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Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı  
• İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar 

çerçevesinde yürütülen hekimlik sanatının uygulanması 
20.yy.dan itibaren teknoloji ve uygulamadaki hızlı 
gelişmelere paralel olarak şekil değiştirdi  

• Daha önceleri hastalar, sağlık sorunları karşısında hekimin 
kendisi için en iyisini yapacağını düşünerek tüm kararları ve 
işlemleri hekimin inisiyatifine bırakırlardı…  

• Günümüzde; zamanında ve doğru müdahalenin gecikmesi, 
eksik veya hatalı uygulamalara bağlı sorunlar… 

• Dikkat ve özen eksikliğinden kaynaklanan tıbbi uygulama 
hatalarına karşı yaptırımlarla karşılaşılmakta  



Tıp hukukunun önemi giderek artmakta  

• Değişen yasal mevzuat, hekimlerin hukuki ve 
cezai sorumlulukları açısından farklı tanımlamaları 
ve uygulamaları içermekte 

• Bu kapsamlı değişikliklerle birlikte, hekimler ciddi 
endişe ve arayış içine girdi (Bu sunum)  

• Durum yalnızca ülkemize özgü değildir. Dünyanın 
pek çok ülkesinde benzer uygulamalar var  

• Hekimler, üzerlerindeki malpraktis sigortalarından 
ve cezai yaptırımlardan kaynaklanan ağır yükün 
hafifletilebilmesi için taleplerde bulunmakta 
 



Aydınlatılmış Onam 

• Açık veya zımni onayı olmaksızın, başkası 
tarafından kişinin vücuduna istenmeyen 
fiziksel dokunmalara karşı ve haksız fiil 
uygulamasına karşı bireyleri korumak 
amaçlıdır  

• Yıllar içinde geliştirilmiştir 



Uygulamaya hastaların katılımı 

• Tıp ve hukuk alanındaki gelişmelere paralel 
olarak hastalar artık bilinçsiz bir şekilde 
hekime gitmemekte, kendisine yapılacak tıbbi 
uygulamaların olası sonuçlarını önceden 
bilmek istemekte  

• Hekimler artık babacan hekim tavrından 
vazgeçerek, tanı ve tedavi konusunda 
hastaların katılımını sağlamak için 
«Aydınlatılmış Onam : Hasta Rızası» almakta 
 



Aydınlatılmış onam;  

• Hasta-hekim arasındaki güvene dayalı 
iletişimin açık ve dürüst bir göstergesidir  

• Hastanın kendi geleceğini belirlemesinin 
belgesidir  

• Hastanın kişilik ve kendi geleceğini 
belirlemesine fırsat verir 

• Hastanın kişilik haklarına saygının belgesidir 
• Hasta-hekim ilişkisini hukuka uygun hale 

getirir 



Anayasamızın 17. maddesi  

• Herkesin yaşama ve manevi varlığını geliştirme 
hakkı vardır 

• Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller 
dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi 
deneylere tabi tutulamaz 
 
 



Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24. 
Maddesi  

• Hasta veya onun adına yasal anlamda karar 
verme yetkisi olan kişilerin onamının olmadığı, 
eksik veya yanlış bir şekilde mevcut olduğu her 
tıbbi girişim hukuka aykırılık içerir  

• Hukuka aykırı davranışlar ise ilgili yasalar 
çerçevesinde idari açıdan disiplin ve para 
cezalarını, ceza hukuku açısından hapis ve para 
cezalarını, borçlar hukuku açısından ise 
tazminat cezalarını gündeme getirir 



Aydınlatılmış Onamın Şekli 
• Mevcut uygulamalarda genellikle sözel olarak yapılmakta  
• Bu aydınlatma çoğunlukla tanı konulduktan sonra hekimin 

yapacağı tedavi hakkında olur  
• Hastanın yaşadığı anksiyete nedeniyle okuduğu ya da 

söylenenlerin büyük kısmını anlayamadığı, anlasa bile eksik 
veya yanlış anladığı yapılan araştırmalarla saptanmış  

• Hukuki açıdan ileride çıkabilecek sorunları önlemek için 
aydınlatma sırasında hasta için önemli olacak hususların 
yazıya dökülerek belgelenmesi gerekli  

• Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 1219 
sayılı kanunun 70. maddesine göre büyük ameliyatlardan 
önce hastadan onamın yazılı olarak alınması gerekir 



Aydınlatmanın Biçimi 

• Tehlikeli yaklaşım: Tek tip form oluşturma çabaları  
• Standart formlar temelde atlanmaması gereken 

bazı kuralların hatırlanması ya da akılda tutulması 
açısından yararlı olabilir 

• Ancak: “Tıpta hastalık yok hasta vardır” 
• Hastaların özel durumlarını içerir şekilde standart 

formlar olmalı 
• Her hastada aydınlatmanın kapsamı farklı olabilir 
• Temel şart: hasta ile hekim yüz yüze gelerek 

aydınlatılması ve onamın alınması 



Bir Onam Belgesi 
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

• 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 



İçerik ve Dil 

• Hasta yapılacak tıbbi girişim hakkında 
anlayabileceği bir dilde aydınlatılmış olmalı  

• Hastanın durumuna uygun bir şekilde tıbbi 
terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, 
tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve 
hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir 
ifade ile aydınlatılmanın yapılması gerekli  
 (Hasta Hakları Yönetmeliği madde 18) 



