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TÜRK HUKUKUNDA VE KARSILAS TIRMALI HUKUKTA 
' ' 

SAGLIK MESLEGİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME 

YÜKÜMLÜLÜGÜ 

Rahiıne ERBAŞ 

öz 

Hipokrat'tan bu yana var olan sağlık mesleği ınensuplannın sır saklama 

yükümlülüğü, hukuk sistemleri tarafından çeşitli hukuk nonnlanyla da 

korunınaktadır. Bununla birlikte sır saklaına yükümlülüğü, ınutlak bir yükümlülük 

değildir. Nitekiın sağlık mesleği ınensuplanna bildirim yüküınlülüğünü öngören 

çeşitli düzenleınelere de yer verildiği görülmektedir. Bu noktada en başta bulaşıcı 

hastalıklar gibi kaınu sağlığını ilgilendiren hususlann bildiriınİ ile esas inceletne 

konuınuzu oluşturan suçlann bildirin1i hususu gündeıne gelmektedir. Sır saklama 

yükümlülüğü ile suçu bildiriın yüküınlülüğü arasındaki ilişki öğretide çeşitli 

görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sır saklama yükümlülüğü karşısında 

bildirim yükümlülüğünü destekleyen görüşler olduğu gibi bildirim yükümlülüğünün 

olmasını eleştİren görüşler de bulunmaktadır. 

Sağlık mesleği mensuplannın suçu bildirme ile yükümlü kılınınasının 

esasının daha iyi ortaya konulabilınesi için karşılaştınnalı hukukta sağlık ınesleği 

ınensuplannın suçu bildinne yüküınlülüğünün kapsamının belirlenmesinde gözetilen 

suçun ve mağdurun özellikleri ile bildirim yükümlülüğünün dağınasını sağlayan 

belirtilerin kaynağı nedeniyle yapılan aynınlara ağırlık verilerek incelenmiştir. Türk 

Hukuku bakımından ise suçu bildinne yükümlülüğüne yer veren düzenlemelere 

özellikle 5237 sayılı TCK'nın 280. maddesi ve yeri geldikçe kaınu görevlisi olan 

sağlık ınesleği ınensuplan açısından TCK'da 279. ınaddesine değinilerek ele 

alınını ştır. Bunu yaparken karşılaştınnalı hukukun ve 765 sayılı TCK 'nın benzer ve 

farklı nitelikteki düzenleınelerine değinilıniştir. 

lll 



THE DUTY OF MANDATORY REPORTING OF CRIMINAL 

ACTIVITY BY HEALTHCARE PROVIDERS UND ER TURKISH 

AND COMPARA TIVE LA W 

Rahime ERBAŞ 

ABSTRACT 

The duty to ınaintain patient confidentiality which dates back to the 

Hippocratic Oath is protected today through various provisions of the law in n1any 

countries. However, it does not receive absolute protection as there are also legal 

provisions requiring a healthcare provider to report things which concem public 

health including coınınunicable diseases and eriınİnal activity. The interaction 

between medical confidentiality and ınandatory reporting statutes causes a 

divergence of opinion aınong scholars~ ınany scholars are opposed to ınandatory 

reporting but just as many support it. The statutes requiring mandatory reporting of 

eriınİnal activity by healthcare providers will be analyzed in this study. 

In an effort to better comprehend ınandatory reporting statutes, this study 

focuses on the extension of mandatory reporting to healthcare providers based on the 

types of erime, the characteristics of the victiın and the reasons behind reporting 

under Comparative and Turkish Law. By comparing these systems, the differences 

and similarities between the provisions of Coınparative Law and of the former 

Turkish Criıninal Code number 765 are put across. 

IV 



ÖN SÖZ 

Sağlık mesleği mensuplarının, Hipokrat'tan bu yana sır saklama yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Günümüzde bu yükümlülük, özel yaşamın gizliliği gibi bir takım 

hukuki değerlerin de korunmasına hizmet etmesi sebebiyle hukuk sistemleri 

tarafından çeşitli hukuk normlarıyla da korunmaktadır. Ancak bu kişilerin sır 

saklama yükümlülüğünün yanı sıra belirli hususları da bildirmekle yükümlü 

kılınması, çözülmesi gereken önemli bir meseleyi oluşturur. Bilhassa bu kişilerin 

suçu bildirmekle yükümlü kılınması, öğretide farklı görüşlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme ile yükümlü kılınmasının 

esasının daha iyi ortaya konulabilmesi için karşılaştırmalı hukukta sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirme yükümlülüğünün kapsamının belirlenmesinde yer 

verilen çeşitli ayrımlar ortaya konulmaya gayret edilmiştir. Türk Hukuku bakımından 

ise, suçu bildirme yükümlülüğüne yer veren düzenlemelerden 5237 sayılı TCK'nın 

280. maddesi incelenmiş ve yeri geldikçe kamu görevlisi olan sağlık mesleği 

mensupları açısından ayrıca TCK'da 279. maddesine yer verilmiştir. Daha sonra bu 

maddelere yönelik getirilen eleştiriler dile getirilmiştir. Çalışmamızda sağlık mesleği 

mensuplarının sır saklama yükümlülüğü karşısında suçu bildirmekle de yükümlü 

kılınmasının esası karşılaştırmalı hukuka yer verilmek suretiyle ele alınmıştır. 

Yüksek lisans eğitimim boyunca desteklerini gördüğüm, üzerimde tarif 

edilemez bir emeği olan çok değerli hacarn ve tez danışmanın Prof. Dr. Adem 

SÖZÜER' e teşekkürlerimi sunarım. 

Rahime ERBAŞ 
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GİRİŞ 

Sağlık mesleği mensuplarının meslek sırrını saklama yükümlülüğü, etik bir 

talep olarak eski çağlardan bu yana var olmuş, Hipokrat yemininde ve zamanla 

mesleğe ilişkin etik ilkelerde ve kurallarda yer verilmiştir. Günümüzde ise meslek 

sırrının saklanması hususu, etik bir yükümlülük olmanın yanı sıra en başta özel 

hayatın gizliliği hakkı olmak üzere çeşitli hakların korunmasına hizmet eden bir 

yükümlülük niteliği arz etmektedir. Bu nedenle en başta Anayasa olmak üzere gerek 

özel hukuk gerek ceza hukuku gerekse idare hukuku normları tarafından da 

korunmaktadır. Bu noktada başta 1948 tarihli Cenevre Bildirgesi ve Avrupa Konseyi 

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerde meslek 

sırrına ilişkin hükümler ihdas edildiği görülmektedir. Bununla birlikte sağlık mesleği 

mensupianna sır saklama yükümlülüklerini ortadan kaldıran bildirim yükümlülüğünü 

öngören çeşitli düzenlemelere de rastlanılmaktadır. En başta bulaşıcı hastalıklar gibi 

kamu sağlığını ilgilendiren hususların bildirilmesi olmak üzere pilotların veya 

başkaca araç sürücülerinin sağlık durumlarının faaliyetlerini yürütmeye yeterli olup 

olmadığına ilişkin bildirimler ile esas inceleme konumuzu oluşturan suçların 

bildirimi, sır saklama yükümlülüğü ile çatıştığı ileri sürülen hususların başında 

gelmektedir. 

Sağlık mesleği mensuplarının suçları bildirmekle yükümlü kılınmasını 

öğretide destekleyen görüşler olduğu gibi eleştİren görüşler de bulunmaktadır. 

Destekleyen görüşler, bir hukuk devletinde yalnızca hukuk düzenini ihlal etmeyen 

hususların bir hukuki değer olarak korunacağı düşüncesi ile bireylerin barış esasına 

dayalı bir hukuk toplumunda yaşama ve suçluların devletten cezalandırılmasını 

isteme hakkına dayandınlması ve suçlulukla mücadele amacı ile desteklemektedir. 

Buna karşın eleştİren görüşler ise sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme 

yükümlülüğü öngörülmesinin tanıklıktan çekinme hakkı ile bağdaşmadığı, özel 

hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği ve tıp mesleğinin faydalı olma-zarar vermeme, 

kişinin özerkliğine saygı gibi etik değerleri ile çeliştiğini dile getirmektedir. Bunun 

yanı sıra bildirim yükümlülüğü, bireylerin tedavi ve sağlık hakkından vazgeçmesi 



sonucunu doğurabileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Çalışmamızda bu görüşler 

sınıflandırılmak suretiyle ikinci bölümünde yer verilmeye çalışılmıştır. 

Bu görüşlere yer verdikten sonra karşılaştırmalı hukukta sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirme yükümlülüğünün ele alınışı, düzenlernelerin yeri, 

kapsamı ve niteliği değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda karşılaştırmalı 

hukukta bildirim yükümlülüğünün kapsamının belirlenmesinde gözetilen suçun ve 

mağdurun özellikleri ile bildirim yükümlülüğünün doğmasını sağlayan belirtilerin 

kaynağı nedeniyle yapılan ayrımlar tezimizin ikinci bölümünde ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu şekilde sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme ile yükümlü 

kılınmasının esası irdelenmeye gayret edilmiştir. Tezimizin son bölümünde ise Türk 

hukuku bakımından bildirim yükümlülüğüne yer veren düzenlemelere bilhassa 523 7 

sayılı TCK' nın 280. maddesi ve yeri geldikçe kamu görevlisi olan sağlık mesleği 

mensupları açısından TCK' da 279. maddesine yer vermek suretiyle incelenmiştir. 

Bu incelerneyi yaparken de 765 sayılı TCK' nın benzer düzenlemelerinin 

benzerliklerine ve farklılıklarına değinilmiştir. 
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Birinci Bölüm 
SAGLIK MESLEGİ MENSUPLARININ SIR SAKLAMA VE 
SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

I. SAGLIK MESLEGİ MENSUPLARI KA VRAMI 

A. Hekim 

Hekim sözcüğü, Arapça kökenli hikmeti seven kişi anlamına gelen "hakim" 

sözcüğünün yumuşatılarak söylenınesi ile oluşmuştur ve hikmet sahibi (bilge) kişiyi 

ifade etmektedir1
• Hekim ve hekimlik anlamında kullanılan tabi b kelimesi ise tıpkı 

tıp sözcüğü gibi tabbe kelimesinden türemiş olup bir işte usta, işinin ehli olan ve 

işinin ilmini bilen nezaket sahibi kimse anlamlarına gelmektedir. Bu bakımdan 

hekim sözcüğü, bilgin anlamına gelen İngilizce doctor2 ve Fransızca docteur sözcüğü 

ile eş anlamlıdır. Hekimin bilge kişi olarak tanımlanması, hekimlik mesleğinin tarihi 

gelişim sürecinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, geçmişte felsefenin içinde tıbbın 

da bulunduğu bütün ilimleri içeren bir alan olması nedeniyle bazı filozoflar tıp ilmi 

ile meşgul olmakta idiler3
• Bu nedenle tıp ilminin felsefeden ayrılmasına neden olan 

rönesanstan sonra gerçekleşen bilim alanındaki gelişmelere kadar filozofların bir 

kısmının hekim, hekimlerin bir kısmının da filozof olduğu belirtilmektedir4
. Modern 

toplumlarda ise hekim kavramı ile hukuk düzeni tarafından tıp mesleğini icra etmeye 

yetkili kılınmış kişiler anlaşılmaktadır5 . Hukuk düzeninin tıp mesleğini i cra etmeye 

yetkili kıldığı bu kimseler, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, tedavi edilmesi 

1 Ali Haydar Bayat, Tıp Tarihi, İzmir 2003, s.7; TDK, (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim 
Tarihi: 03.09.11). 
2 "Doctor" ifadesi ile birlikte "Physician" ya da "lviedical Practitioner" ifadelerinin de kullanıldığına 
rastlanılmaktadır. Bkz: Jean V. Mchale, Medical Confidentiality and Legal Privilege, ı. bs., 
London, New York, Routledge, 1993, s. 117. 
3 Hipokrates, "felsefeyi tababete, tababeti felsefeye sokmalıdır" ve "bir hekim aynı zamanda filozof 
olursa ilahlar derecesine çıkar" şeklindeki ifadelerle felsefenin hekimlik mesleğindeki önemine 
dikkat çeker. bkz ; Bayat, a.g.e., s.9; Descartes' e göre ise; "bütün felsefe bir ağaç gibidir. Kökleri 
metafizik, gövdesi fizik, dalları da tıp, teknik ve ahlaktır ". Bkz: Ren e Descartes, Ahlak üzerine 
Mektuplar I; Descartes' dan Elisabeth' e, çev. Mehmet Karasan, AÜDTCFD 1943, C:2, Sayı:3, s.109. 
4 Bayat, a.g.e., s.7. 
5 Mehmet Ayan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara, Kazancı Yayınları, 
1991, s.5; Hakan Hakeri, "Tıp Hukukunun Temel Kavramı", ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, 
İstanbul, 2007, s.66. 
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veya hafifletilmesine yönelik olarak hastalıklar bilimini ifade eden patolojiye ve tabii 

bilimlerin verilerine dayanılarak yapılan bilimsel ve teknik fiilieri icra eden kimseler 

olarak tanımlanmaktadır6 . Bu doğrultuda hekim, hastalığın teşhis edilmesi, hastalığın 

tedavisi için gerekli ilaçların verilmesi, cerrahi müdahalelerin yapılması, hastalığın 

mütemadiyen gözetilmesi ve gerektiğinde yeni tıbbi metodlara başvurulması 

faaliyetlerini yürütür7
• Bu noktada hukuk, hekimlik sıfatının kazanılmasından 

başlayarak hekimin gerçekleştirmiş olduğu tüm bu faaliyetlerde hekimi hukukun 

kendi esaslarına ve düzenlemelerine göre değerlendirir8 • 

Türk Hukuku bakımından hekimlik mesleği mevzuatta tanımlanmamıştır9 . 

Mevzuatta sadece hekimlik sıfatının kazanılması için bazı şartlar öngörülmüştür10 • 

Hekimlik mesleğinin Türkiye' de i cra edilebilmesi için gerekli olan bu şartlar, 1219 

Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6023 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu şartlar en temel olarak; 

1. Bir Türk üniversitesinin tıp fakültesinden mezun olmak veya yurtdışından 

alınan diplomaların Türkiye'de tasdik ve tescil edilmesi, 

2. İl veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine 

getirmek ve 

3. Hekimlik mesleğinin İcrasına geçici veya sürekli engeli bulunmamak, 

şeklinde sıralanmaktadır11 • 

6 Köksal Bayraktar, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 1972, s.24. 
7 Bayraktar, a.g.e., s.25. 
8 Bayraktar, a.g.e., s.27. 
9 Alman hukukunda "hekim, bireyin ve toplumun sağlığına hizmet eden kişi" olarak Federal Hekimlik 
Kanunun (Bundesarzteordnung) "hekim/ik mesleği" başlıklı !.bölümünün 1. maddesinde 
tanımlanmıştır. Bkz: (Çevrimiçi) http://www.gesetze-im-internet.de/b_o/BJ1\TR018570961.html, 
(Erişim Tarihi:14.05.2012). 

ı o Bu şartlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz: Ayan, a.g.e, s.6-9. 

ı ı Kanun'un 4. maddesinde yapılan 2011 değişikliği ile Türk vatandaşı olmayanların da Türkiye'de 
hekimlik yapabilmesine ilişkin bir düzenleme eklenmiştir. Hüküm şöyledir; "Yabancı memleket/erin 
tıp fakültelerinden izinli (Değişik ibare: JJ/J0/2011-KHKI663/58.md.) hekimlerin Türkiye'de hekimlik 
edebilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıb Fakültesi Profesörler 
Meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından hüviyetlerine bakı/dıktan sonra dip/omalarının Türkiye 
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Hekimlik başlığında özel olarak incelenmesi gereken kişiler psikyatrislerdir. 

Zira bu kişiler bakımından sır saklama yükümlülüğü ayrı bir öneme sahiptir12
. 

Psikiyatristlerin uzmanlık alanlarının niteliği gereği fiziki hastalıkları tedavi eden 

hekimlere göre hastalarına ait daha özel sırlara vakıf olurlar. Bu nedenle bu meslek 

grubunu oluşturan kişilerin meslek sırrını saklama yükümlülüğü daha fazla önem arz 

eder13
• Türk hukukunda psikiyatrist, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmelik' inin usullerine göre uzmanlık eğitimi almış bir hekim statüsündedir. 

