
 

COVİD-19 AŞISI BULUNMA İHTİMALİNE GÖRE ANAYASA 
MAHKEMESİ AŞI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

        Av. Ece SİNDEL 

       Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu  

        Başkan Yardımcısı 

 

Özet 

Covid-19’un; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile birlikte; pek çok hukuki 

sorunla karşılaşıldığı gibi tüm dünya tarafından ölümcül salgın olan Covid-19 için aşı 

çalışmalarına da başlanılmıştır. Ancak söz konusu aşı çalışmaları; tüm dünyada önem taşıyan ve 

mücadele edilmeye çalışılan aşı karşıtlığı ile birlikte aşılar hakkında yasal düzenleme 

eksikliklerinin düşünülmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de 

sayıları bir hayli artan aşı karşıtlığı söylemleri, bilim adamlarının bu konudaki tepkileri yanında 

ülkemizdeki yasal mevzuatların eski tarihli olması, güncel konulara, aşılara cevap verememesi 

nedeni ile 24/12/2015 tarih, 29572 sayılı Anayasa Mahkemesi aşı kararı da büyük yankı 

uyandırmıştır. Dünyanın geldiği son noktada ise; Covid-19 aşısı için herkes beklemekte ve aşı 

için tüm dünya bir an evvel aşının bulunmasını istemektedir. Ancak bu durumda dahi tüm 

dünyanın sağlığını etkileyen, salgın hastalık için ülkemizde de aşı karşıtlığı durumunun devam 

edip etmeyeceği yanında Covid-19 aşısını reddeden bireyler için uygulanabilecek yaptırımlara 

ilişkin mevzuat boşluğu da yer almaktadır. Bu nedenle ilgili çalışma ile; Anayasa Mahkemesi 

kararının aşı karşıtlığı gibi gösterilmesinin doğru olmaması, yanlış anlaşılmalara sebep olunan 

açıklamalara yer verilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi zorunlu aşı kararının irdelenmesi, 

Covid-19 aşısı bulunması halinde hangi sorunlarla karşılaşılacağın belirtilmesi ve ivedilikle 

ülkemizde zorunlu aşıların KANUN ile düzenlemesinin sağlanması gerekliliği vurgulanmak 

istenmiştir. 

 

 

 



• AŞI KAVRAMI 

Aşı;  

Türk Dil Kurumu tarafından; Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda 

verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik. 2. Bu eriyiğin uygulanması: Çiçek 

aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı vb.; 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 4.maddesi Tanımlar kısmında; “ f) 

İmmünolojik Ürün: Kolera, BCG, polio ve çiçek aşıları gibi aktif bağışıklık sağlayan 

ajanlar; tüberkülin ve tüberkülin PPD, brusella, Schick ve Dick testleri dahil bağışıklık 

durumunu teşhis etmek için kullanılan ajanlar ve difteri antitoksini, anti-çiçek globulini, 

antilenfotik globulin gibi pasif bağışıklık sağlamak için kullanılan ajanları içeren tüm 

aşılar, toksinler ve serumlar ile allerjen bir ajana karşı kazanılan spesifik immünolojik 

cevabı değiştirmek veya tanımlamak niyeti ile kullanılan allerjen ürünlerden oluşan 

beşeri tıbbi ürünler” olarak ifade edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aşılar için1; 

“Aşı, hastalıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Bir aşı, vücudun bağışıklık 

sisteminin virüsler veya bakteriler gibi patojenleri tanımasına ve bunlarla savaşmasına 

yardımcı olur, bu da bizi neden oldukları hastalıklardan korur. Aşılar, kızamık, çocuk 

felci, tetanoz, difteri, menenjit, grip, tetanoz, tifo ve serviks kanseri dahil olmak üzere 

25'ten fazla zayıflatıcı veya hayatı tehdit eden hastalıklara karşı koruma sağlar. 

Şu anda, çocukların çoğu aşılarını zamanında almaktadır. Bununla birlikte, dünya 

çapında yaklaşık 20 milyon hala kaçırıyor; kaçan kişileri ciddi hastalıklar, ölüm, sakatlık 

ve kötü sağlık riski altına sokuyor.” açıklaması getirilmektedir. 

Zorunlu aşı; devletler tarafından yapılması zorunlu olan ve yapılan; yaptırılmadığı 

taktirde çeşitli yaptırımların uygulanmasına neden olunan, kanunla düzenlemeye alınan 

aşılar olarak tanımlanabilir. 

