözleşmesi, bir özel hukuk 
sözleşmesidir, bu sözleşmede de tıpkı vekâlet sözleşmesinin hasta kabul 
sözleşmesinin esasları gibi, bana göre ek birtakım taahhütler de var ki, 
yazılı olanlarda ben bunu görüyorum. Bunların en başında sır saklamak 
geliyor, bu sözleşmenin yan yükümlülükleri gibi görünüyor, ama söz-
leşmeyi belirleyen bir yükümlülük içerisinde. Sözleşmenin hükümleri 
yönünden vekâlet sözleşmesinin hükümleri de uygulandığı için de burada 
benim bu görüşümü desteklediği fikrindeyim ben.

Yalnız şu soru sanki boşta kalıyor gibi. Belli bir hastaneden hizmet 
alınması, belli bir sağlık kuruluşundan hizmet alınması, sorun yoksa 
tamam işlem sistem yürüyecek. Fakat hastanın belli bir sağlık kuruluşuna 
yönlendirilip, orada yetersiz olması, gelişen durum sebebiyle atıyorum 
yoğun bakımın yetersiz olması sebebiyle bir başka sağlık kuruluşundan 
hizmet alınmasını gerektirdiği durumda, bu kez çoklu bir başka bir 
sözleşme ağı içerisine girilmiş olacak.

Ayfer hocanın söylediği şeye geldi. Yani sözleşmeleri yazılı yapacağız, 
ama ücreti belirlemesek bile, bu sefer sorumluluk sınırlarının konulma-
sında, her şeyden önce bir sorumsuzluk anlaşmasının yapılamayacağını 
hukukun genel ilkelerinden yola çıkarak hemen söyleyebiliriz.

Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlık hizmeti sunucusunun 
ediminden ziyade, burada acentenin edimi çok belirleyici. Bu sebeple de 
bu sözleşme kanımca belirttiğim gibi simsarlık sözleşmesi. Fakat sağlıkta 
reklamın çok sınırlı yapılabildiği, ücretle işin bulunamadığı, bir sürü 
yasağın olduğu noktada(ki olmalıdır), bu konuda yasaksız bir alanın 
oluşturulmasını ben hukuken çok doğru bulmuyorum. Eylem planının 
bu yönünü eleştiriyorum.

Sorular olacaksa cevaplamaya çalışayım. Beni dinlediğiniz için de 
çok teşekkürler, saygılar. (Alkışlar)
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Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Teşekkürler Sayın Özpınar. 
Şimdi bu kadar hap bilgiden sonra, -ağızlarınıza sağlık- tam konunun 
odak noktasında sorunların yaşandığı noktada çözüm üretmeye çalışan 
Sayın Yonca Özatkan’a sözü vermek istiyorum. Bu noktada da, ülkemizde 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kaliteli nitelikli eşit yeterli bir sağlık 
hizmeti sunulamazken, yurtdışından gelen hastalara bunu sunabilmek 
konusunda sağlık sistemimiz hastanelerimiz ne kadar yeterli? Acaba 
bu yetersizlik algısı benim ya da bizlerin bilgisizliğine mi dayanıyor? 
Yabancı hastalara yönelik olarak Sayın Özatkan’ın hastanesinden somut 
örnekle yola çıkarak neler soruluyor? Dil sorunları ne şekilde çözülüyor? 
Konaklama ihtiyaçları, refakatçinin konaklama ihtiyaçları gibi sorunlar 
ne şekilde çözülmeye çalışılıyor?

Uygulamanın içinden biri olarak Sayın Özatkan’ı dinleyelim. 
Buyurun.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Müdür Yardımcısı

HASTANELER AÇISINDAN  
SAĞLIK TURİZMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kendimi 
tanıtayım. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
İdaresi Bölümü mezunuyum. Gazi Üniversitesinde hastane işletmeciliği 
yüksek lisansı yaptım. Şimdi de Ankara Üniversitesinde Sağlık Kurumları 
Yönetimi Bölümünde doktora yapıyorum.

Son konuşmacı olmam sebebiyle bana çok vakit kalmayacağını düşü-
nerek 15 dakika olarak planladım konuşmamı. Daha sonra Evren hoca 
da benim bahsedeceğim konuların bir kısmına değindiği için, oradan 
da bir kazancım var. Çok kısa, sizleri fazla sıkmadan, daha çok pratikte 
yaşadıklarımızı özetlemeye çalışacağım. Sağlık turizmi ve önemini geçe-
rek, daha çok Türkiye’deki sağlık turizmi, hastanelerdeki uygulamalar ve 
karşılaşılan sorunlardan bahsedeceğim.