B. Eczacı 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un "eczacılar" başlıklı 

birinci bölümünde eczacılık mesleği tanımlanmış, Türkiye'de eczacılık yapabilmek 

için gerekli vasıfları ve eczacılık yapmaya engel olan halleri sıralanmıştır. Kanun 'un 

eczacılık mesleğini tanımlayan 1. maddesi şöyledir; 

"Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari 

mevat ve müstahzarat laboratuvarı veya imalathanesi gibi müesseseler açmak ve 

işletmek veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal etmek veyahut bu 

kabil resmi veya husus i müesseselerde mesul müdürlük yapmaktır". 

Türkiye'de eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır: 

1. Türk vatandaşı olmak, 

Tıp Fakültesi ders programının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakülteden bütün sınaç 
devreleri geçiri/erek alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan 
dip/omalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve 
iyelerinin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri Tıp 
Fakültesi Profesörleri lifeclisince seçilmiş bir jüri heyeti karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir sınaç geçirilir. Bu 
sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Kültür Bakanlıkları tarafından beraberce kararlaştırılır. 
Ancak Türkiye Tıb Fakültesi öğretim süresine ve ders programiarına göre okumamış olanlar 
eksiklerini tamamlamak üzere Tıb Fakültesinde okuduktan ve slaj gördükten sonra sınaca girerler. 
Sınac/arı başaranların sanat yapmalarına usulüne göre izin verilir". 
12 Mustafa Kolenoğlu, "Sağlık Mesleği Mensuplarının Sır Saklama ve Suçu Bildirme 
(İhbar)Yükümlülüğü", İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.31. 
13 V. McHale, a.g.e., s.30. 
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2. Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplamalı olmak veya 

yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplamalı 

olup da usulüne uygun olarak diplamanın denkliğinin Türkiye' de tasdik 

ve tescil edilmesi, 

3. Diplamaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olmak ve 

4. Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı eczacılık yapmaya engel hallerden biri 

bulunmamak14
. 

C. Hemşire 

Hemşire, hekim tarafından acil durumlar dışında kendisine yazılı olarak verilen 

tedavileri uygulamak, hastanın bakımının düzenlemek, denetlernek ve 

değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanıdır 15 . Bu doğrultuda hemşire, hasta 

ile tıbbi ve psikolojik bakımından devamlı ilgilenebilecek yapıda ve yetenekte bir 

yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilmektedir 16 • Bu tanımlardan anlaşılacağı 

üzere, hemşirelik mesleği, en temelde hastanın bakımını esas alan bir meslektir. 

Nitekim hemşirelik mesleğinin, başlangıçta hasta ve güçsüz durumda olan kimselerin 

bakımının sağlanması için geliştirildiği ifade edilmektedir17
• Bu bağlamda hasta 

bakımının geçmişi eski çağiara kadar uzandığı ve hasta bakımının gerçekleştirilmesi 

14 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu'nun 4. maddesinde eczacılık yapmaya engel 
olan halleri sıralamıştır. Buna göre:,Aşağıda yazılı haller eczacı/ık yapmaya manidir: A) Türk Ceza 
Kanunu 'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 
beş yıl veya dahafazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sır/arına karşı suçlar ve casusluk, 
kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin lfasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum 
olmak. 

B) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu İcra Vekilieri 
Heyetince kabul edilmiş olmak; 

C) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak; 

Ç) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmak. 
15TDK, (Çevrimiçi)http://tdkterim.gov.tr/bts. 1 (Erişim Tarihi: 03.09.11). 
16 1982 tarih ve 17927 Sayılı Yataklı Tedavi kurumları İşletme Yönetmelik'inin 132. maddesine göre; 
"hemşire, hasta ile tıbbi ve psikolojik bakımından devamlı ilgi/enebilecek yapıda ve yetenekte sağlık 
meslek lisesi mezunu yardımcı sağlık personelidir ". 
17 Şeyda Ökdem, Aysel Abbasoğlu, Nevin Doğan, "Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi", ASHD 
2000, C:1, Sayı: I, s.5. 
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için kullanılan yöntemlerde hastalık nedenleri, insanın yaşam konusundaki fikirleri 

ve dinlerin etkili olduğu bildirilmektedir18
• 

Günümüzde hemşirelik mesleği, hastanın bakımını, her ortamda bireyin, 

ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili 

ihtiyaçlarını belirleyerek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenmiş 

ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlayarak, 

uygulayarak, değerlendirerek ve denetleyerek gerçekleştirilmesine dayanır. Bu 

kapsamda hemşireler, hasta bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir; hizmet 

sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları 

ilgili birime iletir19 .Hemşirelik Yönetmeliği'nde hemşirelerin faaliyetlerinin doğum 

öncesinden başladığı kabul edilmiştir20 . Hemşirelik mesleği günümüzde artık 

hemşirelerin bakım verici olmalarının yanı sıra bakırnın yönetimini sağlayan, tedavi 

edici, koruyucu, eğitici, eş güdümü sağlayıcı, danışman, hasta sözcüsü, araştırıcı ve 

lider olma özelliklerini de içerir21
• Mevzuatta ise 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nda 

hemşire, acil haller hariç olmak üzere hekim tarafından yazılı olarak verilen 

tedavileri uygulama, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri 

ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme ve hemşirelik tanılama 

süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlama, 

18 Örneğin, sınıf farklılıklarının kaldırılması ve insanlar arasında eşitliği esas alması sebebiyle 
Müslümanlığın doğuşuyla hasta bakımının önem kazandığı, yarahiara ve hastalara bakılması amacıyla 
kurulan ilk kadın topluluğunun Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında kurulduğu bildirilmektedir. 
Musevilik inancında hasta bakımının esaslarının Tevrat'a dayandınlması da dinin hasta bakımı 
üzerindeki etkisini göstermektedir. Daha fazla bilgi için bkz: Ökdem, Abbasoğlu, Doğan, a.g.e., s.5. 
19 Bkz: 27515 Sayılı Hemşirelik Yönetmeliği' nin 6. maddesi; ayrıca bkz: Yahya Deryal, "Hemşirenin 
Hukuki Sorumluluğu", III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, 201 ı, s.4ı9-424; 
Hemşirelerin görev ve yetkilerinin derli toplu bir şekilde, ayrıntılı olarak belirlenmediğine dikkat 
çekilmektedir. Nitekim hemşirelerin görev ve yetkilerinin kanunlarla değil de, yönetmeliklerle; 
özellikle Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi 
eleştirilmektedir. Bkz: Hakan Hakeri, "Yeni Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelerin Görev ve Yetkileri", 
Medimagazin,Pazartesi, 25 Haziran 2007, http:/ /www .medimagazin.com. tr/authors/hakan-hakeri/tr
yeni-hemsirelik-kanunu-ve-hemsirelerin-gorev-ve-yetkileri-72-64- ı 226.html, (Erişim Tarihi: 
20.04.20 ı 2). 
20Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı 

MADDE 5- (1)-b) .Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, 
insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm 
evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı" hususlarını 
kapsar. 
21 Fahriye Oflaz, "Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları", III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 
Ankara Barosu Yayınları, 2011, s.413-415. 
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uygulama, denetleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmekle görevli ve yetkili 

sağlık personeli olarak tanımlanmaktadır22 . Türkiye' de hemşirelik mesleğini 

yapabilmek için bazı şartlar öngörülmüştür. Buna göre hemşire unvanı; 

1. Türk vatandaşı olmak, 

2. Türkiye' de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte 

ve yüksek okullarından mezun olmak, 

3. Diplamanın Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi ve 

4. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların devlet tarafından 

denkliklerinin onaylanması ve diplomaların Sağlık Bakanlığınca tescil 

edilmesi 

koşullarının sağlanması ile kazanılır. 

D. Ebe 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ebelik mesleğini; gebelik, doğum sürecinde ve 

doğum sonrası dönemde gerekli bakırnın sağlanması, hamilelik sürecinde sağlık 

problemlerini engellemeye yönelik tedbirlerin alınması, anormal durumların tespiti, 

gerektiğinden tıbbi yardımın sağlanması ve tıbbi yardım yokluğunda acil önlemlerin 

uygulanması olarak tanımlamaktadır23 . Mevzuatta e belere ilişkin hükümlere, en başta 

1219 sayılı Kanun'un 47. ve devamı maddelerinde rastlanılmaktadır. Buna göre 

ebeler, gebeterin muayene etmeye, doğumun kolaylaştırmaya ve doğum esnasında 

basit manevraların yapmaya ve çocuk için gerekli olan ilk tedbirleri almaya 

yetkilidir. Bunların yanı sıra ebeler, koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında çiçek 

aşısı yapmaya da yetkili kılınmışlardır24 . Mevzuatta ebeler, sağlık meslek okulu 

mezunu, doğum ve doğum kontrolü ile ilgili kendisine düşen görevleri yapabilecek 

yeteneklere sahip, gerekli kursları görmüş yardımcı sağlık personel olarak 

22 Hemşirelik mesleğinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Oflaz, a.g.e., s.406-415. 
23 (Çevrimiçi) http://www.who.int/topics/midwifery/en/ (Erişim Tarihi: 03. 09. 2011) 
24 1219 Sayılı Kanun md. 51; Aynca bkz: Filiz Aslan tekin, "Ebelerin Görev ve Yetkileri", III. Sağlık 
Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, 2011,s.474-478. 
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tanımlanmaktadır25 . Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, e be lik de tıpkı hemşirelik 

gibi yardımcı personel olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye' de e be lik mesleğini i cra edebilmek için gerekli şartlar, ı 2 ı 9 sayılı 

kanunun 4 7. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; 

ı. Türk vatandaşı olmak, 

2. Türkiye' de üniversitelerin tıp fakültelerine veya sağlık bakanlığına bağlı 

ebelik ile ilgili okullarından mezun olmak, 

3. Diplamanın Sağlık Bakanlığınca onaylanması ve tescil edilmesi gerekir. 

E. Sağlık Hizmeti Veren Diğer Kişiler 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunu düzenleyen 280. 

maddenin 2. fıkrasında sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, 

ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşacağı düzenlenmiştir. Bu 

maddenin gerekçesinde sağlık mesleği mensuplarının bu maddede sayılanlada sınırlı 

olmadığı ifade edilmiştir. Burada kanun koyucu, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe ve 

hemşire şeklinde meslek mensuplarını sıraladıktan sonra tüm meslek mensuplarını 

kazuistik olarak saymak yerine "sağlık hizmeti veren diğer kişiler" şeklinde 

belirtmekle yetinmiştir26 . Sağlık hizmeti veren kişiler, TŞSTİHK'da sıralanmıştır. Bu 

kişilerin başında hekim, diş tabibi, hekim, eczacı, ebe, sünnetçi ve hemşire gelmekle 

birlikte TŞSTİHK'ya 20ı ı yılında 6225 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile getirilen ek 

madde ile sağlık hizmeti veren kişilerin kapsamı genişletilmiştir27 • Bu düzenleme ile 

25 Yataklı Tedavi Kurmları İşletme Yönetmeliği'nin 133. maddesi. 
26 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun' da sağlık personeli, sağlık hizmetlerinde 
maaş, ücret, yevmiye ve mukavele ile istihdam edilen ve bu sahada mesleki eğitim görerek yetişmiş 
olanlar şeklinde geniş bir biçimde tanımlanmaktadır. 
27 Bu ek madde getirilmeden evvel 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Smifına" bakılarak "Diğer Sağlık lı1esleği .\!ensupları" belirlenmekteydi. 
DMK, sağlık personelini, bir sınıflandırmaya tabi tutmuş ve sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfını oluşturan kişileri tek tek saymıştır. Kanun'un 36. madde içersinde üçüncü bir 
sınıflandırma olarak " Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Smifına" yer vermiştir. Buna 
göre; "Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tab ip, 
diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim 
görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, 
biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, 
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sağlık mesleği mensupları sınıfına, klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, 

diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog, sağlık fizikçisi, anestezi 

teknisyeni/teknikeri, tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, tıbbi görüntüleme 

teknisyeni/teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, diş protez teknikeri, tıbbi protez ve 

ortez teknisyeni/teknikeri, ameliyathane teknikeri, adli tıp teknikeri, odyometri 

teknikeri, diyaliz teknikeri, fizyoterapi teknikeri, perflizyonist, radyoterapi teknikeri, 

eczane teknikeri, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), iş ve uğraşı teknikeri (ergoterapi 

teknikeri), elektronörofızyoloji teknikeri vemamografi teknikeri de eklenmiş ve bu 

kişilerin nitelikleri tanımlanmıştır. Örneğin klinik psikolog, ''psikoloji veya psikolojik 

danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik 

uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğerlisans eğitimleri üzerine 

psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisanszna ilaveten klinik psikoloji doktorası 

yapan sağlık meslek mensubu" şeklinde tanımlanmıştır. TŞSTİHK'da ek madde ile 

sıralanan sağlık mesleği mensupları bu şekildedir. Fakat bunun yanında sağlık 

mesleği mensuplarını belirlerken dikkate alacağımız, "sağlık hizmeti vermek" ve 

"meslek mensubu olmaktır "şeklinde iki ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan sağlık 

hizmeti vermenin neleri kapsadığı hususu belirlenmelidir. Mevzuatta sağlık 

hizmetinin tanımlandığı düzenlemelere rastlamaktayız. Buna göre, Sağlık 

Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun' da sağlık hizmeti, "insan 

sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin 

tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyel ve 

meleke/eri azalmış olanların işe alıştırı/ması (Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi 

faaliyetler"olarak tanımlanmıştır. 

Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda TCK'nın suçu bildirmeme suçunu 

düzenleyen 280. maddesinde belirtilen "sağlık hizmeti veren diğer kişiler" ibaresini, 

en başta TŞSTİHK'nın 13. ek maddesi bağlamında ele almak gerekir. Bu doğrultuda 

söz gelimi bir klinik psikoloğu da bir Adli tıp teknikeri veya bir Ağız ve diş sağlığı 

hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve 
yardımcı/arı, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık 
memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar". Bununla birlikte DMK' nın "Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfını" düzenleyen hükümde meslek grubunu oluşturan kişiler 
sıraladıktan sonra "ve benzeri sağlık personeli" şeklinde bir i bareye yer verilerek bu meslek 
mensuplan örnek kabilinden düzenlenmiştir. 
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teknikeri de 280. madde bağlamında suçu bildirme yükümlüğü altındadır. Bunun 

yanı sıra "sağlık hizmeti verme" ve "meslek mensubu olma" kavramlarını dikkate 

alınarak belirlenmesi gerekir. 

II. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜGÜ 

A. Sır ve Meslek Sırrı Kavramları 

Sır kavramının sözlük anlamı, varlığı veya bazı yönleri açığa vurolmak 

istenmeyen, gizli kalan ya da gizli tutulan şeydir28 . Bu kavram öğretide ise görmek 

veya hissetmek suretiyle öğrenilen ve maddi varlığa sahip olmayan ve esasını 

gizliliğin oluşturduğu29 ve açıklanmamasında sahibinin yararı olan hususlar30 

şeklinde tanımlanmaktadır. Nitekim sırrın korunmasıyla da sır sahibinin özel yaşamı 

ve kişisel hürriyeti güvence altına alınmış olacağından bu şekilde sır sahibinin 

yararına hareket edilmiş olunmaktadır31 . Sırrın bir başka niteliği ise, başkaları 

tarafından daha önce bilinmeyen bir hususu ifade etmesidir32
. Buna göre sırrın en 

temel özelliklerinden biri, aleni olmamasıdır. Fakat bu durum, sırrın konusunu 

oluşturan bilgilerin veya olayların pek çok kişi tarafından bilinmemesi şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Diğer bir anlatırula bilgilerin veya olayların pek çok kişi tarafından 

biliniyor olması, sırrı sır olma niteliğinden uzaklaştıramaz33 . Söz gelimi sır, sadece 

belirli bir çevre tarafından da bilinebilir. Bu belirli çevreyi oluşturan kişilerin sayısı 

nispidir34
. Başkaları tarafından daha önce bilinmemek; yani aleniyetİn olmaması bu 

kavramın objektif unsurunu oluşturur. Bu kavramın sübjektif unsurunu ise, sır 

sahibinin sırrının saklanması yönündeki iradesi oluşturur35 . Sır kavramında 

bulunması gereken bir diğer özellik ise, sırrın gerçekten mevcut olmasıdır. Bu 

28TDK, (Çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 22. 08. 201 1). 
29 Faruk Erem, "Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", AÜHFD 1943, C:l, Sayı: 1, s.36. 
30 Süheyl Donay, Meslek Sırnnın Açıklanması Suçu, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1978, s. 4. 
31 Fatih Selamİ Mahmutoğlu, Selman Dursun, Türk Hukuku'nda Mürlaflin Yasaklılık Halleri, 
l.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s.79. 
32 Ayan, a.g.e, s.98; Donay, a.g.e., s.4-5. 
33 Faruk Erem, "Avukatlık Sırrı", ABD, Sayı: 5, s.839. 
34 Örnek olarak bir parolanın belirli bir askeri grup tarafından bilinmesine rağmen gizli olma niteliğini 
muhafaza etmesi gösterilmektedir. Bkz: Donay, a.g.e., s.5. 
35 Erem,"Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", s.S-6. 
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doğrultuda gerçeklik değeri taşımayan bilgiler sır olarak nitelendirilemez36 . Söz 

gelimi hastanın hekime gerçeği yansıtmayan bilgiler vermesi durumudur. Sır 

kavramını bu şekilde kısaca tanımladıktan sonra daha dar anlama sahip olan meslek 

sırrı kavramı ele alınmalıdır. 

