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Hasta haklar›n›n gündeme gelmesi ile
beraber, baﬂta hekimler olmak üzere sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n haklar› da daha çok gündeme
gelmeye baﬂlad›. Hasta ve hekim haklar›n›n
birbirlerinin sinerjik biçimde etkileyerek
gündeme gelmesinin olumlu ve olumsuz
etkileri vard›r. Birincisi, hastan›n haklar›ndan söz edildi¤i bu yeni durumda hekimin
ödev ve sorumluluklar› geniﬂlemekle birlikte, daha önce söz edilmeyen haklar› da
gündeme gelecektir. Bu olumlu etkinin yan› s›ra, olumsuz anlamda haklar›n taraflar›
birbirine kar›ﬂt›r›lmakta ve haklar konusunda yanl›ﬂ inan›ﬂlar oluﬂmaktad›r. Örne¤in
hem hasta hem de hekim haklar› konusunda ilgili taraflar sadece hasta ve hekim gibi
alg›lanarak tart›ﬂma yürütülmektedir. Oysa
bu iki hak kümesi aç›s›ndan ilgili taraflar hekimler ve hastalar ile s›n›rl› de¤ildir. Hastalar›n haklar›n›n yan› s›ra, tedavisiyle ilgili sa¤l›k
personeline, sa¤l›k kurumuna, di¤er hastalara karﬂ› sorumluluklar› bulunmaktad›r ve
dolay›s›yla tüm bu taraflar ayn› zamanda
haklar›yla da ilgili taraflard›r. Benzer biçimde hekimlerin de hastalar›na, meslektaﬂlar›na ve ba¤l› olduklar› kuruma karﬂ› sorumluluklar› oldu¤u gibi haklar› da vard›r ve bu
haklar›n ihlali söz konusu oldu¤unda ilgili
taraf yaln›zca hastalar de¤ildir. Hekim haklar›n›n daha bütünsel ele al›nmas› gerekti¤i,
bu haklara bakt›¤›m›zda daha aç›k olarak
görülür.

1. Ça¤daﬂ bilimsel t›p olanaklar›n›
uygulama hakk›

4. Hekimin kendi de¤erlerine ters
düﬂen durumlardan kaç›nma hakk›

Hekimlik mesle¤i, son y›llarda yükselen
bir ivme ile geliﬂen iletiﬂim ve bilgisayar teknolojisine her düzeyde gereksinen bir uygulamaya dönüﬂmüﬂtür. T›p e¤itiminde
yüksek teknolojinin t›ptaki uygulama alanlar› ile tan›ﬂan bir hekimin iﬂ yaﬂam›nda tan›
ve tedavide söz konusu geliﬂmeleri yaﬂamay› istemesi hakk›d›r. Bu durumda resmi
bir hastaya bak›yorsa hekim hastas›n› ileri
bir merkeze sevkedebilir.

Hastan›n de¤erlerine sayg› duyulan bir
iliﬂkide, hekim kendi de¤erlerini (hastalar
aç›s›ndan olumsuzluk yaratmamak koﬂulu
ile) savunabilirler. Bir hekim kendi de¤erlerine ters düﬂen uygulamalara zorlanmamal›d›r.

2. Mesle¤ini uygularken etik ilkelere ba¤l› olma hakk›
Hekim mesle¤ini uygularken etik ikilemlerde yasal, politik, toplumsal, estetik ve
ekonomik de¤erlerle çat›ﬂabilir. Bu çat›ﬂmay› çözümlerken hekimin özgür ve ba¤›ms›z karar verme hakk› olmal›d›r.

3. Hekimin bask› alt›nda olmadan
mesle¤ini uygulama hakk›
Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duydu¤u klinik özgürlü¤ün sa¤lanmas›na engel olabilecek her türlü bask› giriﬂimi
mesle¤in do¤as›yla çeliﬂir. Özellikle adli hekimlik alan›nda sorun ç›kartabilen bu durumda hekim Cumhuriyet Savc›l›¤›na, Türk
Tabipleri Birli¤ine, Dünya Hekimler Birli¤ine
ve iç hukuku tükettiyse Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonuna baﬂvurabilir.