Benim katıldığım oturumlarda bahsedildiği gibi ileri yaş ve engelli, 
termal turizm ve medikal turizm; ben medikal turizm üzerinde duraca-
ğım sunumumda.

Sağlık alanında ve hizmet sektörü alanında baktığımız zaman, sağlık 
turizmi son yıllarda en hızlı gelişen hizmet kollarından biri ve sağlık 
turizmi pazarı dünya turizm endüstri pazarı içinde yüksek büyüme ora-
nına sahip. Bunda Avrupa Birliği dinamikleri de etkili. Hem çalışanların 
serbest çalışması açısından, hem de hastaların başka ülkelerde tedavi 
görmeye gitmesi açısından. Yine ülkeler açısından potansiyel bir gelir 
kaynağı olması önemli. Son yıllarda da bizim alanımızda da önemli bir 
bilimsel araştırma alanı.

Şimdi Evren hoca sağlık turizmini anlatırken, turizm bölümünün 
hocası ve dedi ki, bizdeki algı sorduğumuz zaman, ülkemize turist olarak 
gelmiş otelde midesinden rahatsızlanıyor. Mesela bu mu acaba sağlık 
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turizmi diye. Ben de bu sunumu hazırlamadan önce hastanede birkaç 
birimden veri almak istedim, uygulamada karşılaşılan sorunlara değinmek 
istedim. Beş kişiye sorduysam, hastane çalışanı, dört tanesinden aldığım 
ilk tepki şuydu: “Suriyeli hastalar mı müdürüm?”. Yok dedim değil hayır, 
hani hastanedeki algısı bile böyle, “Suriyeli hastalar mı?” sağlık turizmi 
denildiği zaman. O açıdan burada da gelen ilk soru az önce de oydu 
zaten. Şaşırtıcı gelmedi bana da.

Yine başka ülkelerden sağlık hizmeti alma nedenleri; hizmete eriş-
menin zor olması, maliyetler, yeterli sağlık kurumlarının olmaması gibi. 
Yine değinildi, gizlilik var. Özellikle tüp bebek konusunda, cinsiyet değiş-
tirme, estetik cerrahi, madde bağımlılığı gibi durumda kendi ülkelerinde 
değil, farklı bir ülkeden sağlık hizmeti almayı tercih edebiliyorlar. Yine 
yakınların tavsiyesi bir unsur ve tedavi ve tatil, kültürel ziyaret ihtiyacının 
aynı anda karşılanması da nedenlerden biri.

Tabii çeşitli dezavantajlar var. Hasta hakları, hukuki düzenlemeler, 
ülkeler arası sosyal güvenlik anlaşması gibi konularda farklı uygulamalarla 
karşılaşılıyor. Onun dışında gelinen ülke, hastanın geldiği ülkeyle tedavi 
aldığı ülke arasındaki kültürel farklılıklar da çok ciddi, pratikte bazen 
avantajlara bazen dezavantajlara dönüştüğü olabiliyor.

Ben birkaç tane yaşadığım, kendi birebir yaşadığım örnekleri vermek 
istiyorum. Sadece hasta açısından düşünmeyelim. Geçen sene mesela 
Almanya’dn bir sağlık kurumları yönetimi bölümünden birkaç aka-
demisyenin birkaç günlük bir Türkiye ziyaretleri vardı. Bir parçasında 
da hastaneleri ziyaret etmek istemişler. Bizim hastanemize de geldiler. 
Bizim de o klasik gezdirdiğimiz yerler vardır. Birkaç hasta odası, labora-
tuvarlar gibi. Hasta odasına girdik ve buzdolabını görünce çok şaşırdılar. 
Fotoğraflarını çektiler, hasta odasında neden buzdolabı var diye sordular. 
Dedim ki, işte hasta getirdiği suyunu, peynir, yoğurt filan koymak ister 
deyince, şaşırdılar not aldılar. Bizim ne kadar alışık olduğumuz bir durum 
aslında. Hani buzdolabı eskir, biz de yenisini alırız. Yani hiçbir zaman da 
düşünülmedi, buraya buzdolabı almayalım gibi bir şey de düşünülmez.