Meslek, kişilerin hayatlarını kazanmak için yaptıkları faaliyetler şeklinde 

tanımlanınca37 meslek sırrı da bir meslek faaliyetinin yerine getirilmesi sırasında 

öğrenilen, sır sahibinin iradesinin açıklanmaması yönünde olduğu ve objektif olarak 

başkaları tarafından bilinmeyen, bireyin özel yaşamına ilişkin bilgileri ve olayları 

ifade eder38
• Ayrıca meslek sırları, sadece belirli ve sınırlı sayıdaki kişiler tarafından 

bilinirler ve açıklanmamalarında korunmaya layık bir yarar mevcuttur39. Bu türden 

sırrı, diğer sırlardan ayıran unsur, bu sırrın mesleki bir faaliyet nedeniyle öğrenilen 

bir sır olmasıdır40 . Farklı bir anlatımla sırrın öğrenilmesi ile mesleki faaliyet arasında 

nedensellik bağı bulunmalıdır41 • Bu kapsamda gerçekleşen öğrenme, sır sahibinin 

sırrını belirli bir açıklıkta olacak şekilde söz veya hareket ile bizatihi tevdi etmesi 

şeklinde olabileceği gibi; meslek sahibi kişinin sahip olduğu uzmanlık gereği vakıf 

olması şeklinde de gerçekleşebilir42 . İlk durum, tevdii edilen sır; ikinci durum ise 

öğrenilen sır olarak isimlendirilmektedir43
. 

36 Erem, "Avukatlık Sırrı," s.838. 
37 M. Fatih Uşan, İş Hukukunda İş Sırnnın Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı), l.bs., 
Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s.25. 
38 Donay, a.g.e., s.ll. 
39 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, 4. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 20ı2, s.467-468. 
40 Erem,''Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", s.3 7. 
41 Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği ve Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 2. bs., İzmir, 
Fakülteler Kitabevi, ı999; Mahmutoğlu, Dursun, a.g.e, s.82. 
42Fransız Yüksek Mahkemesi bir kararında trafik kazasında yaralıya yardım eden hekimin daha sonra 
yaralının durumu hakkında polislere rapor sunmasını, her ne kadar hasta hekime bilgilerini güvenerek 
sunmasa da hekimin mesleğinin gerektirdiği uzmanlık nedeniyle hastanın sırlarına vakıf olduğundan 
sır saklama yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. ı4 Şubat ı952, JCP. ı952.ll. 7030, aktaran: 
Sabine Michalowski, "Medical Confıdentiality and Medical Privilege: "A comparison of French and 
German Criminal Law", "European Journal of Health Law, C:5, Sayı: 2, s.90-9ı, (Çevrimiçi) 
http://heinonline.org/, (Erişim Tarihi: 06.10.20ı ı). (s.89- ı 17 arasında). 
43 Donay, a.g.e., s. lO-ı 1; Erem, "Meslek Sım", s.39. 
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B. Sağlık Mesleği Mensupları Bakımından Meslek Sırrının 
Kapsamı 

Bireylerin zorunlu olarak özel yaşamına ait bilgilerini paylaştığı meslek 

gruplarından birini sağlık mesleği mensupları sınıfı oluşturur44 • Bu kesimi oluşturan 

kişiler, bu zorunluluk sebebiyle hastalarına ait çeşitli bilgilere vakıf olurlar45 . Sağlık 

hizmeti sunulan ile sunan kişi arasında bir ilişki meydana gelir. Bu kişiler arasındaki 

ilişkinin güven esasına dayanması, başarılı bir tedavinin gerçekleştirilebilmesinin 

temel unsurunu teşkil eder
46

. Nitekim ilişkideki güven ve bağlılığın artması, sırrın 

korunmasına yönelik hassasiyetİn de artmasını gerektirir47
. Kişilerin tedavi için 

gerekli bilgileri vermekten kaçınmaması veya hastalığının temelinde yatan asıl 

sebebi belirtmekten korku ve endişe duymaması için bireylerin sağlık hizmeti sunan 

kişiler tarafından kişisel verilerinin sır olarak saklandığını bilmesi gerekir48 . Bu 

noktada sağlık mesleği mensupları bakımından meslek sırrının kapsamına hangi 

bilgilerin gireceği hususu, belirlenmesi gereken önemli bir meseleyi oluşturur. 

Öncelikle meslek sırrının bir meslek faaliyetinin yerine getirilmesi sırasında 

öğrenilen bir sır olması sebebiyle bir hekimin mesleğinin icrası dışında öğrendikleri 

veya mesleğinin icrası sırasında öğrenip de sosyal hayatın bir sonucu olarak her 

hangi bir kimsenin öğrenebileceği hususlar ile tıbbi nitelikte olmayan ve hekimin 

44 Fatih Selamİ Mahmutoğlu, "Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamın?a Hastaya Ait Kişisel Verileri 
Hukuka Aykın Olarak Verme veya Yayma Suçu",PiPazarlama ve Iletişim Kültürü Dergisi, Yaz 
2011 Sayısı, s.45. 

45 Handan Yokuş Sevük, "Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Açıklanması", V. Türk-Alman Tıp 
Hukuku Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2008, s. 790. 
46 Sabine Michalowski, "Medical Confidentiality and Crime", l.bs., Ashgate Yayınevi, 2003, s; 
Michael Quaas, Rüdiger Zuck, Medizinrecht, 2., vollstandig neu bearbeitete Auflage, München, 
Verlag C. H Beck, 2008, § ı2;Karsten Scholz,Medizinrecht, 1. Auflage, Hrsg: Andreas Spickhoff, 
Band 64, München, Verlag C. H. Beck, 201 ı,§ 9, kn:l. 
47 Uşan, a.g.e., s.24. 
48 Donay, a.g.e., s.93-94; Andreas Frewer, Christian Safken, Arztliche Schweigepflicht und die 
Gefahrdung Dritter: Medizinethische und juristische Probleme der neueren Rechtsprechung, Ethik 
Med 2003, Springer-Verlag, s.15, Doi: ıo.I007/s0048 ı-003-02ı 7-6, Online publiziert: ı l.Februar 
2003; Alban Braun, "Schweigepflicht in Artzpraxis und Krankenhaus", Handbuch des 
Medizinstrafrechts, 3 ., vollstandig neu bearbeitete Auflage, Hrsg: Cl au s Roxin, Ulrich Schroth, 
s.275; Adolf Laufs, Arztrecht, Hrsg: Adolf Laufs, Christian Katzenmeier, Volker Lipp, 6., 
vollstandig neu bearbeitete Auflage, München, Verlag C. H. Beck, 2009, I. Wesen und Inhalt des 
Arztrechts, kn: 3. 
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hastanın değer vermediğini düşündüğü hususların sır kapsamında mütalaa 

edilmeyeceğini belirtmek gerekir49
. 

Tıbbi açıdan nelerin sır kapsamında mütalaa edileceği hususu, esasında bir 

değer sorunudur50
. Bu nedenle sırrın muhtevası, toplumlara, zamana ve yere göre 

değişiklik arz edebilir. Örneğin bazı toplumlarda evli olmayan kadının çocuk 

doğurmasının ya da rahim tahliyesi yaptırtmasının gizli tutulmamasında hasta 

bakımından diğer toplurnlara nazaran çok daha yüksek menfaatler bulunabilir. Bunun 

dışında, kişinin toplumda ayıplanmasına, tiksinilmesine neden olabilecek nitelikteki 

bilgiler ile hastanın ekonomik durumunu ve geleceğini etkileyen hastalığa ilişkin 

hususlar meslek sırrı kapsamında değerlendirilir51 . Toplumun üzerinde durmadığı, 

her yerde söylenebilen hastalıklarla ilgili bilgiler ile hastanın herkes tarafından 

bilinen yönleri sır niteliğine sahip değildir. Örneğin kişinin grip olması veya trafik 

kazası geçirmesi hallerinde böyledir. Ancak bu hallerde de eğer hastanın iradesi, bu 

bilgilerin açıklanmaması yönünde ise yine sağlık mesleği mensubu sır saklamakla 

yükümlüdür52
. 

Sır kapsamına dahil edilen hususlara örnek olarak, hekime güvenilerek tevdi 

edilen bilgiler, hekimin hasta dolayısıyla öğrendiği hususlar, hekimin hastanın 

muayene, tedavi edilmesi ve bakımı dolayısıyla öğrendikleri ile hastanın hekime bir 

suçunu itiraf etmesi gösterilir
53

. Bu bağlamda sırrın kapsamında, hastalığı türü, 

gelişimi, teşhis, tedavi tedbirleri, prognoz, psikolojik bozukluklar, maddi ve ruhsal 

bozukluklar, özel durumlar, hasta dosyası, röntgen ve muayene sonuçlarınının yanı 

sıra kişisel bilgiler, ailevi, mesleki, ekonomik ve mali durumlara ilişkin bilgiler de 

bulunmaktadır54 • Bu durumlara somut örnekler olarak, hastanın doktora eşinden 

şiddet gördüğünü, uyuşturucu kullandığım, evlilik dışı birliktelik yaşadığını 

söylemesi ile kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, mesleği, ekonomik durumu, 

49 Hans Langmack, "Ceza Hukuku Açısından Hekimin Sır Saklama Yükümü", Çev. Erdener Yurtcan, 
İÜHFM 1974, C: 39, Sayı: ı-4, s. 454-455; Hakeri, Tıp Hukuku, s.470. 
50 M. Onursal, Cin, Tıbbi Etik ve Cezai Sorumluluk, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2004, s.57. 
51 Harnit Hancı, Tıbbi Hukuk, Egem Tıbbi Yayıncılık, ı995, s.l ı4; Hakeri, Tıp Hukuku, s.468. 
52 Hane ı, a.g.e., s. ı ı 5. 
53 Langmack, a.g.e., s.455. 
54 Hakeri, Tıp Hukuku, s.468. 
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rahatsızlığının kaynağı, hastaya konulan teşhisler ve hastanın kullandığı ilaçlar 

gösterilir55
. 

Bazı yazarlar da yaralanmış, zehirlenmiş veya saldırıya uğramış bir kimseyi 

tedavi eden sağlık mesleği mensubunun olayı adalete bildirmesi mağdura ait bir 

sırrın açıklanması anlamına gelmeyeceğini savunmaktadır. Zira burada sır, mağdura 

ait olmayıp; saldırıyı yapan kişi bakımından önemlidir56
. Fakat bu görüş, tıp etiğinin 

yararlı olma, zarar vermeme, otonamiye saygı gibi temel ilkeleri ile bağdaşmadığı 

gerekçesiyle eleştirilmektedir57 . Bu noktada irdelenmesi gereken husus, suça ilişkin 

bir bilginin sır kapsamında mütalaa edilip edilemeyeceğidir. Bazı yazarlar tarafından 

bir hastanın hekime suçunu itiraf etmesi ya da uyuşturucu kullandığını söylemesi, sır 

kapsamında değerlendirilmektedir58 . Ancak suçu bildirmedeki daha üstün bir yarar 

sebebiyle sırrın açıklanması meşru olarak değerlendirilmektedir59 . Bir diğer görüşe 

göre ise bir hukuk toplumunda hukuk düzenini ihlal etmeyen hususlar bir "sır" 

olarak nitelendirilip bir hukuki değer olarak korunabilir60
. 

Meslek sırrının kapsamına giren tüm bu bilgiler, aynı zamanda kişisel veri61 

olarak nitelendirilir
62

. Zira "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçunun düzenlendiği 

55 Mahmutoğlu, "Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı 
Olarak Verme veya Yayma Suçu", s. 45. 
56Yaşar Bilge ve . Diğerle.ri~"Heki~~n Yasal Sorumlulukları",(Çevrimiçi) 
http://www.ttb.org.tr/eweb/adlı/l.html, (Erışım Tarıhı:13.04.20ı2). 
57 

Cin, a.g.e., s. ı24: yazara göre kişi kendisine karşı gerçekleştirilen duyulmasını istemedi ai 
davranışa kendisi de sebebiyet vermiş olabilir. Mağdurun davranışı yüz kızartıcı nitelikte de olabilir. ı;, 
58 Langmack, a.g.e., s.455; Mahmutoğlu, "Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel 
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Yayma Suçu", s. 45. 
59 Donay, a.g.e., s. ı ı 6- ı ı 7. 
60 İlhan Üzülmez, "Sağlık Mesleği Mensuplannın Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)", V. Türk
Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2008, s.844. 
61 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nda da kişisel veri, Kişisel Verilerin İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme ile uyumlu biçimde "belirli veya kimliği 
belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün bilgiler" olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda kişisel veri, bireyin 
adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgilerin yanı sıra kişinin 
akli, psikolojik, fiziki kültürel, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin verileri kapsar. Bunun 
yanında kişinin telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, Pasaport numarası, 
özgeçmişi, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri ve genetik bilgileri tüm bilgiler kişisel veri 
niteliğine sahiptir. Zira tüm bu bilgiler, gerçek kişiyle ilişkilendirilmek suretiyle 0 kişinin 
tanımlanabilir hale getirilmesini sağlar. Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişi olmak ise Tasarı 'nın 
3. maddesinin gerekçesinde, "mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi 
suretiyle o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesiniifade eder" şeklinde açıklanmıştır. Bkz: Kişisel 
Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3. maddesinin gerekçesi. 
62Bkz: "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçunun düzenlendiği TCK'nın 135. maddesinin gerekçesi; 
Hakeri, Tıp Hukuku, s.727; Yokuş Sevük, a.g.e., s.795. 
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TCK' nın 135. maddesinin gerekçesinde "gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, kişisel 

veri olarak kabul edilmelidir" şeklinde kişisel veri kavramı ortaya konulmuştur. Bu 

bağlamda TCK' da "kişisel veri" kavramına sır kavramını da içine alacak şekilde 

geniş bir anlam verildiği ifade edilmektedir63
. Nitekim öğretide de kişisel veri sağlık 

mesleği bakımından sır kavramına benzer olarak "sınırlı sayıda kişiler tarafından 

bilinen ve gizli kalmasında hastanın haklı bir yararznın olduğu hastaya ait her türlü 

bilgi, kişisel veridir" şeklinde tanımlanmaktadır64 . 

5237 Sayılı Ceza Kanunu'nda, 765 Sayılı Ceza Kanunu'nun aksine genel bir 

meslek sırrını ifşa suçuna yer verilmemiştir. Kanun'da sır kavramı, sadece TCK 239. 

maddesinde düzenlenen"ticarf sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki 

bilgi veya belgelerin açıklanması" ve TCK 258. maddesinde düzenlene "göreve 

ilişkin sırrın açıklanması" suçlarında ve kanunun yedinci bölümünde "devlet 

sırfarına karşı suçlar" bağlamında yer verilmiştir. Bu suç tiplerinin dışındaki 

hallerde ise "sır" ifadesi yerine "kişisel veri" ifadesi tercih edilmiştir. 

C. Sır Saklama Yükümlülüğünün Tarihi Gelişimi 

Sağlık mesleği mensupları bakımından meslek sırrının saklanma yükümlülüğü, 

etik bir talep olarak eski çağlardan buyana var olmuştur65 . Meslek sırrının 

saklanmasına yönelik bu etik talebe, çeşitli hekim yeminlerinde hekimin etik bir 

görevi olarak yer verildiği görülmektedir
66

. Bunların başında M. Ö 3000' li yıllarda 

yaşamış olan Mısır'lı İmhotep'e ait olan yemin gelmektedir. Bu yeminde "güven 

ilişkisine dayanarak edindiğim bilgilerin bir başkasının yaşamını kurtarabilmesi 

durumu dışında, mesleğimi sır olarak tutacağım" şeklinde bir ifadeye yer 

verilmiştir67 . Bir diğer yemin ise Hintli hekim Caraka Samhita'ya ait olan yemindir. 