5. Hekimin sa¤l›¤›n› koruma hakk›
Hekim, mesle¤ini uygularken sa¤l›k risklerini en aza indirecek çal›ﬂma koﬂullar›n› talep etme hakk›na sahip olmal›d›r. Bulaﬂabilirlik potansiyeli yüksek olan hastal›klarda
hekimin kendi sa¤l›¤›n› tehlikeye atmama
hakk›n› da tart›ﬂmak gerekir. Hekimli¤i seçmekle kendisine zarar verebilecek bir süreci önceden kabul etmiﬂ varsaymak, haks›z
temele oturtulmuﬂ bir görüﬂtür. Hekimlik
mesle¤ine yönelen genç insanlar bu karar›
verdiklerinde hastal›klar, bulaﬂabilirlik ve
riskler konusunda hemen hemen birﬂey
bilmemektedirler. Kald› ki hekimin böyle bir
zarar sürecini bilse bile zarardan korunma
hakk› olmal›d›r.

6. Hekimin yeterli bir gelir düzeyi
talep etme hakk›
Hekimlik mesle¤indeki geliﬂmelerin izlenmesi, belirli bir bedeli gerektirmektedir.
Hukuken hekimin kendini ülke t›bb›n›n geliﬂmesi düzeyinde yetiﬂtirmesi gerekir. Bu
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hekimlerin kitap al›m›, dergi aboneli¤i ve
kongre kat›l›m› için bütçelerinden belirli
bir pay ay›rmalar›n› gerektirir. Yapt›klar›
a¤›r mesleki bilgi ve yo¤un emek gerektiren ayr›ca riskli hizmetin karﬂ›l›¤› ödenmelidir. Hekimin yapt›¤› hatalar sonucunda
kendisine aç›lacak tazminat davalar› da ileride ayr bir sorun olacakt›r.

7. Hekimin hastay› reddetme hakk›
Hasta-hekim iliﬂkisinin temelinde yer
alan öge güvendir. Hekimin kendisine güven duymayan hastay› reddetme hakk›
olmal›d›r (kendisindeki bulaﬂ›c› hastal›¤›
hekime söylemeyen hasta da oldu¤u gibi). Bu durum hekimlik onurunun korunmas›n›n olmazsa olmaz koﬂuludur. Kamu
kuruluﬂlar›nda ve tüzel kiﬂili¤i olan kurumlardaki hekim ve di¤er sa¤l›k mensuplar›
hastay› kabul etmek zorundad›r. Özel olarak çal›ﬂmas›n› yürüten bir hekim bir yerde tekse hastay› kabul etmemezlik yapamaz. Yine deprem, savaﬂ ve kitle kazalar›nda sa¤l›k mensubu tüm hastalara bakmak zorundad›r.
Bu itibarla hekimin hastaya bak›p bakmamakta serbest oluﬂu; acil yard›m, resmi ya da insani vazifenin ifas› gibi hallerle
s›n›rl›d›r. Bu durumlarda müdahale zorunludur. Ancak; hekim ya da diﬂ hekimi
acil yard›m, resmi ya da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere mesleki
ve kiﬂisel sebeplerle hastaya bakmayabilir
(T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü 18. madde).

8. Hekimin yönetsel süreçlere kat›lma hakk›
Hekimin hem bulunduklar› kurumlarda, hem de ülke ile ilgili yönetsel süreçlerde etkili olma ve sa¤l›kla ilgili haz›rlanan
mevzuatta görüﬂ bildirme hakk› olmal›d›r.