Sonra yine tek kişilik odalarda refakatçi koltukları var tabii çek yat. 
Ona da burada niye koltuk var diye sordular. Dedik ki, işte refakatçi 
kalacak. “Nasıl yani, hasta dışında başka birinin odada gece kalmasına 
izin veriyor musunuz?” dediler. Evet, bizde böyledir. Ona da çok şaşırdılar. 
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Onun dışında güvenlik kameraları, neden her yerde kamera var diye 
sordular. Hasta bilgilerinin gizliliği, daha sonra ya başka yerde kullanı-
lırsa filan. Bizde böyle hani bakıyorum, hâlâ giderek güvenlik kamerası 
sayısını artırıyoruz. Bir koridorun bu başında varsa, bir sonrasının öbür 
başına da koyuyoruz. Çok farklı uygulamalarla karşılaşılabiliyor. Bunlar 
vardı rastladığımız.

Onun dışında, ameliyattan çıkan hasta, işte ameliyathanenin önünde 
bekliyordu yakınları. Biz onlar için bir uyarı koyduk, bekleme salonunda 
bekleyin diye. Pek çok hastanede de böyledir. Bir ekran vardır, orada 
altta da yazar, ameliyata giren hasta, çıktı, uyanma odasında gibi. Ona 
da böyle, nasıl koyabilirsiniz böyle bir şeyi, biz sadece soyadıyla yazıyoruz 
belki. Bazı hastaneler adını soyadını yazıyorlar. Hasta bunun bilinmesini 
istemeyebilir, işte bir yakını gelir onun orada kadın doğumda ameliyat 
olduğunu görmesini istemeyebilir gibi, böyle pratikte yaşanan şeyler 
var. Bize çok normal gelip de, yabancılar tarafından çok farklı algılanan 
durumlar söz konusu. Hiç sorun olarak düşünmediğimiz şeyler, karşımıza 
sorun olarak çıkabiliyor.

Yine pratikte yaşadığımız şeylerden örnek vereyim. Bizim bir Japon 
doktorumuz vardı dâhiliye uzmanlığını aldı. İlk geldiğinde çok büyük 
sıkıntılar yaşandı. Çünkü çok uzun süre muayene ediyor, aile geçmişini 
çok sorguluyor ve sürekli o doktordan şikâyet gelirdi hastalardan, bize 
özel kişisel bilgiler soruyor filan gibi. Bu ona göre normal. Fakat bizim 
hastalarımız tarafından algılanması tamamen farklı. Sonra çok uzun süre 
muayene ediyordu. Ama bu da bizim hastalarımızdan şikâyet olarak 
dönüyordu. Sonra doktor bey ona şöyle bir çözüm buldu. Yine böyle 
kapıda bir teyze söyleniyormuş “Kaç saattir aynı hastaya bakıyorsun da, 
bekliyoruz biz” filan diye. O da diğer hastaların da duyacağı şekilde demiş 
ki, “tamam teyze seni aldığım zaman sana çok kısa süre ayıracağım”. 
Bu işe yaradı dedi, hiçbir hasta ses çıkarmıyor artık, ben bu yöntemi 
kullanacağım dedi.

Yine biz ona kendi hastanesinde neler yaşadığını soruyorduk. Şöyle, 
mesela saat 17:00’de mesai bitti, doktor kesinlikle o hastasını devredip; 
işte serumu bitti, şu yapıldı, bu tedavi yapılacak gibi nöbetçiye devredip 
gidemezmiş Japonya’da. “Eğer bir doktor böyle bir şey yaparsa, bir hafta 
onun dedikodusu yapılır” dedi. “Hastasını bırakmış gitmiş, düşünebiliyor 
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musunuz” gibi. Mesela bu da bizde son derece olağan, bizim hiç sorun 
olarak görmeyeceğimiz bir şeydir.

Yine tabii ki çok klasik, hastalarla iletişim konusunda; sadece yabancı 
dil bilmek de değil aslında, biz farklı yörelerden gelen hastalarda bile 
hekimlerimiz çok sıkıntılar yaşıyor. Yani telefonla randevu verirken 
bile hasta şikâyetini anlatamıyor aslında. Yabancı hekimlerimiz bundan 
şikâyetçiydi. İşte “böğrüm ağrıyor, yel girdi, damar damar üstüne bindi” 
gibi, hani bir türlü ortak dili bulamıyorlardı. Bunun gibi şeyler yaşıyoruz.