Bu yemine göre, "hastanın hususi ev hali kamuya açıklanamaz. Hastanın yaşam 

63 Hakeri, Tıp Hukuku, s.727. 
64 Yokuş Sevük, a.g.e., s. 795. 
65 Andreas-Holger Maehle, Doctors, Honour and the Law: Medical Ethics in Imperial Germany, 
London, Palgrave Macmillan, 2009. 
66 Gökhan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, İstanbul, Babil Yayınları, 2008, s.83-86. 
67 Anthony Cari Pickett, "The Oath of Imhotep: in Recognition of African Contributions to Western 
Medicine" Journal of The National Medical Association,Washington DC, Vol: 84, No:7, 1992. s. 
637, (Ç~vrimiçi)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2571 702/pdf/jnma00273-0098.pdf, 
(Erişim Tarihi: 06.10.201 1 ). 
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süresinin sonuna geldiği bilinse dahi; hastanın sırları, üçüncü kişilere açıklansa idi 

hastayı veya başka kimseleri sarsahilecek nitelikte ise açıklanamaz "68. 

Hekimlerin meslek sırlarını saklaması gerektiğini öğütleyen ve belki de 

hekimlik yeminleri içerisinde en ünlü olanı Hipokrat yeminidir. Bu yemin, yüzyıllar 

boyunca birçok dile çevrilmiş ve çeşitli şekillerde revizyona uğramıştır. Nitekim 

yeminin eski dönemlerdeki şeklinde, tıbbın İcra edilmesini hastaların faydasını 

öğütlenirken; 20. yy' daki şeklinde hekimin zarar vermemesini ve tıp mesleğinin etik 

kurallara dayandınlmasını vurgulamakta olduğu ifade edilmektedir69• Hipokrat 

yemini, M.Ö 460 yılından bu yana hekimlik mesleği üzerinde etkili olmuştur. 

Hipokrat yeminin şartlarına göre, hastalara ilişkin sağlanan bilgilerin dokunulmaz 

hatta kutsal sırlardır ve dışarıya ifşa edilemez idi. Dolayısıyla hekimlere hastaya 

ilişkin bilgilerin ifşa edilmesinin utanç verici bir şey olduğu nasihat edilirdi70. Bu 

yeminin sır saklama yükümlülüğünü ifade eden kısmı Türkçe'de, "tedavi sırasında 

ya da hatta tedavi dışında, insanların yaşamiarına ilişkin, dışarıya yayılmaması 

gereken şeyler görür ya da işitirsem, bunları kendime saklayacağım ve sözünü 

etmeyi ayıp sayacağım "71 şeklinde ifade edilmektedir. Bu ilke, hekimlik mesleğinin 

en temel ilkelerinden birini oluşturmakla birlikte zamanla modem tıbbın gelişimi ve 

teknoloji alanındaki yeni gelişmeler neticesinde zayıflamıştır72 • Hekimlerin 

mesleklerini ifa ederken öğrendikleri sırları saklamaları hususunda önemli 

örneklerden biri de 1 O. yüzyılda yaşayan İran h Tıp ve Tıp eti ği uzmanı olan Ali Bin 

Abbas'ın öğütleridir. Abbas'ın, hekimlere bir hekim hastasının güven duygusuna ve 

sırlarına saygı duyması gerektiğine ve hatta bir hastanın sırlarını koruma noktasında 

hekimin hastanın bizatihi kendisinden bile daha ısrarcı olması gerektiğini ifade ettiği 

bildirilmektedir73
. Meslek sırrının saklanması yönündeki eğilime dünyanın başkaca 

68 Encyclopedia of Bioethics, edit: Stephen G. Post, 3. ed. Vol:5, Macınillan veThomson Gale, New 
York, 1951-, s. 2651. 
69William M. Lamers, "Hippocratic Oath.," Macınillan Encyclopedia of Death and Dying. 2003, 
(Çevrimi çi) http://www.encyclopedia.com/topic/Hippocratic_ Oath.aspx (Erişim Tarihi:02.1 O. 20 ll). 
70 Ronald Goldfarb, in Confidence: When to Protect Secrecy and When to Require Disclosure, 
New Haven, CT, USA, Yale University Press, 2009, s. 87. 
71 Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği El Kitabı, Çev. Murat Civaner, Türk Tabipler Birliği Yayınlan, 
2005,s.49 
72 Goldfarb, a.g.e., s.87. 
73Encyclopedia of Bioethics, s.2653. 
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bölgelerinde de rastlanılmaktadır. Örneğin 17. yüzyılda Japonya'da tıp eğitiminde 

kullanılan "Enjuin 'in 17 kuralı" adlı kitapta, tıp eğitimi alan öğrencilere başka 

hekimlerin hastalığı hakkında konuşmamaları, bir kadının odasına girdiğinde 

öğrendikleri şeyler ile kadını muayene ederken hissettikleri duyguları açıklamamaları 

gerektiğini öğütler 74
• 

İslam dininde de meslek sırrının saklanmasını öğütleyen çeşitli düşünürler 

olmuştur. Örneğin, 1770 yıliında kaleme alınan bir eserde Kholasah al Hekmah'ın bir 

hekimin hastalarının sırlarını koruması ve hastalarına ve bilhassa açıklanmasını 

istemeyen hastalarına ihanet etmemesi gerektiğini tavsiye ettiği bildirilmektedir75. 

Osmanlılarda de hekimin tedavi nedeniyle hastasının ruhi ve fiziki yönlerini 

tanıyarak hastasının sırlarını, yakınlarıyla olan ilişkilerini ve ev halini öğrenmesi 

halinde; hekimin bu gördüklerini ve işittiklerini dışarıda anlatmaması gerektiği ifade 

edilir76
• Örneğin Hacı Paşa'nın "hekim hastanın gördüğü ayıbını saklamalı" 

şeklinde nasihat ettiği belirtilir
77

. Yine hekimin hastasının evine girerken meraklı 

gözlerle etrafını incelememesi, evden ayrıldığında da hastasının evinde görüp

işittiklerini ne meslektaşlarına ne de diğer kimselere anlatmaması gerektiğinin 

öğütlendiği ifade edilir
78

• Mukbilzade Mü'min de hekimlere şöyle nasihat ettiği 

aktarılır: 

"Tedavi esnasında geçenleri saklamalı, haddini aşmamalı ve sonunda 

çekiştirip, aniatmamalı ve "ben falan yaptım, filan ettim " diye başa kakmamalı ve 

hastayı ziyarete gelen kimselerin yanında muayene yapmamalı, (hasta) yalnzzken 

tenhada muayene etmeli; zira belki (hasta) hastalığını saklamak ister, kimsenin 
- . . . t ,79 

ögrenmesını ıstemez veya u anır . 

74Encyclopedia of Bioethics, s.2654. 
75Encyclopedia of Bioethics, s.2655. 
76 Nil Akdeniz, Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlakı, İstanbul, 1977, s.122 
77 Hacı Paşa, Kitab-ül Tesbil fi't tıb, Süleymaniye-Fatih Ktp., N. 3544, v. 276, aktaran: Akdeniz, 
a.g.e., s.l22 
78 Akdeniz, a.g.e.,s.l22. 
79 Mukbilzade Mü 'min, s. 93, aktaran: Akdeniz, a.g.e., s.l22 
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Meslek sırrının ceza hukuku yoluyla korunması ise, ilk kez ı 8 ı O tarihli Fransız 

Ceza Kanunu ile olmuştur. Bu kanunun 378. maddesinde hekimler, cerrahlar, sağlık 

hizmetlerinde çalışanlar, eczacılar, ebeler ve mesleğini ifa ederken sır elde eden diğer 

kişiler, bu sırları ifşa ederlerse bir aydan altı aya kadar veya yüz franktan beş yüz 

franka kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir80 . Şayet sırrı 

açıklama konusunda kanunen zorunlu kılınmışlar ise; örneğin halkın güvenliğine, 

bireyin yaşamına veya malvarlığına karşı bir saldırıya tanık olma ve devletin 

güvenliğine yönelik tasarlanan bir suçu öğrenme gibi hallerde sır saklama 

yükümlülüğüne istisna getirilmişti. Ancak bu istisnalar ı 832 yılında kaldırılmış ve 

Fransız hukukunda sır saklama yükümlülüğü mutlak olarak kabul edilmiştir81 . ı 85 ı 

tarihli Prusya Ceza Kanunu, sır saklama yükümlülüğünü büyük ölçüde ı 8 ı O tarihli 

Fransız Ceza Kanunu'ndaki gibi; ancak sırrın ifşasının izin verildiği bazı istisna 

hallerle birlikte düzenlemişti. Fakat Prusya Ceza Kanunu'nun aksine Hanover 

(1840), Hes se (184 ı), N as sa u (1849) gibi diğer Alman devletlerinde sırrın ifşası, 

sadece başkasına zarar verme ya da hukuka aykırı gelir elde etme gibi amaçlar 

dahilinde yapılırsa cezalandırılmaktay dı. ı 85 ı tarihli Prusya Ceza Kanunu, 187 ı 

tarihli Alman imparatorluk Ceza Kanunu'a sır saklama yükümlülüğü noktasında 

model teşkil etmişti. Alman imparatorluk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde, 

"Avukatlar, noter/er, müdajiiler, hekimler, cerrahlar, ebeler, eczacılar ve bunların 

yardımcı/arı, görevleri, meslekleri veya ticaret sırasında kendilerine tevdii edilen 

özel sırları rıza olmaksızın ifşa etmeleri halinde bin beş yüz mark adli para cezasına 

kadar ya da üç aya kadar hapis cezasına mahkum edilir. Kavuşturma şikayete 

bağlıdır" şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir82 • 

Osmanlı devletinde kanuni düzenlemelerde ı274 Ceza Kanunname-i 

Hümayun' a kadar meslek sırrına yer verilmemiştir. Osmanlı devletinde ı 8 ı O tarihli 

Fransız Ceza Kanunu'nun bir tercümesi olarak çıkarılan ı274 Ceza Kanunname-i 

Hümayun'da Fransız Ceza Kanunu'nun 378. maddesinin aynen iktisap edildiği ifade 

80 Maehle, a.g.e., s.4 7. 
81 Maehle, a.g.e., s.47-48. 
82 Maehle, a.g.e., s.48. 
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edilmektedir
83

. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1926 yılında yürürlüğe giren 756 

sayılı eski Türk Ceza Kanunu'nun 198. maddesinde meslek sırrının açıklanması bir 

suç olarak düzenlenmiş ve meslek sırrının açıklanmasına bazı istisnalar getirilmiştir. 

Buna göre; "Bir kimse resmi mevki veya sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak 

ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup ta meşru bir sebebe müstenit 

olmaksızın o sırrı ifşa ederse üç aya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayi 

nakdiye mahkum olur. " 

Hipokrat yemininde ifade edilen hekimlik mesleğinin İcrasına ilişkin temel 

ilkeler, Cenevre Bildirgesi 'nde 1948 yılında koclifiye edilmiştir. Buna göre, "tıp 

mesleğinin bir mensubu olarak görevimi ifa ettiğim müddetçe bana açıklanan sırfara 

saygı duyacağım" şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir84 • 

III. MESLEK SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN 
HUKUKi ESASI 

Meslek sırrının saklanması hususuna, mevzuatta çeşitli şekillerde yer 

verilmiştir. Bunlardan ilki, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 4. maddesidir. Bu 

düzenleme kural olarak sır saklama yükümlülüğünü öngörmekle birlikte; bu 

yükümlülüğün kanunun zorunlu kıldığı hallerde söz konusu olmayacağını kabul 

etmiştir. Buna göre; 

"Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu 

sırları, kanuni mecburiyel olmadıkça, ifşa edemez. Tıbbi toplantılarda takdim edilen 

veya yayınlarda bahis konusu olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz". 

Hasta Hakları Yönetmelik'in ilkeler başlıklı 5. maddesinin (f) fıkrasında özel 

hayatının ve aile hayatının gizliliğinin korunmasını sağlayan sır saklama 

yükümlülüğüne yer verilmiştir. İlgili düzenleme şöyledir; 

"Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel 

hayatının ve aile hayatının gizliliğine dakunulamaz ". 

83 Donay, a.g.e., s.33. 
84Medical Ethics: Declaration of Geneva, 2S., Afr. J. On Hum. Rts., 1986, s. 230. 
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Yine aynı yönetmeliğin "Bilgi Verilmesini Yasaklama" başlıklı 20. 

Maddesinde ilgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili 

mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hastanın sağlık durumu 

hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebileceği 

düzenlenmiştir. Son olarak ise; Yönetmelik ile mahremiyete saygı gösterilmesi için 

meslek sırrının saklanmasını gerektiren bazı ilkeler kabul edilmiştir85 . Bir başka 

düzenlemeye ise Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nda açıkça yer verilmiştir. Söz 

konusu düzenlemenin "Sır Saklama Yükümlülüğü" başlıklı 9. maddesine göre, 

hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın 

ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. 

Psikiyatri Meslek Etiği Kuralları'nın "Sır Saklama Yükümlülüğü" başlıklı 6. 

maddesinde, "herhangi bir psikiyatrik muayene ve sağa/tım altındaki kişiyle ilgili 

bütün bilgiler hasta-hekim ilkeleri çerçevesinde saklı tutulmalıdır" şeklinde bir 
·ı . . 86 düzenlemeye yer verı mıştır . 

Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp 

Sözleşmesi 'nde de özel hayatın korunması kapsamında 1 O. maddede "herkes, kendi 

85 
"Mahremiyete Saygı Gösterilmesi: Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. 

Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın 
mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu isternek 
hakkı,· 

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, 

b) Afuayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir 
gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, 

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, 

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimse/erin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını, 

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ai/evi hayatına müdahale edilmemesini, 

.f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. 

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez". 
86Türkiye Psikiyatri Derneği, Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları, 22 Haziran 2002 
Türkiye Psikiyatri Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul~ .Tarafı?~an Kabul Edilmiştir. (Çevrimiçi) 

http://www.psikiyatri.org.tr/upload.aspx?upload=3 ı ı, (Enşım Tanhı: 29.04.2012). Bu etik ilkelerin 6. 
maddesinde "Gizlilik kuralı ancak hastanın kendisine ya da çevresine ciddi bedensel, ruhsal ya da 
ekonomik zarar verme olasılığı varsa bozulabilir. Ruh hekimi gizlilik ilkesini bozmayı gerektirecek 
önemde bir durumla karşılaşmışsa, olabiliyorsa meslektaşları ile de danışarak, uygun göreceği 
yerlere ya da kişilere açıklama yapmak zorunda kalabilir. Bu durumlarda ruh he kimi bundan sonra 
atacaj!ı adımla ilgili olarak koşullar elveriyorsa önce hastayı uyarmalıdır" şeklinde bir istisnaya da 
yer verilmiştir. 
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sağlığzyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir" şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir. 

Bazı düzenlemelerde bu yükümlülüğün çok daha somut biçimde serdedildiği 

görülmektedir. Örneğin 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 

Hakkında Kanun' a göre organ ve doku alacak hekimler, kan veya sıhri hı sımlık veya 

yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve 

vericinin isimlerini açıklarnamakla yükümlü kılınmıştır. 

Sır saklama yükümlülüğünün esasını oluşturan husus ve buna bağlı olarak 

meslek sırının nispi-mutlak nitelik arz edip etmediği noktasında öğretide çeşitli 

görüşler bulunmaktadır87 . Bu görüşleri, sözleşme görüşü, kamu düzeni görüşü ve 

karma görüş olarak sıralayabiliriz. 