 

                                                           
1 https://www.who.int/topics/vaccines/en/ 



ÜLKEMİZDE ZORUNLU AŞI VE YASAL DÜZENLEMELER 

Ülkemizde; aşı ile ilgili düzenleme içeren kanun yalnızca 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu’dur. Kanun’da; toplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması, salgın hastalıkların 

önlenmesi, salgınla mücadele edilmesi devletin görevleri arasında sayılmıştır.  

Kanunda zorunlu aşı olarak belirtilen tek aşı; çiçek aşısı olarak düzenlenmiştir. 

Kanun 57.maddesinde ise; Türkiye sınırları içerisinde salgın hastalıklarla mücadele 

başlığında; 

“Kolera, veba (Bübon veya zatürree şekli), lekeli humma, karahumma (hummayi tiroidi) 

daimi surette basil çıkaran mikrop hamilleri dahi - paratifoit humması veya her nevi gıda 

maddeleri tesemmümatı, çiçek, difteri (Kuşpalazı) - bütün tevkiatı dahi sari beyin 

humması (İltihabı sahayai dimağii şevkii müstevli), uyku hastalığı (İltihabı dimağii sari), 

dizanteri (Basilli ve amipli), lohusa humması (Hummai nifası) ruam, kızıl, şarbon, felci 

tıfli (İltihabı nuhai kuddamii sincabii haddı tifli), kızamık, cüzam (Miskin), hummai racia 

ve malta humması hastalıklarından biri zuhur eder veya bunların birinden şüphe edilir 

veyahut bu hastalıklardan vefiyat vuku bulur veya mevtin bu hastalıklardan biri sebebiyle 

husule geldiğinden şüphe olunursa aşağıdaki maddelerde zikredilen kimseler vak'ayı 

haber vermeğe mecburdurlar. Kudurmuş veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından 

ısırılmaları, kuduza müptela hastaların veya kuduzdan ölenlerin ihbarı da mecburidir.” 

İlgili maddede; ihbar yükümlülüğü bulunan bulaşıcı hastalıklar düzenlenmiştir. 

1593 sayılı Kanun’un 72. Maddesinde; 

“57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan 

şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur…… 

Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbiki.” düzenlemesine yer 

verilmiştir.  

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; 

 “(1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini 

yürütmekle görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur.  



 (2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

 (a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle 

mücadele etmek,  

 (c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıkla ve kanser ile anne, çocuk, ergen, 

yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, 

bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını 

sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, 

uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak, 

bu konuda politika ve düzenlemelerin oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak” 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı’nın Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ile birlikte2; Boğmaca, 

Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B, 

Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya’ya bağlı 

invaziv pnömokokal hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkları 

kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile hassas yaş gruplarına 

enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan 

aşılama hizmetlerini içerir.  

Temel amaç; doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak sayılan hastalıklara karşı 

bağışık kılınmasıdır. Genişletilmiş deyimi ise aşısız veya eksik aşılı bebek ve çocukların 

tespit edildiği anda aşılanmasının sağlanması ve bu uygulamanın ülke genelinde her yerde 

eşit olarak yapılması anlamını vurgulamak için kullanılmaktadır. 

Görüldüğü gibi ülkemizde; Sağlık Bakanlığı genişletilmiş Bağışıklama Programları 

olmakla birlikte, Zorunlu aşı kapsamında kanuna dayalı tek düzenleme Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu ile zorunluluğu belirtilmiş olan çiçek aşısıdır. 

 

                                                           
2 T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 
https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42937/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html, 
(28.05.2020) 

 

https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42937/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html


AŞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DÜNYA ÖRNEKLERİ 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından; 2011- 2020 tarihleri arasını kapsayan Küresel Aşı Eylem 

Planı oluşturulmuş; aşılamayı yaygınlaştırmak için yeterli kaynaklar, destekleyici sağlık 

sistemleri ve altyapı geliştirmek, herkese ulaşabilmek için gerekli sağlık çalışanlarını 

eğitmek, ülkelerle birlikte çalışmak planlanmıştır. Aşının faydalarını en üst düzeye 

çıkarmaya yardımcı olacak yeni ve geliştirilmiş aşılar ile teknoloji yardımıyla yıllar 

boyunca dünya çapında aşılama ile daha sağlıklı bir yaşam için planlar geliştirilmiştir. 