Yine sadece yabancı hastalarda değil aslında, yurtdışında uzun süre 
yaşamış, mesela benim bir yakınım vardı. Türkiye’ye plastik cerrahi ame-
liyatı için geldi. Hastanede diyor ki, çatal kaşık verilmiyor filan. Evet, 
bizim ihale öyle yapıldı. Ben üniversite hastaneleri açısından bakıyorum. 
Evet, deriz ki hastaya çatal kaşığını kendin getir. Getirmezse de git kan-
tinde satılıyor zaten. Mesela bunlar da çok farklı algılanabiliyor tabii ki. 
Ya da işte geliyor, bıçak vermediler sadece kaşıkla çatal var, bıçak yok mu 
gibi, bizim çok üstünde durmayacağımız şeyler yabancı hasta açısından 
bakacağınız zaman çok farklı olabiliyor.

Bürokrasi açısından, işte “beş fotokopi, altı pasaportunun fotokopisi, 
fotoğraf, rapor alacaksan onu oradan götür mühür bastır o tarafa git” 
gibi, hastaları çok yorduğumuz; hem Türk hastalarımızı, hem de yabancı 
hastaların daha da şaşkınlıkla karşıladığı uygulamalarımız var.

Fakat ben bir özeleştiri de yapmak istiyorum. Bazı alanlarda Sağ-
lık Bakanlığı hastanelerinin üniversite hastanelerinden bir adım daha 
önde olduklarını söyleyebilirim. Yine araştırdığım zaman yapılmış bir 
çalışma, hep maliyetlerin üzerinde duruyoruz, ama başka ülkelerden 
sağlık hizmeti alma nedenleri; bu 20 ülkedeki bir araştırmaydı ve yüzde 
40’ı daha ileri teknoloji, yüzde 32’si daha iyi tedavi imkânı olduğu için, 
yüzde 15’i tedaviye daha çok erişim sebebiyle. Sadece yüzde 9 daha az 
maliyetle tıbbi tedavi, yüzde 4’ü de diğer süreçlerin daha az maliyetli 
olması olarak cevaplandırmış. Bu açıdan da ilerisi için bir fikir vermesi 
gerekiyor bu çalışmaların.

Bazı ameliyatların ülkelere göre maliyetine bakacak olursak, Türkiye’de 
oldukça diğer ülkelere göre düşük olduğunu görebiliyoruz. Çok az sayıda 
tabii burada örnek var, ama bunlar daha çok muhtemelen özel hastane-
lerle ilgili fiyatlardır.
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Yeni eğilim nedir? Şimdi eskiden nasıldı? Gelişmekte olan ülkelerden 
gelişmiş ülkelere doğru sağlık hizmeti almaya gidiş vardı. Ben hatırlıyorum 
Turgut Özal baypass ameliyatı olmak için Amerika’ya gitmişti. Merak 
ettim baktım hangi yılmış diye, hatırlıyorum çünkü. 1987 yılıymış, 
30 yıl olmuş neredeyse. Şu an öyle bir şey yok. O zaman ilk defa öyle 
bir şey duymuştuk, baypass ameliyatı var, Turgut Özal oraya gitti diye. 
Daha sonra çok rastlanan bir durum değil. Herhalde en son eski Maliye 
Bakanı mı gitmişti? Onu öyle hatırlıyorum. Onun farklı bir sebebi vardı.

Dolayısıyla acaba bir 30 sene sonra nasıl olacak? Şu an bypass ameliyatı 
olmaya bize çok gelen Azeri hasta var. 20 yıl sonra böyle olacak mı 
olmayacak mı? Bunların analizinin yapılması gerekiyor ve bu hastalar 
geliyorken, buna göre bizim de sistemlerimizi oturtmamız gerekiyor 
diye düşünüyorum.