A. Sözleşme Görüşü 

Sağlık hizmeti sunan kişi ile hizmetten faydalanan kişi arasında bir sözleşme 

kurulur. Bu nedenle bu kişiler aradaki ilişki sözleşmeye dayanan bir ilişkidir. Bu 

ilişkinin kaynağı olan sözleşmenin sağlık mesleği mensubuna sadakat borcu 

yüklemesinden hareketle bu kişilerin sır saklama yükümlülükleri olduğu kabul 

edilmektedir
88

. Hekim ile hasta arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği ise 

tartışmalıdır89 . Bu noktada görüşler bu sözleşmenin ve kal et, hizmet ve eser 

sözleşmesi niteliğinde olabileceği yönünde toplanmaktadır. Tüm bu sözleşme 

tiplerinin nitelikleri Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kanun, bu sözleşmelerin 

tümü bakımından "sadakat" ve "özen gösterme" borçları yüklemiştir90 . Bu nedenle 

bu sözleşme tiplerinden hangisi kabul edilirse edilsin, sözleşmenin gerektirdiği bir 

yardımcı yükümlülük olarak sağlık hizmeti sunan kişinin sadakat borcu ve buna bağlı 

87 Bu görüşler hakkında daha fazla bilgi için bkz; Donay, a.g.e., 51-64. 
88 Ayan, a.g.e.,s.97-98. 
89 Sözleşmenin hukuki niteliğine ilişkin, sözleşmenin sui generis bir sözleşme olduğu, hizmet 
sözleşmesi, eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi niteliğinde olduğu yönündeki tartışmalar için bkz: 
Ayan, a.g.e., s. 51-56. 
90 Sadakat ve özen gösterme borcu, hizmet sözleşmesi bakımından Borçlar Kanunu'nun 396. 
maddesinde, eser sözleşmesi bakımından 471.maddesinde ve vekalet sözleşmesi bakımından da 506. 
maddesinde düzenlenmiştir. 
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olarak sır saklama yükümlülüğü doğmaktadır91 . Dolayısıyla meslek sırrının esasını 

sözleşme oluşturmaktadır92 . Bu durumda sır saklama yükümlülüğüne aykırı 

davranılması, sözleşmenin de ihlali anlamına gelir93
. Bu bağlamda sözleşmenin ihlali 

ise kişinin yararlarının ihlali niteliğinde olacaktır94 • Dolayısıyla meslek sırrının 

saklanması yükümlülüğü, nispi bir nitelik arz etmektedir. 

B. Kamu Düzeni Görüşü 

Sır saklama yükümlülüğünde kişilerden ziyade kamunun yararı olduğu 

görüşü, kamu düzeni görüşünün esasını oluşturur95 . Buna göre, belirli bir mesleği 

icra eden kişiye bu sıfatı dolayısıyla tevdi edilen sırrın açıklanması ile toplum zarar 

görür. Zira sırrın korunmasında sosyal bir yarar vardır96 • Dolayısıyla sır saklama 

yükümlülüğünün ihlal edilmesi, kamu düzeninin ihlali olarak değerlendirilecektir. Bu 

noktada belirtmek gerekir ki, meslek sırrının saklanması kamu yararına 

dayandınldığı için meslek sırrı, mutlak bir nitelik arz etmektedir. Bu nedenle sır 

sahibi rıza gösterse bile sırra vakıf olan meslek sahibi, sırrı açıklayamaz97 • Örneğin 

Fransa' da sır saklama yükümlülüğünün mutlak olduğu ifade edilmektedir98 . Mesela 

Fransız Ceza Kanunu'nun 109. maddesi ile mesleki uğraşları sebebiyle tanıklıktan 

çekinme hakkı tanımakla birlikte sır sahibinin rızası olduğu takdirde tanıklık yapılıp 

yapılamayacağı tartışmalıdır. Bununla birlikte Fransız Mahkemelerinin çoğunlukta 

9! Şahin Akıncı, Türk Özel Hukukunda Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve 
Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996, s.222. 
92 Sadık Okay, "Meslek Sırrını ifşa," AÜHFD 1953, C: X, Sayı: 1-4, s.236.; yazara göre hekim ile 
hasta, avukat ile müvekkil arasında birbirine uygun rıza mübadelesi mevcuttur. 
93 Donay, a.g.e., s.51; Yazarın belirttiği üzere meslek sırrının ifşasını suç olarak düzenleyen 
hükümlerin esasını da sözleşmeye aykırılık oluşturur. Bu bağlamda meslek sırrının ifşasını Fransız 
Ceza Kanun 'un 226-13. maddesinde (Bu hüküm daha önce belirttiğimiz 181 O Tarihli Fransız Ceza 
Kanunundaki 378. Maddenin 1994 tarihinde yürürlüğe giren Fransız Ceza Kanunundaki karşılığıdır) 
sözleşmeye dayanan sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesini bir suç olarak düzenlemiştir. Bkz: 
Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege", s.89-90. 
94 Donay, a.g.e., s.Sl. 
95 Donay, a.g.e., s.58. 
96 Diran Y organyan, Kanun-ı ceza dersleri : Kanun-ı ceza şerh i, 2.bs., İstanbul, C: 1, s.l326, aktaran: 
Donay, a.g.e., s.58; Sungurtekin Özkan, a.g.e., s.398-399. 
97 örneğin Fransa' da mağdurun rızası, meslek sırrını ifşa suçunu hukuka uygun hale getiremez. Bkz: 
Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege", s.l03. 
98 Donay, a.g.e., s.62; Bununla birlikte meslek sırrının saklanmasını mutlak olarak kabul eden Fransız 
Mahkemeleri, bir yükümlülük çatışması durumunda sır saklama yükümlülüğü ile çatışan diğer 
yükümlülük arasında korunan hukuki değerin üstünlüğüne göre, bu mutlak kurala istisnalar 
öngörmektedir. Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege",s.l12. 
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meslek sırrının saklanmasını mutlak addettikleri ve tanıklıktan çekinme hakkı ile sır 

saklama yükümlülüğü çatıştığında sır sahibinin rızası olsa dahi sır saklama 

yükümlülüğünden hekimi muaftutmayacağı kanaatinde olduğu ifade edilmektedir99• 

C. Karma Görüş 

Karma görüş, meslek sırrının saklanmasının hukuki niteliğini tek bir esasa 

dayandırmanın doğru olmadığı düşüncesinde dayanır. Bu bağlamda meslek sırrının 

saklanması yükümlülüğü ne kamu düzenini esas olarak kişinin yararını görmezden 

gelen kamu düzeni görüşüne ne de kamu yararını görmezden gelen sözleşme 

görüşüne dayandırılabilir. Buna göre meslek sırrı, üç yönüyle ele alınmalıdır. 

Birincisi meslek sırrı, sır sahibinin yararını korur. Nitekim arada ister sözleşme olsun 

ister olmasın sırrın sır sahibinin rızası dışında açıklanması sır sahibinin menfaatini 

zedeler. İkinci yönü ise sırrın ifşası ile bir hukuka aykırılık durumunun ortaya 

çıkmasıyla kamu düzeninin bozulmasıdır 100 • Şöyle ki meslek sırrının ifşa edilmesi ile 

TCK' nın I 36. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 

geçirme suçu gündeme gelebilir. Üçüncü yönü ise meslek sırrının açıklanması, 

mesleği sebebiyle sırra vakıf olan kişinin mesleğine olan güvenin zedelenmesi 

oluşturur. Diğer bir anlatımla sır saklama yükümlülüğü ile meslek de korunmuş 

olur
101

. Nitekim AİHM de hastanın özel yaşamının gizliliğine saygı duyulmasının 

yanı sıra sağlık mesleğine ve sağlık hizmetlerine olan güvenin de korunmasının 
. . . 102 

önemli olduğuna ışaret etmıştır . 

IV. MESLEK SlRRlNIN KORUNMASI 

Meslek sırrının saklanması hususu, etik bir yükümlülük olmanın yanı sıra 

özel hayatın gizliliği hakkının korunmasına da hizmet eden bir yükümlülüktür. Özel 

hayatın gizliliği hakkının korunması amacıyla meslek sırrı, en başta anayasal 

düzenlemeler aracılığıyla ve buna bağlı olarak ceza hukukuna ilişkin çeşitli 

düzenlemeleri ile korunmaktadır. Benzer şekilde sağlık mesleği hizmeti sunan 

99 Michalowski, "Medical Confıdentiality and Medical Privilege", s.98. 
100 Donay, a.g.e., s.63-64. 
101 Donay, a.g.e., s.64. 
102 z. v. Finland Davası, Parg. 95, (HUDOC). 
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kişinin aynı zamanda kamu görevlisi olması halinde idare hukuku düzenlemeleri ile 

de koruma sağlanmaktadır. Yine sağlık hizmeti sunan kişi ile hizmetten faydalanan 

kişi arasında kurulan sözleşme ilişkisi nedeniyle sır saklama yükümlülüğünün ihlali, 

özel hukukta sözleşme sorumluluğu ile haksız fıil sorumluluğunu da gündeme 

getirmektedir. 

A. Anayasa Hukuku Yönünden Korunması 

Türk Hukukunda meslek sırrına, Anayasa'da açıkça yer verilmemiştir. Fakat 

bu meslek sırrının anayasal düzeyde korunmadığı şeklinde değerlendirilmemelidir. 

Meslek sırrının korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması bağlamında ele 

ahnmahdır103 . Zira meslek sırrının saklanmasının özünü, bireyin maddi ve manevi 

değerlerini korumayı amaçlayan özel hayatın gizliliği hakkı 104 oluşturur. Bu hak, 

Anayasanın 20. maddesinde "herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz" şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 2010 yılında önemli bir hüküm 

eklenmiştir. Bu düzenleme ile öncelikle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 

ilişkin hükümler sevk edilmiştir. Buna göre, "herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak,· kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 

hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 

talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar". Bunun yanında kişisel verilerin elde edilmesi ile başlayan bunların 

kaydedilmesi, düzenlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, düzeltilmesi, incelenmesi, 

kullanılması, açıklanması, sıralanması, birleştirilmesi vesilinmesi ile devam eden bir 

sureci ifade eden kişisel verilerin işlenmesi 105 
hususu ile ilgili olarak bir hüküm 

eklenmiştir. Buna göre, "Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya 

kişinin açık rızasıyla işlenebi/ir ". Nihai olarak ise kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin esas ve usuller kanunla düzenleneceğini öngörmüştür. Bu madde dışında 

Anayasanın "herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

103 Mahmutoğlu, Dursun, a.g.e., s. 78. 
104 Donay, a.g.e., s.ll; Sert, a.g.e., s.43. 
105 Cemi! Kaya, "Avrupa Birliği Veri Konıma Direktiii Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve 
işlenmesi", İÜHFD 2011, C:69, Sayı: 1-2, s.314. 
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hakkına sahiptir" şeklindeki 17. maddesi de meslek sırrının saklanmasının özünü 

oluşturan bireyin maddi ve manevi değerlerini koruma bağlamında ele alınabilir. 

Alman hukukunda ise meslek sırrının temeli, Anayasanın 1. maddesinde 

düzenlenen insan onuruna saygı hakkına ve 2. maddesinde düzenlenen kendi 

geleceğini belirleme özgürlüğüne dayandırılmaktadır106 . Bir diğer anlatırula bu 

şekilde bireyin aydınlatmaya dayalı olarak kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı, 

meslek sırrının saklanması ile korunmaktadır107. Bununla birlikte Anayasa'nın 1. ve 

2. maddelerinde düzenlenen bu temel haklar, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi 

tarafından kişinin özel hayatının devlet müdahalesinden korunması ve kişinin 

mahrem bilgilerin açıklanıp açıklanmamasına özerk bir şekilde bireyin kendisinin 

karar vermesi olarak yorumlandığı ifade edilmektedir108
• 

Türk hukukunun ve Alman hukukunun aksine Fransız hukuku bakımından 

meslek sırrı dayanağını doğrudan Fransız Anayasası'nda bulmamaktadır. Keza özel 

hayatın gizliliği hakkı da Anayasa'da açıkça düzenlenmemiştir. Bununla birlikte bu 

hakka ilişkin olarak Fransız Anayasa Mahkemesi, kararlarında 1953 tarihli ve 1946 

tarihli Anayasaların başlangıç bölümlerine ve 1789 tarihli insan hakları bildirgesinde 

düzenlenen temel hak ve hürriyetlere atıf yapmaktadır109 . Fakat yinede meslek 

sırrının saklama yükümlülüğünün temel bir hak olarak özel hayatın gizliliği hakkı 

bağlamında kabul edilip edilerneyeceği hususu tartışmahdır110 . Fransız hukukunda 

temel hak ve hürriyetlere ilişkin olan uluslararası sözleşmeler Anayasadan üstün 

durumda olmaması sebebiyle bazı yazarlar, Fransız hukukunda meslek sırrının 

AİHM bağlamında daha zayıf bir biçimde korunduğunu ileri sürmektedir111 . 

106 
Michalowski, "Medical Confıdentiality and Medical Privilege", s.98; Klaus Clsenheimer, 

Arztstrafrecht in der Praxis, 4. bs., Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, s.43I; Yener Ünver, 
Adliyeye Karşı Suçlar, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, Şubat 201 O, s.271. 
107 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.271. 
108 

BVerfGE 32, 373, 379 (1972); 33, 367, 373 (1972);65,1,43 (1983), aktaran: Michalowski, 
"Medical Confıdentiality and Medical Privilege", s.91 
109 Michalowski, "Medical ConfidentiaJity and Crime", s. 47. 
110 Michalowski, "Medical ConfidentiaJity and Crime", s.48. 
111 Michalowski, "Medical ConfidentiaJity and C rime", s.49. 
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AİHS' nın 8. maddesinde herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve 

haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğunu belirli istisnaları 112 saklı 

tutmak kaydıyla kabul edilmiştir. AİHM, Z v. Finlandiya davasında kişinin 

kimliğinin ve tıbbi bilgilerinin açıklanmasını 8. maddenin ihlali olarak 

değerlendirmiştir 113 . Benzer şekilde Avrupa Biyotıp Sözleşmesi'nin 10. maddesinde 

bu hak, özel yaşam ve bilgilendirme hakkı başlığı altında düzenlenmiştir 114 . 

B. Ceza Hukuku Yönünden Korunması 

Meslek sırrının bir suç ihdas edilmek suretiyle ceza hukuku yönünden 

korunması, ilk kez 181 O tarihli Fransız Ceza Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

kanunun 378. maddesinde hekimler, cerrahlar, sağlık hizmetlerinde çalışanlar, 

eczacılar, ebeler ve mesleğini ifa ederken sır elde eden diğer kişiler, bu sırları ifşa 

ederlerse bir aydan altı aya kadar veya yüz franktan beş yüz franka kadar adli para 

cezası ile cezalan dırılacağı düzenlenmiştir 115 . 181 O tarihli Fransız Ceza Kanunu 'nun 

3 78. maddesinin hali hazırda yürürlükte olan 1994 tarihli Fransız Ceza Kanundaki 

karşılığı "özel hayatın dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" kısmında 

düzenlenen "meslek sırrının ihlali" başlıklı 226-13 numaralı maddedir. Bu madde 

"toplumsal mevki, mesleği yahut geçici görev veya sıfatı sebebiyle vakıf olduğu 

gizlilik arz eden bilgileri ifşa eden kişi, bir yıla kadar hapis cezası veya on beş bin 

Euro' ya kadar adlipara cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir11 6. 

ı ı ı AİHS' nin 8. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: "Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin 
müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahiakın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş 
olmak koşuluyla söz konusu olabilir". 

ıı 3 AİHM, z v. Finlandiya, Başvuru No: 9/1996/627/811, (HUDOC). 

ı ı 4 Avrupa Biyotıp Sözleşmesinin Özel Yaşam ve Bilgilendirilme Hakkı başlıklı 10. maddesi 
şöyledir; "J. Herkes, kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir. 
2. Herkes, kendi sağlığı hakkında toplanmış herhangi bir bilgiyi öğrenme hakkına sahiptir. Bununla 
beraber, bireylerin, bilgilendiri/meme istekleri de gözetilecektir. 3. İstisnai durumlarda, 2 nci 
paragrafta belirtilen hakların kullanılmasında hastanın yararları bakımından kanun tarafindan 
kısıtlamalar öngörülebilir ". 

ı ıs Maehle, a.g.e., s.47. 