Çalışmada; aşının yüzyıllardan beri gelen bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeki başarısına 

vurgu yapılmış; aşıların kapsamının arttırılması, kişilere ulaşımı ve daha sağlıklı bir 

yaşam için altı ilke belirlenmiştir. Altı ilke; ülkelerin sahiplenmesi, ortak çalışmalar, 

eşitlik, bütünleşme, sürdürülebilirlik ve yenilik olarak belirlenmiştir. 2020 yılına kadar en 

az %90 ulusal aşı kapsamında beklentiler belirlenmiştir. Bireylerin bağışıklanmasının 

önemi ve bağışıklanma olmaması karşısında karşılaşabilecekleri sorunların anlaşılması 

için; çocukluk yaştan itibaren eğitimlerle, sosyal medya aracılığıyla eğitilmesinin 

gerekliliği, gerekirse ailelerin teşvik edilmesi için mali destek sağlanması gibi öneriler 

sunulmuştur. 3 

Zorunlu aşılama ilk olarak 1853 Aşı Yasası ile şu anda hiçbir aşının zorunlu olmadığı 

İngiltere'de uygulanmış; çocukların çiçek hastalığına karşı aşılanması, hekimden 

aşılananların belgelerle kanıtlanması ve aşılanmanın reddi halinde 1 £ para cezası 

verilebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte aşı; çeşitli teşvik ve cezaları 

içerecek şekilde gelişmiş; bazı ABD eyaletlerinde çocukların aşı olmadan devlet 

okullarına erişemeyecekleri; Avustralya'da çocukluk dönemi aşılama programlarına 

uyum, okul öncesi kabul ('Jab yok, oyun yok') ve aile yardım ödemeleri ('Jab yok, ücret 

yok') ile bağlantılı olduğu; ancak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan yasa ile 

çocukların aşılanmasının zorunlu hale geldiği, 2010 yılında 27 AB ülkesi (artı İzlanda ve 

Norveç) üzerinde yapılan bir araştırmada, 15'inde zorunlu aşı olmadığı görülmüş, 

İtalya’nın zorunlu aşı listesine 10 aşı eklediği belirtilmiş; Fransa’da da aşılanmayan 

çocukların okullara alınmayacağına ilişkin düzenlemelerin olduğu, aşılamanın bazı 

                                                           
3 https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_foreword.pdf?ua=1 



kurumlarda - özellikle sağlık kuruluşlarında - bir istihdam koşulu da olabileceği 

belirtilmiştir. 4 

Bazı ülkelerde aşı uygulamalarının yapılmaması maddi açıdan yükümlülük yaptırımına 

tabi iken bazı ülkelerde çocuklar açısından okula kabul edilmeme gibi yaptırımlar 

uygulanılmaktadır. 

Covid-19’un ortaya çıkmasıyla birlikte ülkeler Covid-19 salgınına özel aşılanmaya ilişkin 

zorunluluklar ve çeşitli yaptırımlar da düzenlemeye başlamışlardır. Buna ilişkin olarak; 

Danimarka’da zorunlu aşı düzenlemeleri yer almamasına rağmen; 21.03.2021 tarihine 

kadar yürürlükte kalacak şekilde 03.03.2020 tarihinde çıkarılan “Acil Koronavirüs 

Yasası” ile birlikte; karantina önlemlerinin uygulanmasının yanı sıra, şu anda virüs için 

bir aşı olmamasına rağmen, yetkililerin insanları aşılanmaya zorlamasına izin veren 

düzenlemelere yer verilmiştir.5 

Kanada’da; Kanadalıların üçte ikisinden fazlası tarafından yeni koronavirüsün neden 

olduğu hastalık COVID-19 için aşının herkes için zorunlu olması gerektiğine inanılarak, 

bu nedenle anketler yapılmakta ve yasal zorunluluk getirilmek istenmektedir. 6 

Avrupa’da da aşı karşıtlığına ilişkin pek çok düşünce yer almakla birlikte; Avrupa'daki 

enfeksiyonlar Nisan ayı başlarında hızlı bir şekilde arttığında yapılan Aşı Güven Projesi 

ve yapılan anketin ön sonuçları ile pandeminin en kötüsünden kaçınmayı başaran 

ülkelerde aşı gerekliliği konusunda direnç gösterilmektedir. İmmünologların kitlesel 

aşılamaların Ekim ayı başlarında gerçekleşebileceğini öne sürdüğü İsviçre'de, 

sorgulananların %20'si; Avusturya'da sorgulananların %18'i, İngiltere’de %10’unun 

aşılamayı reddedecekleri belirtilmiş; Almanların sayısının ise Nisan ortasında % 79'dan 