Baktığımız zaman Singapur, özellikle Uzakdoğu ülkeleri, Tayland’da 
cinsiyet değiştirme operasyonları konusunda son derece başarılılar. Girip 
araştırmanızı istiyorum. Yani sonuçlar inanılmaz. Kosta Rika’da diş teda-
visi, Amerika’ya yakın olması sebebiyle de. Yine Macaristan diş tedavi-
sinde daha çok, Çek Cumhuriyeti, Malezya, bu da İslam ülkelerinin de 
pazarını oluşturan bir ülke, Hindistan parlayan yıldızlardan biri. Şimdi 
Hindistan dediğimiz zaman aklımıza genelde Facebook’ta dolaşan şu 
görüntüler geliyor, ama aslında öyle mi acaba şimdi? Girdiğim zaman ben 
araştırmak için, pek çok JCI akreditasyonuna sahip hastane var. Sağlık 
turizminde son zamanlarda en büyük payı alan ülkelerden biri ve her yıl 
bu sektörde yüzde 30 büyüme yaşanıyor. Popülaritenin nedeni ne diye 
bakacak olursak; turizm potansiyelini erken görmeleri, düşük maliyet, 
iyi tanıtım, son yıllarda kayda değer ekonomik gelişme ve batıda eğitim 
görmüş tıbbi ve yabancı dil bilgisi çok iyi hekimler ve sağlık personeli.

Tıp yayınları konusunda son derece iyi durumda Hindistan. O az 
önce gördüğümüz diş protezlerini unutun, son derece ilerideler. Şöyle; 
mesela çoğu İngiltere’de, Avrupa’da, Amerika’da pek çok hastanede PACS 
sistemi var radyolojide kullanılan görüntü arşivleme sistemi. Görüntü, 
anında dünyanın başka bir yerine gidiyor. Mesela radyoloji raporlanması, 
MR tomografi sonuçları, çekilmesi kısa sürüyor, ama onun bir radyolog 
tarafından yorumlanması için çok süre geçiyor. Bir hafta, iki hafta, bizim 
hastanede 20 günü bulabiliyor. Çoğu yurtdışında şöyle; radyolog bile 
istihdam etmiyorlar, Hindistan’daki radyologlarla anlaşıyorlar. Saat farkı 
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sebebiyle de böyle bir avantajları oluyor ve son derece güvenilir hekimler 
olduğu için de, çoğu hastane bu yolu seçmiş durumda.

Araştırma yolları nedir acaba, hani nereden duyup gidiyor hastalar 
diye baktığımız zaman; hani hep broşür tanıtım televizyon diyoruz, 
ama yüzde 74’ü online araştırmaya dayanıyor. Herkes bir açıp herhalde 
önce Google’dan bakıyor nedir durum diye. Ben de baktığım zaman, 
JCI akreditasyonu olanlar hangileriymiş diye onlara baktım. Hekim 
önerisi yüzde 10, yüzde 8 arkadaş ve aile önerisi, hastanenin referansı 
yüzde 6, düşük bir oranda da broşür televizyon ve tur videosunun etkili 
olduğunu görüyoruz.

Türkiye’de sağlık turizmine bakacak olursak; TÜRSAB’ın son rapo-
runa göre, turizm gelirleri 2013 yılı itibariyle 32,3 milyar dolar, sağlık 
turizmi gelirleri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar, sağlık turizmi ilerleme 
raporuna göre de 2,7 milyar dolar. Üstün yönlerimiz zayıf yönlerimiz, 
bunlardan zaten bahsedilmişti. Yine bundan da Evren hoca bahsetmişti, 
o yüzden geçiyorum.

Bundan da bahsedilmişti, ama çok net olarak söylemem gerekirse, 
bazı şeyler anlaşılamayabiliyor. Artık medikal turizm ve turistin sağlığını 
anladık. Sağlık alanında ikili anlaşmalı ülkelerden gelen hastalar var. 
Bunlar Sağlık Bakanlığından bize resmi yazıyla gelen hastalar. Sudan, 
Afganistan, Yemen gibi ülkelerden geliyor. Diğeri de, Sosyal Güvenlik 
Kurumu kapsamında genel sağlık sigortası kapsamında gelen hastalar var 
ülkelerle yapılan anlaşmalar var. Burada daha çok gurbetçiler oluyor ya 
da işte bulunan yabancılar, GSS’ye tabi olmayanlar da bu şekilde gelen 
hastalar. Ama hepsi sağlık turizmi kapsamında değerlendirilebiliyor, ama 
ilgi alanımız ilk iki grup diyelim.

Gül Hanımdan Sayın Daire Başkanından aldığımız rakamlar, çok 
teşekkür ediyorum ona da. En güncel rakamlar bunlar. 2011, 2012, 2013 
ve 2014 yıllarına ait, uluslararası hastaların dağılımı. Gördüğünüz gibi 
özel hastanelerde son derece fazla, üniversite hastaneleri söylediğim gibi 
çok az, bize de başvurular çok az.

