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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 87307621-419
Konu : 18 Yaş Altı Muayene

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı'nın
15/01/2019 tarihli ve 89432283-045.02-220 sayılı yazısı.

Kamu sağlık tesislerine, yanında velisi veya okul görevlisi olmadan muayene ve tedavi
amacıyla başvuran 18 yaş altı öğrencilerin/hastaların 1219 sayılı Kanun ve Hasta Hakları
Yönetmeliği'ne göre muayene ve tedavilerinin yapılıp yapılamayacağına hususunda Genel
Müdürlüğümüz Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığından görüş talep edilmiştir.

Alınan ilgi sayılı cevabi yazıda; “5013 sayılı Kanunu numarası ile 9 Aralık 2003 tarihli ve
25311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması,
Yürürlüğü ve Yayınlanması İle Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, 16/03/2004 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanan Biyoloji ve
Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un "Muvafakat”
başlıklı 5 inci maddesinde yer alan "Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu
müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye,
önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler
verilecektir. İlgili kişi, muvafakatini her zaman, serbestçe geri alabilir" hükmü uyarınca hiç kimse
zorla tedavi edilemez.

Aynı Kanun'un "Muvafakat verme yeteneği bulunmayan kişilerin korunması” başlıklı 6 ncı
maddesinde; "1. Aşağıda, 17 ve 20. maddelere tâbi olmak koşuluyla, muvafakat verme yeteneği
bulunmayan bir kimse üzerinde tıbbî müdahale, sadece onun doğrudan yararı için yapılabilir.

2. Kanuna göre bir müdahaleye muvafakatini verme yeteneği bulunmayan bir küçüğe, sadece
temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen makam, kişi veya kuruluşun izni ile müdahalede
bulunabilir.

Küçüğün görüşü, yaşı ve olgunluk derecesiyle orantılı bir şekilde, gittikçe daha belirleyici bir
etken olarak gözönüne alınacaktır." denildikten sonra, son fıkra ile de, ilgili kişinin mümkün olduğu
ölçüde izin verme sürecine katılacağı belirtilmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 70 inci maddesinde,
"(Değişik: 23/1/20084728/38 md.) Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için
hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar.
Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı
veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde
muvafakat şart değildir.) Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu
Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." ifadesi getirilerek,
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usulüne uygun muvafakat alınmadan yapılan müdahalelere uygulanacak yaptırım hükme bağlanmıştır.
Hasta Hakları Yönetmeliğinin "Hastanın Rızası ve İzin” başlıklı 24 üncü maddesinde; "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.” Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak
tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk
Medeni Kanunu'nun 272 nci ve 431 inci maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.

Ancak kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya
derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek ise,
izin şartı aranmaz." hükmü ve "Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki” başlıklı 26 ncı
maddesinde "Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi, mümkün
olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye iştiraki
sağlanır." hükmü öngörülmüştür.

Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nin 5 inci maddesinde; “Hasta çocuk ise
veya yasal yeterliği yoksa bazı kararlarda bir yasal temsilcinin onamının alınması gereklidir. Bununla
birlikte, hasta kapasitesinin izin verdiği en geniş ölçüde, karar alma sürecine dahil edilmelidir.”
düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; özellikle evden uzakta eğitim görmek zorunda
olan ya da öyle olmamakla beraber o an için veli ya da vasisinin herhangi bir sebeple kendisine refakat
edemeyeceği 18 yaş altı olmakla birlikte temyiz kudretini haiz çocuklar, günün değişik saatlerine göre
öğrenim gördükleri okulların ya da kaldıkları öğrenci yurtlarının yetkililerinin refakati veya izni ile
“çocuğun üstün yararı” esası çerçevesinde sağlık tesisine giderek hekime başvurup muayene
olabileceği; ancak muayene sonrası gerektiğinde uygulanacak tedavi/müdahaleden önce
bilgilendirilmiş onam formunun düzenlenmesi dolayısıyla müdahale öncesi kanuni temsilcilerinin
muvafakati/izninin alınmasının ise zorunlu olduğu, ancak her somut durumun ayrı ayrı
değerlendirilmesinde 1219 sayılı Kanun'un 70 inci ve Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24 üncü
maddesinde yer alan "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." hükmünün de göz önünde bulundurulması, diğer taraftan alınacak rızanın
kapsamı ve şekline ilişkin olarak Hasta Hakları Yönetmeliği'nde öngörülen kurallara göre hareket
edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

Bu itibarla 18 yaş altı muayene ile ilgili iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen görüş
çerçevesinde değerlendirilerek yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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