9. Hekimin dan›ﬂma hakk›
Hekimlik mesle¤inin geliﬂimi, hekimin
tek karar verici durumundan "karar veren
bir ekibin üyesi" konumuna do¤ru de¤iﬂmesini de beraberinde getirmiﬂtir. Resmi
belgelerde sorumlulu¤un ve ödevin sürekli "kiﬂiselli¤inin" öne ç›k›ﬂ›, belirtilen
belgelerin, bu de¤iﬂimin öncesinde haz›rlanm›ﬂ olmalar›na ba¤l›d›r. Hekimin gereksinim duydu¤u anda konsültasyon
hakk› olmal›d›r. Bu dan›ﬂmanl›k süreci, ta-
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n› ve tedavi sorunlar› için oldu¤u kadar,
etik sorunlar içinde söz konusu olabilir.
Her hekimin, etik karar verirken yetersiz
kald›¤› durumlarda bir klinik etik uzman›ndan dan›ﬂmanl›k istemeye hakk› olmal›d›r.

10. ‹yileﬂme garantisi vermeme
hakk›
Tedaviye gelen hastayla hekim aras›nda bir sözleﬂme yap›lm›ﬂ say›l›r. Sözleﬂme
gere¤i hekim baﬂlad›¤› tedaviyi sonuçland›r›r, eksikleri tamamlar, hastay› iyileﬂinceye kadar takip eder. Hekimin bu sözleﬂmede hastan›n tamamen iyileﬂece¤ini
söylemeye hakk› yoktur (diﬂ, ortopedi
protezleri ve estetik cerrahi hariç). Hastada hekimden böyle bir söz talep edemez.
Hekim sadece t›p ilkelerine ve kurallar›na
göre gereken tedaviyi ve ameliyat› yapmaya ve tedavi prensiplerini en iyi ﬂekilde
uygulamaya söz vermiﬂ say›l›r.
Hekim bilimsel gereklere uygun olarak
tan› koyar ve gereken tedaviyi uygular. Bu
çal›ﬂmalar›n kesinlikle ﬂifa ile sonuçlanmamas›ndan dolay›, deontoloji bak›m›ndan
tenkid edilemez (T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü
13.m).

11.Yeterli zaman ay›rma hakk›
Hekimden hastas›na gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir ﬂekilde

kaydetmesi, hastaya hastal›¤› ile ilgili bilgileri vermesi beklenmektedir. Bunlar›n
hepsi zaman alan eylemlerdir. Bu nedenle, bir hekim bir poliklinikte günde 20 hastadan fazlas›na bakmama hakk›na sahiptir. Tababet Uzmanl›k Yönetmeli¤i:10:…Her servisin normal poliklini¤inde
günde bir uzman 20 den fazla hastaya
bakamaz. Ancak daha fazla hastan›n baﬂvurmas› halinde o poliklinikte ayn› esas
üzerine uzman görevlendirilerek o günkü
tüm hastalar›n muayeneleri sa¤lan›r.

12. Tan›kl›ktan çekilme hakk›
Hekim meslek s›rr›n›n söz konusu oldu¤u durumlarda tan›kl›ktan çekinebilir
"Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
(HUMK) 245/4 , Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu (CMUK) 48.m".
Hukuk davalar›nda , meslek s›rr› nedeniyle tan›kl›ktan çekinme hakk›n› kullanaca¤›n› ileri süren hekim, duruﬂmadan önce bir dilekçe ile durumu mahkemeye bildirebilir. Ancak ceza davalar›nda duruﬂmaya gitmek ve duruﬂmada bu hakk› kullanaca¤›n› bildirmek zorundad›r.

13. Tedavi Yöntemini Seçme Hakk›
Bir hastal›¤›n tedavisinde ayn› anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, hekim bunlardan diledi¤ini seçmeye
özgürdür. Fakat uzun zamandan beri bili-

nen ve genel olarak kabul edilmiﬂ yöntemlere öncelik vermelidir. Tabip ve diﬂ tabibi,
sanat ve mesle¤ini uygularken hiçbir etki
ve bask›ya kap›lmaks›z›n vicdani ve mesleki
görüﬂüne göre davran›r. Tabip uygulayaca¤› iyileﬂtirme yöntemini saptamada serbesttir (T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü 6. M).