En çok hangi kliniklere geliyorlar diye baktığımız zaman; ilk 10 tabii 
acil tıp, her yıl ilk sırada yer almış, ama ortopedi göz katarakt ameliyatı 
için geliyorlar. 2013 yılında diş tedavisi de yine ilk 10’a giriyor. KBB 
genel cerrahi, bu şekilde bir eğilim var.
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İllere göre bakacak olursak, Antalya her yıl ilk sırada; İstanbul ve 
Antalya bu şekilde. 2012’de Ankara’yı görüyoruz. 2013’de Afyon var, 
termal turizm sebebiyle olabilir. Batman benim çok ilgimi çekti 2014’de. 
Evet, girdim Batman’da beş tane özel hastane var. Böyle gayet İngilizce 
web sayfaları filan olan, muhtemelen o bölgedeki yabancı hastaları çeken 
yer. Medikal Park var, onun dışında dört tane daha özel hastane var. 
Benim atladığım hastaneler de olabilir.

Uluslararası hastaların geldiği ilk 10 ülke; Almanya, Libya, Rusya 
turistler sebebiyle muhtemelen, Irak, Hollanda. Almanya ve Hollanda’da 
bunlar gurbetçilerden dolayı olduğu literatürde yer alıyor. Azerbaycan, 
İngiltere, Romanya, Norveç, Bulgaristan gibi… İngiltere’de bekleme 
süreleri çok uzun, kamu eliyle yürütülüyor sağlık hizmetleri. Özel sektör 
olmadığı için, İngiltere’de bekleme süreleri çok uzun, çoğu sağlık hizmeti 
de kapsam dışında olduğu için bu şekilde.

Medikal turizm bu dört ana başlıkta bakacak olursak; medikal turizm 
kapsamında hastaların geldiği ilk 10 ülke. Bunu 2013 raporundan aldım, 
daha yeni bir veriye ulaşamadım. Libya, Almanya, Irak, Azerbaycan ve 
Rusya ilk beşini görüyoruz. Turistin sağlığı kapsamında hastaların geldiği 
ilk 10 ülke; Rusya, Almanya, İngiltere ve Hollanda, Libya diye gidiyor.

İkili anlaşma kapsamında Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gelen hastalara 
baktığımız zaman; Afganistan, Sudan, Arnavutluk, Kosova gibi. SGK 
kapsamında, işte burada bahsettiğim gibi gurbetçiler sebebiyle, Almanya 
Hollanda gibi. SGK’yla biz yurtdışındaki ülkelerle anlaşma yapıyor 
SGK, faturalandırılması ona göre yapılıyor. Bunlar sağlık turisti olarak 
almıyoruz.

Aylar itibariyle baktığımız zaman, Temmuz Ağustos’ta yani yaz 
dönemlerinde yine turizmdeki aylardaki artışla paralel gittiğini görüyo-
ruz. Yine Şubat’ta… Bizim ama hastanelerde hep böyledir zaten. O da 
paralel gidiyor, Şubat tatilinde, işte bademcik ameliyatı ya da öğretmenler 
gelirler, o şekilde devam ediyor.

Yine grafiği inceleyecek olursak, SGK’yla anlaşmalı ve ikili anlaş-
malarla gelen sayısı zaten çok az verilerde. Daha çok diğer iki grup var. 
Yüzde olarak dağılımında da yine yaz aylarında artış olduğunu görüyoruz. 
Akredite olma durumlarına göre uluslararası hasta geliş şekillerine baktı-
ğımız zaman, turistin sağlığı ve SGK’yla ikili anlaşmalı ülkeler, medikal… 
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Her alanda farklılıklar göze çarpıyor. Mesela medikal turizmde akredite 
olmuş olanları da tercih ettiklerini görüyoruz, ama son yeni rakamlar 
nedir? Onları da bir sonraki raporda görürüz.

Sağlık turizmi turistin sağlığı kapsamında değerlendirilmeyen yabancı 
hastalar kimler? Ülkemizde oturma izni alan ve geçici T.C. kimlik numa-
rası olan yabancı hastalar. Eğer GSS kapsamında değilse, kamu sağlık 
hizmetleri satış tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Mülteciler, sığınma 
başvurusu yapanlar, sığınmacılar, vatansızlar, insan ticareti mağdurları 
bu kapsamda değerlendirilmiyor. Adli vaka, trafik kazası yine buna dahil 
değil. Kıbrıs da, yakın zamanda buradan çıkartıldı Kıbrıs vatandaşları.