Mayıs ayında % 63'e düştüğü belirtilmiştir.7 

                                                           
4 Is Mandatory Vaccination Legal in Time of Epidemic? Sarah Fujiwara, MD, 
https://journalofethics.ama-assn.org/article/mandatory-vaccination-legal-time-epidemic/2006-04 

5 The Local dk, Denmark rushes through emergency coronavirus law, 
https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law, (26.05.2020). 

6 72% of Canadians support mandatory coronavirus vaccine, Ipsos poll suggests Beatrice Britneff 
https://globalnews.ca/news/6932834/mandatory-coronavirus-covid-19-vaccine-ipsos/ 

7 Is Mandatory Vaccination Legal in Time of Epidemic? 

https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law


 Dünya Sağlık Örgütü tarafından da; Covid-19 aşılanması kapsamında geçici rehber 

hazırlanmış 8; toplu aşı kampanyalarının riskleri ve önerileri ile, uygulanması gereken 

prosedürlere, aşı kampanyalarının coğrafi konum, popülasyon bağlamında 

değerlendirilerek yapılması gerekliliği yanında eğitimle aşı karşıtlığının önüne geçilmesi 

hedefleri düzenlenmiştir. 

Tüm dünyada zorunlu aşı uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri olmayan ülkeler 

Covid-19 aşılanma sürecinde yaşanılabilecek hukuki sorunları tartışmakta, çözüm 

bulmaya çalışmaktadırlar. Bu durumun ülkemizde de ivedilikle konuşulması ve diğer 

bulaşıcı hastalık aşıları ile birlikte zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Sağlık 

Bakanlığı tarafından genelgelerde belirtildiği gibi; “bağışıklama hizmetlerinde temel 

amaç; toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya 

çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların 

önüne geçmektir. Temel hedefin aşısız çocuk bırakmamak olduğu unutulmamalıdır.” Bu 

sözün devlet tarafından da unutulmadan çözüm getirilmesi gerekmektedir. 

ANAYASA MAHKEMESİ AŞI KARARI 9 

Anayasa Mahkemesi kararı; velayet altında bulunan başvurucuya bebeklik dönemi 

aşılarının uygulanması ebeveynleri tarafından kabul edilmediği hâlde mahkemece sağlık 

tedbiri uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle ebeveynlerin maddi ve manevi varlığın 

korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlali iddiasına ilişkin 26.02.2013 tarihli bireysel 

başvurusudur. 

Anayasa Mahkemesi kararında; ilgili mevzuatlar değerlendirilmiş; 

• 1593 sayılı Kanun’da münferiden çiçek aşısının mecburi bir aşı olarak öngörüldüğü, 

bunun dışındaki aşı uygulamasının Bakanlığın Genelgesi kapsamında ve belirlenen 

program çerçevesinde yapıldığı görülmekle birlikte genel ve zorunlu aşı uygulamasına 

dayanak oluşturacak bir kanun hükmünün mevcut olmadığı,. 

                                                           
8 Framework for decision-making: implementation of mass vaccination campaigns in the context of COVID-19, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332159/WHO-2019-nCoV-Framework_Mass_Vaccination-2020.
1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9 Başvuru Numarası: 2013/1789), Karar Tarihi: 11/11/2015, R.G. Tarih ve Sayı: 24/12/2015-29572 



• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin de Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan bir 

temel hakka yönelik sınırlandırma ve müdahale açısından dayanak olamayacağının 

açık olduğu belirtilerek başvurucunun, Anayasa’nın 17. maddesinin ihlal edildiği 

yönündeki iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE karar 

verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince verilen kararda da açıkça vurgulandığı gibi; zorunlu aşının 

Kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde; temel hak ve özgürlüklerden yaşam 

hakkına bağlı sağlık hakkının ihlali ortaya çıkacaktır. 

