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Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya 

yüzeyine yayılan ve etkisini gösteren bulaşıcı hastalıklardır. Bir hastalığın 

geniş bölgede yaygın şekilde görülmesi  pandemi olarak 

tanımlanmamaktadır.   

 

Pandemik hastalık özetle: 

• Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalık olarak ortaya çıkar. 
• Hastalığa sebep olan etmen insanlara bulaşarak tehlikeli bir 

hastalığa sebep olur. 
• Belirgin özellik hastalık etmeninin insanlar arasında sürekli ve hızla 

yayılım göstermesidir. 

Pandeminin diğer yaygın ve öldürücü hastalıklardan en belirgin ayrımı 

bulaşıcı olma özelliğidir. Bu sebeple  kamu sağlığı yönünden ciddi bir 

tehdit olarak pandemide salgın hastalığın araştırılması ve kontrol altına 

alınması amacıyla başta devletler, devlet ve özel sağlık hizmeti sunucuları   

bir kısım tedbirlere müracaat etmektedir. Bunlar öncelik olarak, toplum 

menfaatini öne alan tedbirlerdir. Oysa, hasta hakları insanın menfaat ve 

refahını,  toplumun menfaatinin önünde tutan haklar olmakla pandemi 

süreci uygulamaları ile tedbir amaçlı düzenlemelerle karşı karşıya 

gelmektedir. 

 

Hasta hakları,  sağlık hizmetleri alanındaki temel insan haklarıdır. Bu 

haklar; hastanın tam ve kaliteli sağlık hizmetinden yararlanmasının yanı 

sıra tıbbın uygulanmasında insan hak ve özgürlüklerini güvence altına 



alırlar. Bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük başta olmak 

üzere, temel haklarını koruma yükümlülüğü kapsamında devletin salgın 

hastalığın engellenmesi ve kontrol altına alınması için gerekli tedbirlere 

başvurması kaçınılmazdır. Bu cümleden olmak üzere salgının kontrol altına 

alınması ve hastalığın yayılmasını engelleme sürecinin yönetilmesi  yaşam 

ve sağlık hakkı yönü önemli, öncelikli olduğu ve hukuka uygun 

olması gerektiği şüphesidir.    

 

İnsan hakları, bütün insanların sırf insan olmalarından dolayı ayrım 

gözetmeksizin herkesin sahip oldukları haklardır. Genel olarak hasta 

haklarını tarif ettiğimizde; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve 

toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın 

sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarının olduğu haklardır. 

Hasta hakları, hastaya tedavi ve bakım uygularken dikkatsizlik, 

tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik, kanun emir ve talimatlara aykırılık 

gibi sebeplerle istenmeyen bir sonuç doğarsa bu ihlalin ve zararın 

giderilmesi gereğinin altını çizer. Nitekim mevzuatımızda Hasta Hakları 

Yönetmeliğinin 1. Maddesinde amaç şöyle belirtilmektedir: 

 

“Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve 

başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve 

milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta haklarını somut olarak 

göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık 

kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan 

haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan 

faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde 

hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları 

düzenlemek”. 

 

Her hastanın sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak 

yararlanma hakkı  vardır. Bilgi isteme hakkı, hastanın hastalığı ile ilgili 

teşhis, tedavi ve her bir girişimin olası risk ve yararları, önerilen girişimler, 



hastalığının seyri hakkında hekiminden bilgi istemesi hakkıdır. Hasta, 

sağlık kurumunu, hekimini seçme ve değiştirme hakkında sahiptir. Öncelik 

sırasının belirlenmesini isteme hakkı; hastanın öncelik hakkının tıbbi 

ölçütlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkını düzenler. 

Tıbbi özen gösterilmesi hakkında; hasta kaliteli hizmet alma hakkına 

sahiptir. Hastanın kayıtlarına ulaşabilmesi bir başka hakkıdır. 