ı ı 6Fransız Ceza Kanunun İngilizce metni ıçın bkz: (Çevrimiçi) 
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes, (Erişim Tarihi: 22.11.20 ll) 
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181 O tarihli Fransız Ceza Kanunu 'nun 3 78. maddesinin Alman Ceza Kanunu 

üzerinde izlerini görmek mümkündür. Zira bu kanun, 1851 tarihli Prnsya Ceza 

Kanunu etkilemiş; Prnsya Ceza Kanunu da 1871 tarihli Alman imparatorluk Ceza 

Kanunu'na sır saklama yükümlülüğü noktasında model teşkil etmiştir. Bu nedenle 

Alman hukukundaki düzenlemeler, Fransız hukukundaki düzenlemeler ile benzerlik 

arz etmektedir. Alman hukuku bakımından da meslek sırrının açıklanması ceza 

Kanunu 'nda "özel hayatın ve gizli özel hayatın alanının ihlali" başlıklı on beşinci 

bölümde "özel sırların ihlali" başlıklı 203. maddede Fransız Ceza Kanunu'na göre 

daha kapsamlı bir biçimdedüzenlenmiştiL Buna göre maddenin 1. fıkrası şöyledir; 

"Yetkisi olmaksızın hekim, diş hekimi, veteriner, eczacı veya mesleğin icrası 

için veya mesleğin unvanını taşımak için devletçe kabul edilen bir öğrenim 

gerektiren başka bir sağlık mesleğine mensup olan kişi ... olarak kendisine tevdi 

edilen veya başka bir şekilde öğrenmiş olduğu başkasına ait sırrı, özellikle özel hayat 

alanına ilişkin sırrı veya işletme sırrını veya ticari bir sırrı ifşa ederse bir yıla kadar 

d'l' '! 1 d 1 ,117 hapis cezası veya a ız para cezası ı e ceza an ırı ır . 

Bu maddenin 4. fıkrasında failin ilgilinin ölümünden sonra yetkisi olmaksızın 

başkasına ait bir sırrı ifşa etmesini 1. fıkra ya giren haller bakımından da 

uygulanacağını düzenlemiştir. Ayrıca failin ivaz karşılığı veya kendisini veya başka 

birini zenginleştirrnek veya başkasına zarar vermek maksadıyla meslek sırrını 

açıklaması daha fazla cezaya tabi kılmış; iki yıla kadar hapis cezası veya adli para 

cezası ile cezalandırılmasını öngörmüştür118 . 

Bu düzenlemeler 765 sayılı ceza kanunu ile büyük benzerlik arz etmektedir. 

Zira 765 sayılı kanun döneminde meslek sırrının açıklanması kişinin hürriyeti 

aleyhine işlenen bir suç olarak "şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler" faslında 198. 

maddede düzenlenmişti. Bu düzenleme,"bir kimse resmi mevki veya sıfatı veya 

meslek ve sanatı icabı olarak ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup ta 

meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı ifşa ederse üç aya kadar hapis ve elli 

117 Alman Ceza Kanunu, Çev. Feridun Yenisey, Gottfried Plagemann, İstanbul, Beta, 2009, s.277-
281. 
118Alman Ceza Kanunu, s.281. 
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liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur" şeklinde idi. Bu düzenleme 

neticesinde doğrudan meslek sırrının açıklanması cezalandırılmaktaydı. 

5237 sayılı Ceza Kanunu, Fransız ve Alman ve eski Ceza Kanunu'nun aksine 

tüm meslek sahipleri bakımından genel nitelikte bir "meslek sırrının açıklanması 

suçuna" yer vermemiştir. Fakat bu durum, TCK' da meslek sırrının açıklanmasının 

artık suç teşkil etmeyen bir fıil olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Kanun TCK'nın 

239. ve 258. maddeleri ile 7. bölümde düzenlenen Devlet Sırlarına Karşı Suçlar hariç 

olmak üzere"sır" ya da "meslek sırrı" ibarelerine yer vermemekle birlikte meslek 

sırrının saklama yükümlülüğünün ihlalini cezalandıran çeşitli hükümler tesis etmiştir. 

Bu noktada meslek sırrının saklanmasının esasını oluşturan özel hayatın gizliliği 

hakkının korunmasının meslek sırrının da korunmasını gerektirmesi sebebiyle bu 

yükümlülüğün ihlali, kanunun "özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar" 

başlığı altında düzenlenen suç tipleri bağlamında ele alınır. Bu başlık altında 

düzenlenen suçlar, "Haberleşmenin Gizlifiğini ihlal" (TCK 132), "Kişiler 

Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" (TCK 133), "Özel 

Hayatın Gizlifiğini ihlal" (TCK 134 ), "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" (TCK 13 5), 

"Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme'' (TCK 136), ve "Verileri 

Yok Etmeme" (TCK 138) suçlarıdır. 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğüne riayet etmemeleri 

durumunda ele alınması gereken ilk suç, TCK' nın 136. maddesinde düzenlenen 

"verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçudur119
• Bu suç ile kişisel 

verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek 

cezalandırılmaktadır. Kişisel veri, "gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, kişisel veri" 

şeklinde anlaşılması gerektiği TCK' nın 135. maddesinin gerekçesinde belirtilmiştir. 

Nitekim Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın 3. maddesinin (a) 

bendinde bu kavramın "belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün 

bilgiler" olarak tanımlandığını ve meslek sırrının kapsamına giren tüm bu bilgilerin, 

1 19Madde 136. - "(I) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele 
geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır". 
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aynı zamanda kişisel veri olarak nitelendirildiğini ifade etmiştik 120 . Bu düzenleme 

gereğince, mesleğini İcra ederken hastasına ait bilgilere vakıf olan bir sağlık mesleği 

mensubunun bu bilgiyi bir başkasına vermesi ya da yayması halinde "verileri hukuka 

aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu oluşacaktır 121 . Bu suçun yaptırımı ise bir 

yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. 

Sağlık mesleği mensubunun hastasına ait bilgileri, hukuka aykırı olarak 

kaydetmesihalinde bir başka suç tipi; kanunun 135. maddesinde düzenlenen "kişisel 

verilerin kaydedilmesi" suçu oluşacaktır 122 . Eğer bu fiil, siyası, felsefi veya dini' 

görüşlerine, ırk! kökenlerine; ahlaki' eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık 

durumlarına veya sendikal bağlantıianna ilişkin bilgiler üzerinde hukuka aykırı 

olarak gerçekleştirilirse, fail daha ağır ceza ile cezalandırılacaktır. 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranması 

neticesinde kanunun 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 

düşünülebilir ise de bu suç tipi TCK' nın 135. ve 136. maddeleri karşısında tali norm 

niteliği taşır. Zira TCK' nın 135. ve 136. maddelerinde düzenlenen suçların ihlal 

edilmesiyle zorunlu olarak 134. maddedeki suç da ihlal edilmektedir. Söz gelimi 

hekimin hastasının kişisel verilerini bir basın yoluyla açıklarsa bu durumda TCK, nın 

13 5. maddesinde düzenlenen "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme " 

suçunu işlemiş olduğu gibi aynı zamanda 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın 

gizliliğini ihlal suçunu da işlemiş olur. Burada asli norm olan 135. madde, tali 

norm un sonralığı ilkesi gereği uygulama alanı bulacaktır123 . 

Kanun koyucu özel hayatın gizliliğini ihlal eden tüm bu suçlarda, bu suçların 

belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenınesini 

120 Bkz:"Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçunun düzenlendiği TCK' nın 135. maddesinin gerekçesi; 
Hakeri, Tıp Hukuku, s.727; Yokuş Sevük, a.g.e., s.795. 
121 Bkz: Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.bs., Ankara, Yetkin Yayınlan, 2010,s 
.349;Hakeri, Tıp Hukuku, s. 734; Mahmutoğlu, "Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait 
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Yayma Suçu", s.46; Yokuş Sevük, a.g.e., s.793-
794. 
122Madde 135. _ "(/)Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kı"mseye altlaydan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine,· hukuka aykırı 
olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşam/arına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantı/arına 
ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır". 
123 Kayıhan İçel, Suçlarm İçtimaı, İstanbul, Sennet Matbaası, 1972, s.l 75. 
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failin vasfından kaynaklanan bir nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Zira bu nitelikli 

hal, suçun işlenınesini kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Bu durumda hastasının 

sırrını açıklayarak hastasının özel hayatının gizliliğini ihlal eden hekim, hastasının 

sırrını hekimlik mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak öğrendiği de mütalaa 

edilebileceğinden hekimin suçun temel şekline göre öngörülen cezadan daha ağır bir 

ceza; verilecek cezanın yarı oranında artırılması ile cezalandırılması söz konusu 

olabilecektir. Örneğin hastasının sırrını başkalarına açıklayan bir hekim, 135. 

maddede düzenlenen suçu işlemiş olacak ve hakim bir yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası şeklinde öngörülen yaptırımı, cezayı yarı oranında artırarak uygulayacaktır. 

Kanun koyucu, "sır" ya da "meslek sırrı " ibarelerine yer vermeyerek bu 

kavramlardan daha kapsamlı olarak " gerçek kişilere ait her türlü bilgi" şeklinde 

tanımlanan "kişisel veri" kavramını esas alarak olarak 135. ve I 36. maddelerdeki 

suçları ihdas etmiştir. Dolayısıyla bu suçun konusu, ETCK'da 198. maddede 

düzenlenen "ifşasznda zarar olabilecek bir sır" şeklinde kabul edilen suçun 

konusuna göre daha geniş olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda ETCK' da düzenlenen 

meslek sırrını ifşa suçuna (198 md.) nazaran sır saklama yükümlülüğünün ihlalinden 

kaynaklanan suçun kapsamını oldukça genişletildiğini söyleyebiliriz124. Yine bu 

maddelerde öngörülen yaptırımların alt ve üst sınırı dikkate alındığında, bunların 

ETCK 'daki meslek sırrını ifşa suçunda öngörülen yaptırım arasında önemli ölçüde 

farklı olduğu görülecektir. Nitekim 135. maddede düzenlenen suçun bir yıldan dört 

yıla kadar hapis cezası olarak öngörülen altı ve üst sınır sağlık mesleği mensuplarının 

sır saklama yükümlülüğünün ihlali durumunda ceza yarı oranında artırarak 

uygulayacaktır. Buna karşın ETCK'nın 198. maddesinde öngörülen yaptırım, üç aya 

kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayi nakdiye idi. Tüm bu açıklamalarımızdan 

sonra TCK' da meslek sırrının açıklanmasının artık suç teşkil etmeyen bir fıil olduğu 

şeklinde yorumlanmasının isabetli olmadığını belirtmek gerekir. Bilakis kanun 

koyucu, sır saklama yükümlülüğüne aykırılıktan doğan normu, hem suç hem 

yaptırım yönüyle önemli ölçüde genişletmiştir. 

124 Bkz: Hakeri, Tıp Hukuku, s.734. 
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Meslek sırrının açıklanmasını bazı nitelikteki sırlar bakımından TCK'nın 

ETCK 'da olduğu gibi "sır" ibaresine yer vererek ihdas ettiği suçları da belirtmek 

gerekir. Bunlardan ilki, kanunun "ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar" başlığı 

altında 239. maddesinde kurumsal nitelikteki sır alanının gözetilerek düzenlediği 

ticari' sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması suçudur
125

• Bu düzenleme ile sıfat veya görevi, meslek veya sanatı 

gereği vakıf olunan ticari' sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 

veya belgeleri yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi ile bu bilgi veya 

belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi 

veya ifşa edilmesi cezalandırılmaktadır. Yine kanunun "kamu idaresinin 

güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar" başlığı altında 258. maddesinde "göreve 

ilişkin sırrın açıklanması" suçu düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin göreve ilişkin 

sır saklama yükümlülüğünü öngören bu düzenleme, ETCK'da 198. maddede 

düzenlenen meslek sırrının kısmen karşılığını oluşturmaktadır 126 • Bu maddede kamu 

görevlisinin görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve 

gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklaması 

veya yayınlaması veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini 

kolaylaştırması suç olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm, sadece belgeye dayalı sırları 

koruması nedeniyle eleştirilmekte ve bunun uygulamada sorun oluşturabileceği ifade 

edilmektedir127
• Zira sır saklama yükümlülüğünün özünü, sırrının bir belgeye 

dayanması değil; sözlü de olsa taraflar arasında kalması gereken bilgileri ifade etmesi 

oluşturur 128 . Bu düzenleme neticesinde aynı zamanda kamu görevlisi olan sağlık 

mesleği mensubunun 258. maddede öngörülen fıilleri gerçekleştirmesi halinde bu 

madde gereğince sorumluluğu oluşacaktır. Son olarak ise kanunun dördüncü 

kısmının yedinci bölümünde 326. madde ile 339. maddeler arasında devlet sırlarına 

karşı suçlara yer verildiğini belirtmek gerekir. 

125 Mahmutoğlu, "Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı 
Olarak Verme veya Yayma Suçu", s.44. 
126 Fatih Selami Mahmutoğlu, Serdar Ta~~s, "Avukatların Görev Suçları ve Yargılanması Rejimi", 
İstanbul Barosu Dergisi, Ceza Hukuku Ozel Sayısı, Ocak 2007, s.30. 
127 Mahmutoğlu, Talas, a.g.e., sJO. 
128 Mahmutoğlu, Talas, a.g.e., s.31. 
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C. Özel Hukuk Yönünden Korunması 

Sağlık hizmeti sunan kişi ile hizmetten faydalanan kişi arasında bir sözleşme 

ilişkisi kurulur. Bu sözleşmenin hukuki niteliği tartışmalıdır129 . Öğretide sözleşmenin 

vekalet, hizmet ve eser sözleşmesi niteliğinde olduğu söylenmekle birlikte ağırlıklı 

görüş vekalet sözleşmesi yönündedir. Ne var ki kanunda bu sözleşme tiplerinin tümü 

bakımından "sadakat" ve "özen gösterme" yükümlülükleri düzenlenmiştir130 • Bu 

nedenle sözleşme tiplerinden hangisi kabul edilirse edilsin, sağlık hizmeti sunan 

kişinin sadakat borcu ve buna bağlı olarak sır saklama yükümlülüğü doğmaktadır. 

Dolayısıyla meslek sırrının temelini sözleşme ilişkisi oluşturmaktadır 131 • Sır saklama 

yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde, sözleşme ihlal edilmiş olur132. Bu ihlal 

nedeniyle zarar meydana gelirse sağlık hizmeti sunan kişi bundan sorumlu oluri33. 

M dd . h . I b'l' 134 eydana gelen bu zarar, ma ı ya ut manevı zarar o a ı ır . Böylece zarar, 

hekimin tazminat borcunun nedenini ve kapsamını oluşturur. Zira zararın meydana 

gelmedİğİ hallerde hekimin tazminat borcundan bahsedilemez135. Konu ile ilgili 

olarak ispat yükü, sır saklama yükümlülüğünün ihlal edildiğini iddia eden kişinin 

. h .. . d d' 136 yanı astanın uzerın e ır . 

Sağlık mesleği mensbunun sır saklama yükümlülüğüne riayet etmemesi 

halinde, sözleşme dışında da sorumluluk söz konusu olabilir. Belli şartların varlığı 

halinde kanundan kaynaklanan bir sorumluluk türü olan haksız fiil sorumluluğu da 

gündeme gelebilir. Bunun için bir hareket, hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet 

129 Sözleşmenin hukuki niteliğine ilişkin, sözleş~en~n. sui generis bir sözleşme olduğu, hizmet 
sözleşmesi, eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi nıtelığınde olduğu yönündeki tartışmalar için bkz: 
Ayan, a.g.e., s. 51-56. 
130 Sadakat ve özen gösterme borcu, hizmet sözleşmesi bakımından Türk Borçlar Kanunun 396. 
maddesinde, eser sözleşmesi bakımından 470. maddesinde ve vekalet sözleşmesi bakımından da 506. 
maddesinde düzenlenmiştir. 
131 Okay, a.g.e., s.236. 
132 Donay, a.g.e., s.51. 
133 Mustafa Reşit Belgesay, Tıbbi Mesuliyet, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1954, 
s.ll6. 
134 Belgesay, a.g.e., s.145. 
135 Zarife Şenocak, Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, No: 529, Ankara, 1998, s.lO. 
136 Langmack, a.g.e., s.452; Ayan, a.g.e., s. 100. 
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bağı olmak üzere beş unsurun gerçekleşmesi gerekir137. Haksız fıil sorumluluğu, 

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde "kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille 

başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" şeklinde öngörülmüştür. 

Bu maddede ayrıca zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile 
' 

ahlaka aykırı bir fıiile başkasına kasten zarar verenin de, bu zararı gidermekle 

yükümlü olduğu kabul edilmiştir. Bu doğrultuda söz gelimi hastasına ait bilgileri 

üçüncü kişilere açıklayan bir hekimin, tazminat borcu doğabilir. Bu durumda 

kanunun 51. maddesinde belirtildiği üzere, tazminatın kapsamını ve ödenme 

biçimini, durumun gereğini ve özellilde kusurun ağırlığı hakim tarafından göz önüne 

alınarak belirlenecektir. 