Kamu hastane birliklerine bağlı hastanelerde uluslararası hasta birim-
leri kurulması esası var. Birçoğunda yok, ama hani biz üniversite has-
tanelerine bakacak olursak, neredeyse hiçbirinde yok. Ben Hacettepe 
Hastanesini biliyorum, güzel bir uluslararası hasta birimleri var.

Sağlık Bakanlığının yine yabancı hasta takip sistemi var. İnceledim, 
çok güzel bir sistem. Bizde maalesef yok. Verileri biz de daire başkanlığına 
gönderiyoruz. Bizim bu verileri sistemden süzmemiz çok zor oluyor. Bu 
takip sistemine dahil olmadığımız için aynen, yani bütün Suriyeli hastalar 
da onların içinde çıkıyor. Yani çok karmaşık bir şekilde onu ayıklamaya 
çalışıyor bizim bilgi işlem de.

7/24 hizmet veren 444 47 28 hattı var Sağlık Bakanlığının, biz de 
faydalanıyoruz. İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusçaydı, sonra Fransızca 
ve Farsça da eklendi. Kamu sağlık hizmetleri satış tarifesi var, 3 Haziran 
2014’de yayınlanan. Bunun EK 5’i sağlık turizmi ve turist sağlığı kap-
samında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yönerge kapsamındaki 
kişilerin ücretlendirilmesi konusu. Burada diyor ki, Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde bu fiyatların iki katına kadar, üniversite hastanelerinde 
üç katına kadar sağlık hizmeti sunucularınca belirlenebilir. Bizim yöne-
tim kurulumuz iki katı diye karar aldı mesela, biz iki katı uyguluyoruz.

Iskonto oranları var, bunları da uygulamak zorundayız. A grubu 
ülkeler Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Gana gibi. Bunlarda yüzde 
40 iskonto uygulamak durumundayız. B grubu ülkelerde; Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bosna - Hersek gibi yüzde 20, C grubunda yüzde 10. Yine 
kemik iliği organ nakli, onun dışında paket fiyata dahil olmayan tıbbi 
malzeme ve ilaçlarla ambulans hizmetleri için ıskonto uygulanmaz diyor.
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Son slâydım; hızla büyüyen ve katma değeri yüksek bir sektör oldu-
ğunu artık hepimiz kabul ediyoruz. Trend dediğim gibi değişiklik gös-
terebiliyor. Göreceğiz hepimiz inşallah, 10 yıl sonra 20 yıl sonra nasıl 
olacak. Tüm paydaşlar tarafından stratejik planlama yapılması gerekiyor, 
koordineli çalışılması gerekiyor. Eldeki bu tüm analizler elimizdeki 
verilere göre yapılıyor ve verilerin toplanması aşamasında daha titizlikle 
toplanması gerekiyor.

Yabancı dil sorunundan bahsettim ve yanlış anlaşılmalar, özellikle 
Azeri hastalarla biz çok yaşıyoruz. Yine kamu hastaneleri için, ben kendi 
hastanemiz için pratiktekileri aktarabilirim. Fatura tahsilatında yaşadı-
ğımız sıkıntılar var. Çünkü bizim hastanemiz üniversite hastanelerine 
gelen… Bizim hasta profilimiz şudur: Basit bir operasyon için gelmez, 
özellikle bilmem kim hocaya diz protezi ameliyatı olmak için gelir. 
Otelcilik hizmetini düşünmez ya da çok ciddi başka hastanelerin kabul 
etmediği komplike vakalar gelir. Dolayısıyla bu hastalarda da belli bir, 
bu paketteki olacak gibi bir şey söz konusu olmuyor. Hastanın immün 
sisteminde sıkıntı oluyor, yatış süresi uzuyor, ameliyat sırasında komp-
likasyon gelişebiliyor, farklı şeyler kullanılması gerekebiliyor. Dolayısıyla 
geçen hafta yaşadık mesela bir Azeri hastada. Paket fiyatı 87 bin civa-
rındaydı, karaciğer nakli. Ama hastaya 125 bin oldu en son faturası. Bu 
durumlarda bizim de sıkıntı yaşadığımız durumlar oluyor. Tabii hastayı 
rehin tutma, senet imzalatma gibi bir şey de asla öz konusu olamaz. Biz 
de hukuk müşavirliğine yönlendiriyoruz.