  

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hasta hakkıdır. Tıbbi 

gereklilikler dışında müdahale esas olarak yasaktır. Yine hukukumuzda 

hastanın kendi yaşamına son verilmesini isteme hakkı yoktur. Tanı, tedavi 

ve bakım için gerekli olmadıkça ve hasta izin vermedikçe hastanın özel 

hayatına ve aile yaşamına girilemez.  

 

Yukarıda belirttiğimiz bir kısım hasta haklarının istisnasını ise yine Hasta 

Hakları Yönetmeliğinin 49. maddesi düzenlemiştir. Bu düzenleme aynen; 

 

“Saklı Olan Hükümler 
Madde 49- Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel 

ahlakın ve genel sağlığın korunması maksatları ve kanun hükümleri ile 
getirilen özel düzenlemeler ve sınırlamalar saklıdır.” 
 

Şeklindedir. İşte pandemi süreci, genel sağlığın koruması amacıyla 

yukarıdaki maddeden kaynak alarak hasta haklarına sınırlamalar 

getirilebilecektir. Nitekim, içinde yaşadığımız günlerde devam eden Covid-

19 pandemisinde bu durumu örnekleyen uygulamalar bulunmaktadır. 

Pandeminin devam ediyor olması sebebiyle tedbirler/hasta hakları 

konusuna ilişkin tam bir değerlendirme yapmak bu aşamada mümkün 

değildir.  

 

Ülkemiz pandemi süreci düzenlemelerine bakıldığında; hemen akla gelen 

pandemi sürecinde pandemi hastanesi belirlemesi ve pandemi özelinde 

triaj uygulaması yapılmasıdır. Takipli olan hastaların randevuları iptal 

edilerek, sağlık tesisleri önceliği pandemik hastalığa ayırmak zorunda 



kalmıştır. Bu halde, istediği tedavi kuruluşuna müracaat edemeyen 

hastalara sağlık kuruluşlarında pandemik hastalık özelinde ayrıca triaj 

uygulanmıştır. Salgın hastalık teşhisi konulan hastaların bildirimi 

yükümlülüğü zorunlu bir uygulama olarak,  hasta kişisel verilerinin rıza dışı 

işlenmesi, aktarılması anlamına da gelmektedir. 

 

Covid-19 henüz aşısı, ilacı, kesin tedavisi olmayan, tüm bunların araştırma 

aşamasında olduğu bir hastalıktır. Bu sebeple  tüm dünyada tedavi 

protokolleri sıklıkla değişmektedir. Hastalara bu değişime uygun, yeni 

tedaviler uygulanmaktadır. Diğer yanda,  değişen tedavi protokolleriyle 

düzenlenen tedaviler, endikasyon dışı ilaç kullanımı esaslarını 

genişletmiştir.   

 
 Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Klavuzu; hastanın aydınlatılmış 

onamının alınması iyi hekimlik anlayışının ve her türlü tıbbi girişimin ön 

koşulu ve temel bir hasta hakkı olarak Hasta Hakları Yönetmeliği 

çerçevesinde ayrıca vurgulamaktadır. Aydınlatmadan beklenen, hastanın 

durumu ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her bir 

girişimin potansiyel risk ve yararlarını, öteki seçenekleri, tedavisiz 

kalmanın sonuçlarını, hastalığın seyri hakkında tam olarak bilgilendirilme 

ve aydınlatılma hakkıdır. Yukarıda Covid-19 pandemisi özelinde 

belirttiğimiz henüz aşısı, ilacı, kesin tedavisi olmayan, tüm bunların 

araştırma aşamasında olduğu durum için hastanın aydınlatılmasının ne 

ölçüde olduğu/olabileceği pandemi sürecinin hasta hakları sınırlamaları 

olarak değerlendirilebilecektir. 

 

Pandeminin devam ediyor olması karşısında uygulamalar- tedbirler/hasta 

hakları konusuna ilişkin tam bir değerlendirme yapmak yukarıda belirtildiği 

gibi bu aşamada mümkün değildir. Ancak  önem ve önceliği sebebiyle  

pandemi uygulamalarının hasta hakları merceğinden değerlendirilmesine 

ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. 



 

 

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 

  