D. İdare Hukuku Yönünden Korunması 

Mesleki sırrı, idare hukuku yönünden çeşitli şekillerde ele alınmaktadırı3s. 

Meslek sırrının saklanması yükümlülüğünün kamu görevlileri içinde geçerli olduğu 

ifade edilmektedir139. Dolayısıyla aynı zamanda kamu görevlisi olan bir hekim 
' 

kamu görevlisi olma sıfatı sebebiyle meslek sırrını açıklayamayacaktır. Meslek 

sırrının idare tarafından açıklanması durumda "hizmet kusuru" veya "kusursuz 

sorumluluk" ilkelerine göre idare aleyhine zarar gören kişiler tarafından tam yargı 

davası açılabilecektir. Bu durumda idare, kamu görevlisi olan sağlık mesleği 

mensubuna genel kurallara göre rücu edebilecektir
140

. 

Disiplin sorumluluğu bakımından meslek sırrının saklanması 

yükümlülüğünün ihlal edilmesi, Türk Tabipier Birliği Hekimlik Meslek Etiği 

Kuraliarı çerçevesinde değerlendirilecektir. Meslek etiği kurallarının bünyesinde 

olduğu Türk Tabipler Birliği, 1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanunun ı. maddesinde 141 Türk Tabipler Birliği'nin kuruluş amaçları sıralanmıştır. 

137 Ayan, a.g.e., s. ı 67; Şahin Akın cı, Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Özel Hükümler, ı. bs., 
Konya, Sayram Yayınları,, 2004, s.329. 
138 Cem il Kaya, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, l.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 
2005, s. 57-60. 
139 Kaya, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, s. 57. 
14° Kaya, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, s.58-59. 
141 Madde 1-(Değişik: 07.06. ı 985 - 3224 s. Y. m.48) "Türkiye sınırları içerisinde meslek ve 
sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek dip/omasından istifade 
etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabipierin katıldığı Türk Tabipleri Birliği,· tabip/er 
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Bunlardan biri de mesleki deontolojiyi korumaktır. Bu bağlamda Türk Tabipler 

Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın 6. maddesinde "Hekim, hastasından 

mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da 
0 

hekim/e ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz" 

şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Bu hükme aykırı davranılması halinde aynı 

kanunun 46. maddesi gereğince ilgili hekim hakkında disiplin soruşturması söz 

konusu olacaktır. Kanunun 46. maddesi şöyledir; "Hekimler bu kurallar bütünü 

hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduk/arında, 6023 Sayılı Türk Tabipleri 

Birliği Yasası 'na göre tab ip odaları yönetim kurulları tarafindan onur kurullarına 

sevk edilirler. Hekimlerin disiplin soruşturmasına uğraması, haklarında ayrıca 

hukukı· veya ceza i takibat yapılmasına engel değildir". 

V. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN İSTiSNALARI 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğünün kapsamı ve sınırları 

esas olarak hastanın iradesine bağlıdır142 . Bu şekilde örneğin hastanın rızası gibi 

hallerde bu kişilerin yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu hallerde ise daha yüksek 

hukuki değerlerin korunması amacıyla sır açıklanabilir. Hatta sırrın açıklanmasının 

zorunlu olduğu durumlar da mevcuttur
143

. Örneğin kanuni bildirim yükümlülüğü 

olarak adlandırılan suç bildirimi veya bulaşıcı hastalıkların bildirilmesidir. Tüm bu 

haller göstermektedir ki, sırrın saklanması, mutlak bir yükümlülük arz etmemektedir. 

A. Ka m u Sağlığı 

Kamu sağlığını ilgilendiren bazı durumlarda sağlık mesleği mensuplarının 

durumu bildirmekle yükümlü kılınınasma sıkça başvurulmaktadır. Bunların başında 

bulaşı cı hastalıkların bildirimi gelmektedir. Bu duruma örnek olarak ı 593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ko1era, veba, lekeli humma, karahumma, dizanteri, 

Iohusa humması, kızıl, şarbon, felci kızamık, cüzam gibi bazı hastalıkların 

arasında mesleki deanto/ojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp 
geliştiri/mesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş 
kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur ". 
142Christian Katzenmeier, Arztrecbt, Hrsg: Adolf Laufs, Christian Katzenmeier, Volker Lipp, 6., 
vollstandig neu bearbeitete Auflage, München, Verlag C. H. Beck, 2009,.IX. Berufsgeheirnnis und 
Dokumentation, kn: 18. 
143 Katzenmeier,a.g.e.,.IX. Berufsgeheimnis und Dokumentation, kn:l8. 
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bildiriminin zorunlu kılınması gösterilebilir
144

• Ancak belirtmek gerekir ki, bulaşıcı 

hastalıklar bu kanunda sayılanlarla sınırlı değildir. Söz gelimi AIDS bunların içinde 

yer almamaktadır. 1930 yılında yürürlüğe giren, memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve 

milletin sağlığına zarar veren bütün hastalıklar veya sair zararlı etkenlerle mücadele 

etmek ve gelecek nesillerin sağlıklı olarak yetişmesini temin etmek amacıyla 

çıkarılan bu kanunun yürürlüğü girdiği yıldan bu güne kadar bulaşıcı nitelikte yeni 

birçok hastalık ortaya çıkmıştır. Sağlık mesleği mensupianna önemli sorumluluklar 

yükleyen bu kanunun toplumun değişen ihtiyaçlarına ve 2005 yılında yürürlüğe giren 

TCK ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

Bulaşıcı hastalıkların bildirimine dünyanın birçok ülkesinde 

rastlanmaktadır145 • Bulaşı cı hastalıkların bildirimi bazı ülkelerde Almanya gibi 

kanuni bildirim yükümlüğü olarak sınıflandırılmakta 146 ; bazı ülkelerde ise İngiltere 

gibi kamu yararı nedeniyle hukuka uygun olabilecek bir durum olarak 

değerlendirlmektedir 147 • Tüm bu hallerde esasında kamunun menfaati üstün tutularak 

sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesi hukuka uygun kılınmaktadır. Nitekim 

özel hayatın gizli li ği hakkını düzenleyen AİHS' nin 8. maddesinde de bu husus "bu 

hakkın sağlığın veya ahiakın korunması için demokratik bir toplumda zorunlu 

tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir" şeklinde düzenlenmiştir. 

144Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 104. maddesi şöyledir: "Sanatını i cra eden her tab ip her ay 
nihayetinde protokol defterlerindeki kayıtlara nazaran o ay zarfında kendilerine müracaat eden 
frengili hastaların ismini, yaşını ve hastalığının devrini, evve/ce bir tabip tarafindan tedavi edilip 
edilmediğini Sıhhat ve İçtimai A1uavenet Vekd/etine bildirmek üzere bulunduğu mıntıkanın Sıhhat ve 
İçtimai A1uavenet lvfüdürlüğüne yazı ile bildirir. Mahrem olarak alınacak bu ihbaratı ifşa eden 
memurlar hakkında Devletin mahrem kayıtlarını ifşa ve vazifei memuriyetini suiistimal etmenin 
is tilzam ettiği mücazat tayin olunur". 
145 örneğin Almanya'da Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunu' nun 6. vd maddelerinde belirli 
hastalıkların hekimler ve kanunun 8. maddesinde belirtilen kişiler tarafından bildirilmesini 
öngörmüştür. Ayrıca bkz: Klaus Ulsenheimer, Handbuch des Arz~rechts, München, Verlag 
C.H.Beck, Hrsg: Adolf Laufs, Bernd-Rüdiger Kern, 2010, § 67, kn: 3; Ingiltere'de kamu sağlığını 
tehdit eden ciddi tehlikeleri def etmek amacıyla yapılan bildirimin hukuka uygun olduğu 
belirtilmektedir. Bkz: British Medical Association, Confidentiality and Disclosure of Health 
Information, ı. bs., (Çevrimiçi) http://www.bma.org.uk, (Erişim Tarihi: 15.02.2012). Benzer şekilde 
ABD' de ı 996 tarihli sağlık sigortası taşınabilirlik ve sorumluluk hakkındaki kanun' da sağlık mesleöi 
mensuplarının sır saklama yükümlüğüne getirilen istisnalardan biri olarak kamu sağlığı gösterilmiştit 
146Aiman hukukunda hastalıkların bildirimine ilişkin hükümterin yer aldığı kanunlar, Enfeksiyona 
Karşı Koruma Kanunu ve Zührevi Hastalıktarla Mücadele Kanunudur. 
147British Medical Association, Confidentiality and Disclosure of Health Information, ı. bs., 
(Çevrimiçi) http://www.bma.org.uk, (Erişim Tarihi: 15.02.2012). 
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Kamu sağlığını ilgilendiren hususlar yalnızca bulaşıcı hastalıklarla sınırlı 

değildir. Kamunun menfaati için sürücülerinin veya pilotların sağlık durumlarının 

sağlık mesleği mensupları tarafından bildirilmesi de karşılaştırmalı hukukta 

rastlanılmaktadır. Bu konuda ABD'nin eyaJetlerinin çoğunluğunda gönüllü bildirim 

söz konusu iken; Delaware, New Jersey ve Nevade eyaletinde epilepsinin colifomi 

ve Utah eyaJetlerinde demans ve diğer bilişsel bozuklukların zorunlu bildirimini 

öngören düzenlemeler mevcuttur
148

• Sır saklama yükümlülüğü karşısında sürücülerin 

araç kullanmaya uygun olmayan sağlık koşullarının bildirilmesi hususlarını, 

Amerikan Tıp Birliği (AMA) ele almıştır. AMA 'ya hekimlere eyaletlerinin 

sürücülerin sağlık koşullarının bidirilmesi yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeleri ne 

şekilde olursa olsun, somut olayın koşullarına göre hekim bildirimde bulunmasının 

faydalarını ve zararlarını tartması ve bir risk değerlendirmesi yapması gerektiğini 

tavsiye etmiştir149 . 

B. Suç Bildirimi 

Kanun suçların bildirilmemesini bir suç olarak düzenlediği haller, sır saklama 

yükümlülüğüne getirilmiş bir istisna olarak kabul edilir ve kanuni bildiriın 

yükümlülüğü olarak sınıflandırılır150 . Bu bağlamda kanunun bildirim yükümlülüğünü 

içeren birçok suç tipi vardır. Bunlardan ilki, herkesi suçu bildirmekle yükümlülü 

kılan 278. maddedir. Benzer şekilde kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu 

düzenleyen 279. madde ve esas inceleme konumuzu oluşturan sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçunu düzenleyen 280. madde buna örnek 

gösterilebilir. Yine CMK' nn 159. maddesinde de şüpheli ölümün bildirimi açısından 

da kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler, 

bakımından bildirim yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, özel kanunlar da 

öngörülmüştür. Sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirmekle yükümlü kılan 

148 Bkz: Jeffrey r. Berger ve Diğerleri, Reporting by Physicians of Impaired Drivers and Potentia1Iy 
Impaired Drivers, J Gen Intern Med. 2000, September; 15(9), s.669, (Çevrimiçi) Doi: 
10,1046/j.l525-1497.2000.04309.x, (Erişim Tarihi: 05.05.2012). 
149 Jeffrey T. Berger ve Diğerleri, a.g.e., s.670. 
150Alman hukukunda herkese suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen Alm. CK'nın 138. madde ile 
ruhani danışmalık sıfatlarıyla tevdi edilen hususlarla ilgil~ o.Iar.a~ din adamlan hariç olmak üzere 
herkese suçu bildirme yükümlülüğü öngören madde kanunı bıldırım yükümlülüğü olarak özel önem 
verilerek incelenmektedir. Bkz: Ulsenheimer, a.g.e., § 6?,, kn: 3; Quaas, Zuck, a.g.e., § 12, kn: 67; 
YusufBüyükay, "Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü," AUEHFD 2004, C:8, Sayı:1-2, s.388. 
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düzenlenlemelere karşılaştırmalı hukukta da rastlanılmaktadır. Suç bildiriminin 

karşılaştırmalı hukukta ele alınışı çalışmamızın ikinci bölümünde incelenmiştir. 

C. Zorunluluk Hali 

Sağlık mesleği mensubu, görevini yerine getirirken öğrendiği sırları üçüncü 

kişilerin yaşamı veya sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturması halinde durumu yetkili 

merciiere yahut ilgili kişilere bildirmesi bir zorunluluk halidir. Zira bu durumda 

başkasına ait bir hakka yönelik olan başka suretle korunmak olanağı bulunmayan 

ağır ve muhakkak bir tehlike veya başkasını kurtarmak zorunluluğu söz konusudur. 

Bu durumda kişinin görevini yerine getirirken öğrendiği sırları ifşa etmesi, verileri 

hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu (TCK I 36) oluşturmakla 

birlikte zorunluluk hali kişinin kusurluluğunu etkileyen bir hal olması sebebiyle 

kişiye ceza verilmez. Dolayısıyla ortada meydana gelen bir suç; yani haksızlık söz 

konusu olduğundan sırrı ifşa edilen hasta hukuk mahkemelerinde aralarındaki 

sözleşmenin ihlal edilmesiyle özel hayatın gizliliğini ihlal sebebiyle şahsi hak 

iddiasında; dolayısıyla tazminat talebinde bulunabilecektir. Zorunluluk hali Ceza 

Kanunun 26. maddesinde düzenlemiştir. 

"Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı 

ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden 

dolayı fa ile ceza verilmez". 

ABD'de meydana gelen Tarasoff davası olarak anılan bir olayda sır saklama 

yükümlülüğü ile zorunluluk hali tartışılabilir. Söz konusu olayda kişi, psikiyatristine 

bir kişiyi öldüreceğinden bahsetmiş ve taburcu olduktan sonra kişi bunu 

gerçekleştirmiştir. Califomia Yüksek Mahkemesi, bu olayda, bir hekimin veya 

psikoterapistin görevini ifa ettiği sırada hastanın tıbbi veya psikolojik durumundan 

kaynaklanan tehlikeyi def etmek için uyarının yapılmasının gerekli olduğunu tespit 

ettiğinde (yahut tespit etmesi gerekirken), uyarı yapılmasını gerektiren bir hukuki 
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yükümlülüğün oluştuğu sonucuna varmıştır 151 . Benzer şekilde Simonsen v. Swenson 

davasında kamuya yönelik muhakkak bir tehlike karşısında hastanın gerçek anlamda 

tam bir sır saklama yükürolüğü beklentisi içerisinde olamayacağından ilgili kişilerin 

sırrın ifşa edilmesinde sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmediğine karar 

vermiştir152 . 

Alman Mahkemelerinin önüne gelen bir olayda hekim tedavi ettiği hastasında 

HIV tespit etmiş ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmemek amacıyla hastasına 

hayat arkadaşını bu konuda uyarmasını tavsiye etmekle yetinerek durumdan hastanın 

hayat arkadaşına bilgi vermemiştir. Hastanın ölümü nedeniyle HIV taşıyıcısı olduğu 

ortaya çıkması üzerine ölen hastanın hayat arkadaşının da vücudunda HIV 

saptanmıştır. Mahkeme, hekimin hastanın birlikte yaşadığı kişiyi uyarmayarak 

mesleki yükümlülüklerini ihlal ettiğine karar vermiştir. Bunun yanı sıra mahkeme, 

Alın. CK' nın 34. Maddesinde düzenlenen hukuka uygunluk sebebi olan zorunluluk 

hali gereğince daha yüksek bir hukuki değeri korumak amacıyla sır saklama 

yükümlülüğünün uyulmayabileceği ve hatta uyulmamamasının zorunlu olduğunu 

belirtmiştir. Ancak mahkeme, kişinin HIV'i daha önce kapmış olma ihtimalini göz 

önünde bulundurarak tazminat talebini reddetmiştir153 . 

Sonuç olarak özetlemek gerekirse tüm bu davalarda söz konusu olan aslında 

zorunluluk halidir. Çünkü bu durumda başkasına ait bir hakka yönelik olan ve kişinin 

bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunma olanağı bulunmayan ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulma veya başkasını kurtarmak zorunluluğu 

doğmaktadır. 