ANAYASA MAHKEMESİ AŞI KARARI’nın COVİD-19 AŞISI KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi;  

• Anayasa 17/II: “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” 

Anayasada kişinin vücut bütünlüğü ve sağlığı üzerindeki haklarının en temel haklardan 

biri olduğu belirtilmiş ve “tıbbi zorunluluklar ile kanunda yazılı haller dışında, kişinin 

vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı ve rızası olmaksızın bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 

tutulamayacağı” hükme bağlanmıştır. Bu durum tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu 

için de en önemli şarttır. 

Yine Anayasa’da; Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 56.maddede düzenlenmiş 

olup; 

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve 

madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık 

kuruluşlarını tekelden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 



Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 

yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” 

• Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre; “Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve 

gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal, toplumsal olarak sağlıklı 

normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları 

gözetilmelidir.” Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce 

çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını 

üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.” 

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun’unda;  

“Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi;  

 Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile 

kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu ifade 

eder.” 

5. maddesi’nde; 

“Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 

sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak 

tedbirlerdir. Bunlardan; sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve 

tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık 

yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.” 

• 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanun’un 70.madde; 

“Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, 

hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını 

alırlar.” 

 



• Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “İlkeler” kenar başlıklı 5.maddesi’nde; 

“Sağlık hizmetlerinin sunulmasında; tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı 

haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik 

haklarına dokunulamaz.” 

22. maddesinin birinci fıkrası’nda; 

“Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği 

rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.” 

24. maddesi; 

“Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden 

veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır 

bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. Kanuni 

temsilcinin 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 sağlanır. 

Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bilgilendirme 

yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. 

Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben 

gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; 

Türk Medeni Kanununun 346 ncı ve 487 inci maddeleri uyarınca mahkeme kararına 

bağlıdır. 

25. maddesi’nde; 

“Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu 

hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan 

tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin 

uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut 

yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. 



 Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta 

aleyhine kullanılamaz.” 

• Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi; 

5.maddesi’nde; “Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu 

müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş olarak muvafakat vermesinden sonra 

yapılabilir. 

6. maddesi; 

“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. 

İlgili mevzuatlar ve Anayasa kararında da belirtildiği gibi; kişinin maddi ve manevi 

varlığının korunmasında kanunen yazılı hallerin istisna olması koşuluyla; kimse onayı 

olmayan tıbbi müdahaleye tabi tutulamaz. 

 

Devletin en temel görevlerinden biri vatandaşlarının sağlık hakkını korumaktır. Bunun 

için de sağlık sisteminden herkesin eşit şekilde yararlandırılması yanında sağlık için 

gerekli tüm önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kuşkusuz ki; kamu sağlığını 

tehdit edecek sonuçlara varan bulaşıcı hastalıklara ilişkin aşılanmayı kanun ile 

düzenleyerek, gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de devlete aittir. Ancak; herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır. Halen daha çok eski tarihli kanunlarla hareket edilmekte, yeni 

düzenlemelerin de kanun ile değil kanun hükmünde kararnameler ile yapılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Oysa ki bu konu; vücut bütünlüğüne ilişkin istisnai bir düzenleme olmakla 

birlikte, tıbbi müdahalenin de hukuka uygunluk şartıdır. Dolayısıyla, kanunla 

düzenlenmesi gerekmektedir.  



Anayasa Mahkemesi kararının 2015 tarihine dayanması, Anayasa Mahkemesi kararının 

sanki aşı karşıtlığını destekliyormuş gibi yanlış değerlendirilerek kamuoyuna yansıtılması 

gibi sebeplerle aşı karşıtlığının da artmasına rağmen kanuni düzenleme yapılmamıştır. Bu 

konuya ilişkin aynı gerekçelerle; Türk Tabipler Birliği tarafından 05.04.2018 tarihinde aşı 

hakkında kanun teklifinin de sunulduğu basın açıklaması düzenlenmiş ve basın 

açıklamasında10 ; 

“Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının 

2011’de 183 iken 2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine çıktığı; ne yazık ki günümüzde sadece 

aşı yaptırmayan değil aşısı olan çocukların da risk altında olduğu bir durum olduğu, 

kızamık vakalarının arttığı gözlenirken bunlar arasında aşılı çocukların da olduğunun 

görüldüğü belirtilmiş; Sağlık Bakanlığı, aşılama hizmetlerini tanımladığı Genişletilmiş 

Bağışıklama Genelgesi’ni 2009’dan bu yana güncellememiş olduğu, mevzuatta aşılama 

konusundaki belirsizliğin sona erdirmesi; bu konudaki yasal düzenlemenin ivedilikle 

yapılmasının sağlanması gerekliliği” belirtilmiş; 

