
 

 

 

 

 

ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA KURUMSAL KARMAŞA 

 

 

Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu1 

 

Özetle : 

Sağlık Bakanlığının 2019/11 sayılı genelgesinde enjeksiyon 

uygulamalarının büyük cerrahi ameliye olmadığı için yazılı onam 

alınmasının zorunluluğunun bulunmadığı düzenlenmiştir. Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarihli yazısında ise 

enjeksiyon uygulamalarından kaynaklı davalarda, yargı mercileri 

tarafından, hastanın sözlü rızasının alınarak yapıldığı savunmasına 

itibar edilmediği açıklanmıştır. 

 

 

Enjeksiyon uygulamaları; teşhis, tedavi ve önlem gibi, farklı amaçlarla, sıklıkla 

uygulanan bir tıbbi müdahale türüdür. Her tıbbi müdahalede olduğu gibi, kişinin 

bütünlüğüne yöneliktir. Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu, müdahale türü ve 

yöntemi şeklinde bir ayrıma tabi olmaksızın kişinin, aydınlatılmış rızasının alınması 

esasına dayalıdır. 

 

                                                           
1 Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu 



Nitekim; Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (09/12/2003 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren)2: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin 4. 

maddesinde  “Araştırma dâhil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili mesleki 

yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir.” denilmekte, 5. 

maddesinde ise “Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu 
müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra 

yapılabilir…” hükmü yer almaktadır. 

 

Aynı şekilde; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Daire 

Kanun’un 70. maddesinde ; “Tabipler, dip tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi 

ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahti hacirde ise veli veya vasinin 

evvelemirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin 
tahriri olması lazımdır…” denilmiştir. 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24. maddesinde ise, “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” düzenlemesinde de tıbbi 

müdahalelerde hastanın rızasının gerektiğini belirtmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen maddeler, esasen tıbbın insan haklarına uygunluğunu sağlayan, 

bunu güvence altına alan hükümlerdir. Aydınlatmaya dayalı rıza zorunludur, büyük 

cerrahi ameliyelerde yazılı olması da zorunludur. Bunun dışındaki tıbbi müdahaleler 

yönünden ise yazılı rıza şartı yoktur ancak ispat hukuku yönünden yazılı olması 

önem arz eder.  

 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 10.06.2019 Tarih ve 14500235-

401.99 Sayı, 2019/11  “Enjeksiyon Uygulamaları Hk Genelge”3 ile; “Enjeksiyon 
uygulamaları büyük ameliyei cerrahiye olmadığı için hastaların sözel olarak 
bilgilendirilmesinin gerekli ve yeterli olduğu, Müdavi Hekim tarafından reçete 

                                                           
2 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5013.html  
3 https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30902,enjeksiyon-uygulamalustyazi4f89a469-f7f7-439d-8c2b-
84911a0f4fa2pdf.pdf?0  
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https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30902,enjeksiyon-uygulamalustyazi4f89a469-f7f7-439d-8c2b-84911a0f4fa2pdf.pdf?0


edilmiş güncel tedavisinin yetkili sağlık meslek mensupları tarafından hastanın 

reçetesi görülerek yapılması halinde Yazılı Onam alınması zorunluluğu 
bulunmadığı hususu” düzenlenerek,  tüm illerin Sağlık Müdürlüklerine ve Yüksek 

Öğretim Kurumuna gönderilmiştir.  

 

Bu düzenlemenin enjeksiyon büyük ameliye olmadığı savunmasıyla kanunla uyumlu 

olduğu söylenebilirse de, enjeksiyon uygulamalarında sözlü rızanın yeterlidir şeklinde 

kurumsal düzenleme aydınlatma ve rızaya ilişkin; esasen aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, yükümlülüğün yerine getirilmesi 
durumunda bu yükümlülüğün kim tarafından yerine getirildiği, kişiye 
uygulanacak olan enjeksiyonun kaydının tutulup tutulamayacağı gibi sorunları 

ortaya çıkartmıştır.  

 

Yukarıda vurgulandığı gibi enjeksiyon, çok sık uygulanan bir tıbbi girişimdir. Aşı 

uygulamasından, insülin enjeksiyonuna, kemoterapide kullanılan ilaçlara varıncaya 

kadar değişik enjeksiyon türleri ve teknikleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı 

hastaya ayakta, kısa bir sürede uygulanabilirken, bazılarında ise bir sağlık hizmeti 

kuruluşunda yatarak takibi gerektirmektedir. Tüm bu durumlarda, 2019/11 sayılı 

Genelgedeki düzenlemede enjeksiyon uygulamalarının, tür ve kapsam farkları 

olabileceği öngörülmemiştir.  

 

Genelgenin, Sağlık Bakanlığı uygulamasında, ayrıca karmaşa yarattığı 

görülmektedir. Çünkü;  Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) sistemi üzerinden Sağlık 

Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarihli yazısında; “Bakanlığımız tarafından enjeksiyon 

uygulamalarında yazılı onam alınmaması ile ilgili 2019/11 Sayılı Enjeksiyon 

Uygulamaları Hakkında Genelgeye istinaden enjeksiyon uygulamaları sonrasında 

herhangi bir hukuki süreçte sürecin kaybedilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’nın 

davada kaybedilen tazminatı rücu etmeyeceği anlamının taşıyıp taşımadığının ” 

sorulduğu görülmektedir. Bu görüş yazısında; enjeksiyon uygulamalarından 
kaynaklı davalarda, yargı mercileri tarafından, hastanın sözlü rızasının alınarak 
yapıldığı savunmasına itibar edilmediği açıklanmış olup; 



 
belirtilmiştir.  

 

Kurumun bu görüş yazısında,  hekimler yönünden ek bir yükümlülüğe işaret edildiği, 

2019/11 sayılı genelgeye aykırı biçimde, hekimlerin kuruma karşı kendilerini 
savunmak durumunda oldukları rücu davaları yönünden yazılı onam almaları, 
hatta  büyük cerrahi ameliye olmayan, damar yolu açma ve enjeksiyon 

uygulamalarında ilgililerin bilgilendirilmiş yazılı onamlarının alınmasının uygun olduğu  

belirtilmiştir. 

 

  

  