Aydınlatmanın Ölçüsü 

• İçeriği hastanın isteği çerçevesinde belirlenir 
• Tıbbi girişimin riski arttığı oranda 

aydınlatmanın da kapsamının genişletilmesi 
gerekli  

• KBY bu kapsamda ele alınmalıdır. Hastalara 
eğitim verilebilir 

• Müdahalenin aciliyeti, hastanın aydınlatılması 
kapsamını da dar tutmayı zorunlu hale getirir  



Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan 
Kalktığı Durumlar 

• Hastanın istememesi (Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları madde 27). Bu durum gerektiğinde 
tanıkların varlığı ile ispatlanabilmeli 

• Tehlike olasılığının az olması: Rutinde yapılan 
işlemler 

• Hastanın bilgisinin bulunması 
• Hastanın ruh ve beden sağlığının olumsuz bir 

şekilde etkileneceği durumlar 
• Acil durumlar 



Geçerlilik 
A. Hasta Açısından 

• 1-Yaş  
• a) 18 yaş: kendilerinden  
• b) 13-18 yaş: hem kendisinden hem de yasal 

temsilcilerinden  
• c) 0-13 yaş: yasal temsilcilerinden  
• 2-Baskı ve tesir altında olmamalı 
• 3-Alkol, uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin 

etkisi altında olmamalı 
 (Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 42) 

 



Geçerlilik 
A. Hasta Açısından 

• 4-Akıl Hastalığı ya da Zeka Geriliği 
• a) Temyiz Kudretini Hafif Derecede Etkileyenler: Yasal 

çerçevede müşavir tayin edilenlerin hem kendisinden hem 
yasal temsilcilerinden (örnek demans başlangıcı ve hafif 
derecede zeka geriliği) 

• b) Temyiz Kudretini Ortadan Kaldıran Durumlar: Hukuki 
ehliyeti olmayan akıl hastaları ve zeka geriliği bulunanların 
yasal temsilcisi olan vasisinden 

 (Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 42) 

 



Aydınlatılmış Onamın Geçerliliği 
B. Hekim Açısından; 

• Hekimin, mesleki uygulamalarda bulunma hak 
ve yetkisi olmalı 

• Tedaviyi yapacak ve yürütecek hekim olmalı 
  -vekalet sözleşmesi- 

• Tedavi farklı branşlardan ya da aynı branştan 
bir ekip tarafından yapılacaksa, bu anlamda 
ekip adına bir hekim yetkilendirilmiş olmalı 



Aydınlatılmış Onamın Geçerliliği 
C. Yasal Açıdan; 

• Uygulanacak tedavi uluslararası ve ulusal 
yasalara aykırılık içermemeli 

• Meslek etiğine ve deontolojik kurallara uygun 
olmalı  

• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 13. maddesi ile 
Medeni Kanunu‘nun 23-24. maddeleri, 
hastanın rızası olsa dahi tedavi amacı dışında 
onun maddi ve manevi yapısını bozacak tıbbi 
el atmaları ve davranışları yasaklar 
 



Özel Durumlar 

• Hekim, hastanın yasal temsilcisinin izin 
vermemesinin kötü niyete dayandığını 
düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını 
tehdit ediyorsa, durum adli mercilere 
bildirilerek izin alınmalı  

• Hekim başka bir meslektaşının görüşüne 
başvurabilir 

• Yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde 
bulunabilir 



“beklenen yararın, olası zarara göre 
önde gelmesi” 

• Hasta, bu sürecin sonunda, önerilen müdahaleyi riskleriyle birlikte 
kabul edebilir veya reddedebilir  

• Bu karar sırasında, hastaya maddi manevi herhangi bir baskı 
uygulanmaz; yönlendirme veya ikna etmeye dönük çaba sarf 
edilmez 

• Yüksek riskli ve invazif işlemlerde; eğitim amaçlı veya tıbbi-bilimsel 
araştırmalarda; organ nakli veya yeni tedavi denemeleri gibi 
durumlarda, hastadan onam alma işlemi bir tanık huzurunda ve 
yazılı olmalı 

• İnvazif girişimlerden önce aydınlatılmış onamı müdahaleyi yapacak 
olan hekimin hastadan bizzat alması yerinde bir yaklaşımdır. 

• Hastadan  her bir işlem için ayrı ayrı onam alınması gerekmekte 



Unutulmamalı  
• Eğer hekim yetkisini aşan bir müdahalede bulunmuşsa,  
• İşlemi uygun olmayan koşullarda uygulamışsa,  
• Ortaya çıkabilecek komplikasyonları öngörerek gereken 

önlemleri almamışsa,  
• Güncel bilimsel kurallara ve geçerli tıbbi yöntemlere 

uymayacak şekilde gerçekleştirmişse,  
• Ortaya çıkan olumsuz sonuca yol açan kişisel bir özen 

ve dikkat eksikliğinden kaynaklanan bir durum söz 
konusu ise  

 HASTADAN ALINAN AYDINLATILMIŞ ONAM, HEKİMİ 
 HUKUKİ AÇIDAN KORUMAYACAKTIR. 



• Aydınlatılmış onam hastanın hekime olan 
güvenini ve hastanın söz konusu tanı veya tedavi 
girişimine uyumunu artırır ve hasta  
memnuniyetini elde etmemize yardımcı olur 

• Aydınlatılmış onam alarak, hasta hekim iletişimi 
sağlanmış olmakta 

• Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği 
zaman geri alabilir 

• Standart formlarda boş bir alan bırakılarak özel 
durumlar belirtilebilmeli 
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