24.04.1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 89. maddesi için;  

“Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar [kızamık, 

polio (çocuk felci), kabakulak, kızamıkçık, difteri, boğmaca, tetanoz, su çiçeği, hepatit A, 

hepatit B, verem, pnomokok, hemafilus influenza aşıları] ile toplumun ve/veya belirli bir 

topluluğun sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarda, Bakanlık bünyesinde ilgili 

hekimlerden oluşturulan bilim kurulunun önerisi üzerine, Bakanlıkça belirlenen aşıları 

yaptırmak zorunludur. Bu aşıların yapılmasında kişinin kendisinin, çocuklar ya da 

kısıtlılar yönünden velisinin ya da vasisinin rızası aranmaz.” 

“5237 sayılı TCK’nun 195. Maddesinin; 

Madde 195. Zorunlu aşıların uygulanmasını reddederek kendisinin, velisi bulunduğu veya 

kişi ya da kurum yetkilisi olarak sorumlu bulunduğu çocuğunun, vasisi bulunduğu 

kısıtlının aşılanmasını engelleyen veya toplumun zorunlu aşıya olan güvenini sarsacak 

                                                           
10 Türk Tabipler Birliği; Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz!, 
https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=007d2672-3be7-11e8-ac9d-277aed3645ba 09.04.2018, 
(28.05.2020). 

https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=007d2672-3be7-11e8-ac9d-277aed3645ba


davranışlarda bulunan veya bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu 

hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 

makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. Ancak; teklife ilişkin herhangi bir 

çalışma da devlet tarafından yapılmamış olup; aşı konusundaki mevzuat boşluğu da 

devam etmektedir. 

 

 

SONUÇ 

Aşı uygulaması; tıbbi bir müdahaledir. Bu nedenle; her tıbbi müdahalede olduğu gibi; aşı 

için de tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunda; aşı yapılacak kişinin rızası; eğer küçük 

ise velisinin izni ile aşı uygulaması yapılması gerekmektedir.  

Ülkemizde zorunlu aşı kapsamına alınan tek aşı çiçek aşısı olup; Anayasa Mahkemesi 

kararında da belirtildiği gibi çiçek aşısı haricindeki diğer aşı uygulamalarının kanun 

hükmünde kararnameye dayanak olarak oluşturulan Sağlık Bakanlığı’nın Genişletilmiş 

Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar olması ve bu aşıların uygulanmasının ancak 

kişilerin ya da çocuklar için ebeveynlerin rızası ile olabileceği; zorunlu hale getirilmesi 

için kanun ile düzenlemesine ihtiyaç olduğu açıktır.  

Yıllardır sağlık uzmanlık derneklerinin, üniversitelerin, Tabip Odalarının, Türk Tabipler 

Birliğinin, biz sağlık hukukçularının talebine rağmen herhangi bir kanun düzenlemesine 

gidilmemiş; aşı karşıtlığının artması konusunda sessiz kalınmıştır. 

Günümüzde tüm dünyanın Covid-19 öldürücülüğünden kurtulmak amacıyla beklediği 

Covid-19 aşısı için de karşılaşılabilecek sorunlar Anayasa Mahkemesi aşı kararında 

vurgulanan problemler ile aynıdır. Tüm dünyadaki insanların sağlığını tehdit eden, 

bundan sonra da çeşitli salgın hastalıkların yaşanabileceği ya da bulaşıcı hastalıkların 

tekrar edebileceği yönündeki görüşlere rağmen yasal düzenleme yapılmadığı gibi; 

herhangi bir çalışmaya da rastlanılmamaktadır. Covid-19 aşısını da kapsayan zorunlu aşı 

düzenlemelerinin kanun ile ivedilikle yapılması, kanunda aşılamadan kaçınılması halinde 

yaptırımların açıkça düzenlenmesi gerekmekte olup; aksi halde; Anayasamız, Çocuk 



Koruma Kanunumuz, Umumi Hıfzısıhha Kanunumuzdaki devlet yükümlülüğüne aykırı 

olarak; toplumdaki çocuklar ve tüm bireylerin sağlık hakkı tehdit altında bırakılacak; 

bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda gerekli tedbirler yerine getirilmemiş 

olacaktır.31.05.2020. 

        

 

 