14. Acil hizmetlerin ambulans sistemiyle gerçekleﬂtirilmesi
Acil durumlarda hastaya gitmeyen hekim taksirle ölüme sebebiyet suçundan sorumlu tutulmaktad›r.
Acil sorunlarda hekimin ça¤r›ld›¤› durumlarda, medikal nedenlerden çok sosyal
gerekçelerin geçerli oldu¤u bir çok deneyimle do¤rulanm›ﬂt›r. T›p etkinli¤inin günümüzde ulaﬂt›¤› düzey ve ambulans sisteminin oturdu¤u yerlerde ivedi durumlarda hekim aramak yerine, hastay› en çabuk biçimde olanaklar› yeterli bir sa¤l›k kuruluﬂuna transfer etmeyen kiﬂilerin, hekimin hastay› reddiyle oluﬂacak hukuksal du-

rum ne ise benzeri durumda olmalar› düﬂünülebilir.
Son olarak belirtmek gerekir ki, t›p d›ﬂ›
kesimler özellikle de medya taraf›ndan hekim haklar› ihlal edilebilmektedir. Sa¤l›k
personelinin medyada teﬂhir edilmesi, televizyonla yap›lan hakaret yollar›yla hekimlerin kiﬂilik haklar›na sald›r› olabilmektedir.
Bu konuda hekimlerin hukuki haklar›n› koruyan geniﬂ bir mevzuat mevcuttur ve
haks›z durumlarla baﬂ edebilmek bu yolla
mümkün olabilir. Öte yandan geniﬂ toplum kesimleri taraf›ndan t›p, genellikle kesinlikler içeren bir bilim dal› olarak kabul
edildi¤inden farkl› hekimlerin "hasta" hakk›ndaki de¤iﬂik yorumlar› toplum taraf›ndan, hatta bazen hekimler taraf›ndan bile
hata olarak görülmektedir. Oysa t›pta kesin
olmayan durumlar›n varl›¤› nedeniyle hekimlerin farkl› pratik uygulamalarda bulunmalar› da kaç›n›lmazd›r. T›p alan›ndaki uygulamalarda kesin olmayan durumlar ile
baﬂ edebilmek ve t›p prati¤indeki hatalar›n

azalt›labilmesi için, yap›lan iﬂlemlerin sürekli olarak yeniden de¤erlendirilmesi iyi yoldur. Kaliteyi güvence alt›na alan bu düzeneklerin kurulmas› hatalar›n azalt›lmas›nda
önemli araçlard›r. Bir baﬂka sorun da kendilerine aﬂ›r› güven duyarak mezun olan t›p
ö¤rencisinin, alanda gerçeklerle karﬂ›laﬂt›¤›nda kendini yetersiz hissetmesidir. Siz
herﬂeyi bilirsiniz, siz iyi hekimlersiniz duygusu verilerek yetiﬂtirilen hekimler gerçek
yaﬂamda böyle olmad›¤›n› görerek bunal›ma girebilmektedirler. Norveç'te yeni mezun hekimler aras›nda intihar insidans›n›n
normal popülasyona göre bir hayli yüksek
oldu¤u belirtilmektedir. Tüm bu durumlar,
fakülte e¤itimi esnas›nda etik dersleri içinde t›p ö¤rencisine ö¤retilmeli ve t›p biliminin s›n›rlar›n›n gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.
* Bu yaz›da “Hanc› ‹H.; Hekimin Yasal
Sorumluluk Ve Haklar› (T›p ve Sa¤l›k
Hukuku), Toprak Ofset , 1999, ‹zmir.”
kayna¤›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
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