Yine otelcilik hizmetlerinin iyileştirilmesi gerekiyor kamu hastanele-
rinde. Web sayfalarımız, yani kendi hastanemizin bile İngilizce web sayfası 
yok. Ben araştırdım, diğer kamu hastaneleri de, üniversite hastaneleri 
özellikle çok farklı durumda değil.

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz 
için, vakit ayırdığınız için cumartesi günü bu saatte. Sağolun. (Alkışlar)

Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Teşekkürler Sayın Özpınar. 
Bu bölümde soru cevaplara geçebiliriz. Sorunuzu yazılı olarak… Peki, o 
zaman yazılı gelen bir soru var, onu aktarayım.

Sayın Araş. Gör. Arif Hüda Köken yöneltmişler, Berna Özpınar 
Hanıma yönelik. Teknolojik gelişmeler tıbbi müdahaleleri kıtalar arası 
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uygulanabilir hale getirmekte. Bu şekilde olan bir uygulama, sağlık turizmi 
kapsamında hizmet sunucusu ve acente ilişkisi olarak kabul edilebilir mi? 
Örnek, Da Vinci cerrahisi şeklinde bir soru var. Buyurun.

Av. Berna ÖZPINAR (Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 
Başkanı)- Teşekkür ederim. Bu soru esasen Ayfer hocama sorulması 
gereken bir soru. Onun tele tıp uygulamaları konusunda çok güzel bir 
tebliği var. Sorduğunuz hususa şöyle cevaplamak mümkün orada bir 
sağlık turizmi kanımca yok. Çünkü, esasen kişinin bulunduğu yerde 
aldığı hizmet turizm kapsamında değil. Hekimin bir başka yerde olup da, 
mekân olarak başka yerde hizmet verdiği bir durumdan bahsediyorsunuz. 
Orada hasta ile hekim sanal da olsa karşı karşıya, tamamen vekâlet akdi. 
Ama sağlık turisti değil o kişi.

Tabii ki yabancı unsur girdiği için, milletlerarası özel hukuk uygula-
ması hakkında kanuna bakıyoruz, yetki kurallarına bakıyoruz, sözleşme 
türüne bakıyoruz. Tele tıp uygulamalarındaki durum böyle.

Teşekkür ederim.

Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Buyurun sizin sorunuzu 
alalım.

Prof. Dr. Yaşar BİLGE- Öncelikle sunumlardan çok faydalandım, 
çok teşekkür ederim. Sağlık turizmi hukukunda karşılaşılan sorunlardan 
bir tanesi de, mikrobik hastalıklar, enfeksiyonlar değil mi? Bunun üzerinde 
durmak için söz aldım. Bu mikrobik hastalıkların tanınması, bununla 
ilgili sorumluluk hukukunun değerlendirilmesi ve ilgili taraflara bilgi 
verilmesi oldukça ehemmiyette.

İşte bu alandaki karşılaşılan sorunları 10 Aralık 2015 tarihinde 
İbni Sina Hastanemizde tartışacağız. Lütfederseniz, onurlandırırsanız 
sevinirim. 10 Aralık 2015 tarihinde bu mikrobik hastalıklarda hekim 
sorumluluğu, sağlık hukukundaki karşılaşılan sorunları tartışacağız. Bu 
sorunların çözümünde disiplinler arası çalışma gereğinden dolayı da söz 
aldım. Arkadaşlarımızın onur vermesinden mutluluk duyacağım.

Çok teşekkür ederim.

Av. Mehmet TOKER (Oturum Başkanı)- Hocam katkılarınız için 
biz teşekkür ederiz. Başka sorusu olan yoksa oturumu sonlandıracağız.
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Ben değerli hocama, Sayın Özpınar’a Sağlık Hukuku Kurulu Baş-
kanı olarak gösterdiği emeklerden ve bu kurultay için verdiği çabalardan 
dolayı, Sayın Özatkan’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Bizleri dinlediğiniz için ve katılımınız için sizlere de çok teşekkür edi-
yoruz. (Alkışlar)

SUNUCU- Bizler de vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere 
çok teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi konuşmacılarımıza takdim edilmek 
üzere plâket törenine geçiyoruz.

(Plâketler verildi)
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