D. Hastanın Rızası 

Hastanın rızasının olması halinde sağlık mesleği mensubu, mesleği sebebiyle 

öğrendiği sırları açıklayabilir154 . Zira sırı oluşturan sübjektif unsur, hastanın sırrının 

151 Tarasoff v. Regents of University of California, 13. Cal. 3d 177, 529 P.2d 553, 118 Cal. Rptr. 129 
(1974), 9 Akron L. Rev. 191( 1975-1976),{WESTLAW). 
152 Simonsen v. Swenson, 104 Neb. 224, 117 N.W.831 (1920), (WESTLAW). 
153 OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 5. 10. 1999- 8 U 67/99, NStZ 2001, 149, (Beck-Online), (Erişim 
Tarihi: 05.05.2012). 
154 Büyükay, a.g.e., s.391. 
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saklanması yönündeki iradesidir. Bu irade ortadan kalktığında sırrın varlığından 

bahsedi 1 em eyecektir. 

E. Doğum ve Ölüm Olaylarının Bildirilmesi 

Doğum ve ölüm olaylarının bildirilmesi de bir kanuni bildirim yükümlülüğü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 15 vd 

maddelerinde doğum olaylarının bildirimine ilişkin hükümler öngörülmüştür. Ölüm 

olaylarına lişkin olarak ise CMK'da düzenlenmiştir. Kanun'un 159. maddesinde de 

şüpheli ölümün bildirimi açısından da kolluk görev Ii si, köy muhtarı ya da sağlık veya 

cenaze işleriyle görevli kişiler bakımından bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. 
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İkinci Bölüm 
SAGLIK MESLEGİ MENSUBLARININ SUÇU BİLDİRME 

YÜKÜMLÜLÜGÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE 
KARŞlLAŞTlRMALI HUKUK 

I. SAGLIK MESLEGİ MENSUPLARI BAKIMINDAN 
SUÇUBiLDiRME YÜKÜMLÜLÜGÜNE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLER 

A. Genel Olarak 

Sır saklama yükümlülüğü ile suçu bildirim yükümlülüğü arasındaki ilişki 

öğretide çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sır saklama 

yükümlülüğü karşısında bildirim yükümlülüğünü destekleyen görüşler olduğu gibi 

bildirim yükümlülüğünün olmasını eleştİren görüşler de bulunmaktadır. 765 sayılı 

TCK döneminde kanun koyucu, sağlık mesleği mensupianna suçu bildinne 

yükümlülüğü öngören 530. maddeye itirazlar nedeniyle bir istisna getirmişti 1• Buna 

göre eski TCK'nın "Cürmü Haber Vermekte Zühul" başlıklı 530. maddesinde "ihbar 

kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna "şeklinde 

bir ifade yer almaktaydı2 • Bu istisna karşısında, esasında 530. madde bağlamında 

sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlülüğü hertaraf edilmiş olmakta 

idi3
. Ancak kanunun 138., 151. ve sağlık mesleği mensubu aynı zamanda kamu 

görevlisi ise 235. madde gereğince belirli suç tipleri ile sınırlı kalmak üzere yine 

bildirim yükümlülüğü bulunmakta idi. 

1 Bu itrazlar, hekimin muhbir haline getirildiği, maddenin casusluk sonucunu doğurduğu ve en 
önemlisi meslek sırrı ve tanıklıktan çekinme hakkı karşısında suçu bildirme yükümlülüğünün 
getirilmesinin çelişkili olduğu şeklinde sıralanmaktadır. Bkz: Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi 
(Özel Hükümler), Ankara, C:III, 1993, s.2585. 
2 765 Sayılı TCK madde 530: "Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhıye memurları şahıslar aleyhinde 
işlenmiş bir cürüm asarını gösteren ahvalde sanatlarının icabettiği yardımı lfa ettikten sonra keyfiyeti 
adliyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur gösterirlerse bu ihbar kendisine 
yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar hafif 
cezayı nakdiye mahkum olurlar". 
3 Erem' in haklı olarak belirttiği gibi bir kimsenin takibata maruz kalıp kalmayacağı ancak soruşturma 
sonucunda belli olacak bir husustur. Bkz: Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2585. 
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5237 sayılı TCK' nın 280. maddesi ile her hangi bir istisnaya yer vermeksizin 

sağlık mesleği mensupianna sır saklama yükümlülükleri karşında suçu bildirme 

yükümlülüğü yüklenmesi, öğretide farklı görüşlerin dağınasına neden olmuştur. Bu 

görüşler çalışmamızda temel olarak destekleyici ve karşıt görüşler olarak 

sınıflandırılsa da bazı yazarlar da somut olaya göre değerlendirme yaparak bazı 

hallerde suçu bildirme yükümlülüğünü destekiernekte bazı hallerde de bu 

yükümlülüğe karşı çıkmaktadır. 

1. Destekleyici Görüşler 

Bazı yazarlar sır saklama yüklülüğü ile suçu bildirme yükümlülüğünün 

çatışması halinde suçu bildirme yükümlüğünün üstün tutulması gerektiğini 

savunmaktadır. Bu görüşün temelini, bir hukuk devletinde yalnızca hukuk düzenini 

ihlal etmeyen hususların bir hukuki değer olarak korunacağı düşüncesi oluşturur4. 

Buna göre barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama hakkı ve suçluların 

devletten cezalandırılmasını isteme hakkı ön plana alınmalıdır. Bu doğrultuda suçla 

ve suçlulukla mücadele amacına işaret edilmektedir
5

• Bu kapsamda bilhassa 

işkencenin, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamelerin engellenmesi amacıyla sağlık 

mesleği mensuplarının bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekilmektedir. 

Bunun yanı sıra devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarda özellikle terör 

örgütlerinin faaliyetleri kapsamında işlenen suçların faillerinin ve şerikierinin 

devletin güvenlik güçleriyle çatıştıktan sonra tedavi amacıyla başvurdukları yerlerde 

tedavi olmasının önüne geçilmesi amaç1anmaktadır. Bunun dışında suçun 

mağdurunun niteliğinden kaynaklanan hallerde örneğin mağdurun çocuk ve yaşlı 

olması gibi suçu bildirme yükümlülüğü savunulmaktadır. Bu bağlamda çocuğun ve 

yaşlıların istismarı ve ihmali ile aile içi şiddet kapsamında işlenen suçlarda gizli 

kalmış suçluluğu önleme noktasında bildirim yükümlülüğünün üstün tutulması 

gerektiğini savunur6
• 

4 Üzülmez, a.g.e., s.844. 
5 izzet Özgenç, "Sağlık Mesleği Mensuplannın Suçu Bildirme Yükümlülüğünün Kapsamı ve 
Sınırları", SD Aralık-Ocak-Şubat 2007-2008, Sayı:S, s.86. 
6 Füsun Sokullu-Akıncı, ViktimoJoji (MağdurbiJim), 2. bs., İstanbul, Beta, 2008, s. 103. 

42 



a. Barış Esasına Dayalı Bir Hukuk Toplumunda Yaşama 
Hakkı 

Herkes bakımından suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen kanunun 278. 

maddesinin gerekçesinde suçu bildirme yükümlülüğünün barış esasına dayılı bir 

hukuk toplumunda yaşama hakkının bir sonucu olduğu belirtilmiştir. Gerekçede bu 

husus, "barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, 

toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin 

önlenmesı'ni ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir" şeklinde 

düzenlenmiştir. Herkes bakımından suçu bildirme suçu ile sağlık mesleği 

mensuplarına bildirim yükürolüğü öngören 280. madde ile aynı hukuki değeri 

koruduğundan 278. maddenin da yer alan bu gerekçe 280. Madde bakımından da 

önem arz eder. Buradan hareketle esasında sağlık mesleği mensubunun suçu 

bildirmesiyle devletin suçla daha etkin mücadele edeceği düşüncesi ile sağlık 

mesleği mensuplarına suçu bildirme yükümlülüğü yüklendiği sonucuna varılabilir. 

Zira bu şekilde dev I etin sosyal düzeni ve toplum barışını sağlayacağı 

savunulmaktadır. Nitekim öğretide de bir hukuk toplumunda toplumsal düzenin barış 

içerisinde devamını engelleyen fiiliere engel olunması yükümlülüğünün olduğu 

savunulmaktadır 7• 

b. Suçluların Cezalandırılmasını Devletten İsterne Hakkı 

Sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen kanunun 

278. maddesinin gerekçesinde bu durum, "Suçluların cezalandırılmasını devletten 

istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi,· herhangi bir suç olgusunun 

gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, 

aynı zamanda bir yükümlülüktür" şeklinde özetlenmektedir. Bu gerekçe doğrusunda 

devletten suçluların cezalandırılmasını talep etmek hem bir hak hem de bir 

yükümlülük olarak mütalaa edilmiştir. Dolayısıyla bir suçun işlendiğini öğrenen 

7 Üzülmez, a.g.e., s.844. 
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kişilerin yetkili merciiere durumu bildirmesi, hakkın kullanılması niteliğindedir8 • Bu 

nedenle bir hukuka uygunluk sebebi teşkil eder (TCK 26/1). 

Esasında bu şekilde düzenlemeler getirmek suretiyle, devletler kendi 

sorumluluk alanına giren hususlarda vatandaşıara daha fazla yükümlülükler 

yüklemektedir
9
.Bu noktada, sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirme yükümlülüğü 

yüklenerek, bir bakıma aslında bireyler kendi egemenlik alanları içinde devletin 

yetkili olduğu bu alanda sosyal düzeni ve toplum barışını sağlama hususunda 

sorumlu kılındığına işaret edilmektedir
10

.Bununla birlikte öğretide bazı yazarlar 

kişilere bu şeklide yükümlülükler getirilmesinin, sosyal dayanışmayı arttıracağını ve 

bireylerde sorumluluk bilincini geliştireceğine; zira aksi durumun "duyarsız" ve 

"tepkisiz" bir topluma dönüşmeye neden olacağını savunmaktadır11 • 

c. Suçla ve Suçlulukla Mücadele 

Barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama hakkı ile suçluların 

cezalandırılmasını devletten isteme hakkı, esasında devletin suçla ve suçlulukla 

mücadele etmesini gerektirir. Nitekim hukuka uygun şekilde suç ve suçlulukla 

mücadele etmede, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olarak ve korkmadan yaşamak 

isteyen herkesin üstün menfaati bulunmaktadır 12 . Keza devletin toplumsal bir 

sözleşme ile oluşturulmasının temelini en başta bu üstün menfaat oluşturmaktadır. 

Bu nedenle toplumsal düzeni bozucu fıiller olarak tanımlanan suçlada ve suçlulukla 

mücadele etmek, devletin temel görevlerinden biri olmaktadır 13 • Devlet bu görevini, 

suçu önleme ve suçun bastırılması ile gerçekleştirir14 • Özel ve genel önleme şeklinde 

8 Üzülmez, a.g.e., s.824. 
9
Bemd Schünemann, "Die Unterlassungsdelikte und die strafrechtiche Verantwortlichkeit fiir 

Unterlassungen," ZStW 1984, s.287-320, aktaran: Hakeri, Ceza Hukukunda İlımal Kavramı ve 
İlımali Suç Çeşitleri, s. 212-213. 
10 

Schünemann'dan aktaran: Hakan Hakeri, Ceza Hukukunda İlımal Kavramı ve İlımali Suç 
Çeşitleri,l.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 212-213. 
11 isa Döner, "Suçu Bildirmeme Suçu TCK 278"; AÜEHFD 2005, C: 9 Sayı: 3-4, s. 64. 
12 Bazı yazarlar, kamu düzenini bozan bir suça ilişkin verilerin adaleti sağlamak amacıyla faaliyette 
bulunan makamlara bildirilmesinin birey!erin ~ak ~e menfaatleri. açısından olduğu kadar suç ve 
suçlulukla mücadele bakımından da önemlı oldugunu ıfade etmektedır. Bkz. Çakmut, a.g.e., s. ı os4. 
13

Zeki Hafızoğulları,"Suçla Mücadelede Kolluğa Yardı~. Et~~k,"s.l, (Çevrimiçi) 
http://www.zekihafizogullari.com /Makaleler/suclamucadele.pdf, (Enşım Tarıhı: 27.10.2011 ). 
14 Hafızoğullan, a.g.e., s.2. 
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ifade edilen suçun önlenmesi 15
, suç işlenıneden önce gerçekleştirilen daha ziyade 

idari nitelik arz eden faaliyetleri ifade ederken; suçun bastırılması suç işlendikten 

sonra gerçekleştirilen adli nitelik arz eden faaliyetleri ifade eder. Suç ve suçlulukla 

mücadele etmede bastırma faaliyetlerinin, ancak suçtan haber alınması ile mümkün 

olduğu ifade edilmektedir16
• Suç işlenmesinin ardından geçen ilk sürelerin suça 

ilişkin delillerin toplanması bakımından önemine dikkat çekilmektedir17• Bu amaçla 

kanun, herkes bakımında suçu bildirmeme (TCK 278. madde), kamu görevlisinin 

suçu bildirmemesi (TCK 279. madde) ve tutuklu, hükümlü veya suç delillerini 

bildirmeme (TCK 284. madde) suçları gibi sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi (TCK 280. madde) suçuna yer vermiştir18 . Bu bağlamda bildirilen 

suçlardan bazıları çocukların ve yaşlıların İstisınan ve ihmali ile aile içi şiddet 

kapsamında işlenen suçların bildirilmesi viktimoloji çalışmalarında gizli kalmış 

suçlu lu ğu ve s uçta siyah sayıları önleme bağlamında 19 
öne çıkmakta ve dünyanın 

çeşitli ülkelerinde bu kapsamda işlenen suçların bildirimi sır saklama yükürolüğü 

karşısında üstün tutulduğu görülmektedir. 

Karşılaştırmalı hukukta da sağlık mesleği mensupianna suçu bildirim 

yükümlülüğü yükleyen hükümlerin suç ve suçlulukla mücadele kapsamında 

düzenlendiği görülmektedir. Örneğin Califomia Ceza Kanunu'ndasağlık mesleği 

mensuplarına suçu bildirim yükümlülüğü yükleyen "yaralanma/arın bildirimi" 

başlıklı § 11160 numaralı maddesinde, "suçların ve suçluların kontrol edilmesi" 

altında 2. Bölümünde düzenlenmiştir. Benzer şekilde Arizona Eyalet Ceza 

Kanunu 'nun sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirim yükümlülüğü yükleyen 

15 Timur Demirbaş, Kriminoloji, 3. bs., Ankara, Seçkin, 2010, s.320. 
16 Hafızoğullan, a.g.e., s.3. 
17 Örneğin Kanada' nın Nova Scotia eyaleti?de kurşun ve kesici-delici alet yaralanmalarının zorunlu 
bildirimine ilişkin parlamento görüşmelennde bazı ~on~şma~ılar tarafından bu noktaya dikkat 
çekilmiş ve suçla mücadelede bu tür düzenlemelenn onemıne vurgu yapılmıştır. (Çevrimiçi) 
http://nslegislature.ca/index.php/proceedings/hansard/C49/60_2_house_07nov291/#H[Page 571 
(Erişim Tarihi: 21.12.2011). 
18 Bununla birlikte yazar, sağlık mesleği mensuplarının sır s~klama yükümlülüğü olduğundan, bu 
kişiler meslek kurallarını ihlale zorlanmaması ve bu kıruseler bakımından suçu bildinne 
yükümlülüğünün olmaması gerektiği kanısındadır.bkz: Hafızoğulları, a.g.e., s.3. 
19Suçta siyah sayılann nedenleri için bkz: Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, 8. bs., İstanbul, Beta, 
Kasım 2011, s.78-86. 
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"belirli yarafarz tedavi eden hekimin veya yardımcı görevlilerin yükümlülüğü" 

başlıklı 13-3806 numaralı maddesi, "suçların önlenmesi" başlığında düzenlenmiştir. 

d. Çocukların ve Yaşlıların istismarının ve ihmalinin 
Engellenmesi 

Çocuk istismarı ve ihmali, ebeveyn veya bakıcı gibi bir erişkin tarafından 

icrai veya ihmali davranışlarla çocuğun gelişimine zarar verilmesi ve gelişimin 

sınırlandırılmasıdır. Bu davranışlar, hukuk düzeni ile örtüşmeyen davranışlardır ve 

çocuk bunun sonucunda fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmekte 

veya sağlığı ve güvenliği tehlikeye girmektedir20
• Çocuk İstisınan durumunda 

öğretide her ne kadar sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğü 

bulunuyarsa da bu yükümlülüğün sınıriandıniması gerektiği savunulmaktadır21 • Bu 

bağlamda çocukların İstisınan halinde oluşan suçların en fazla gizli kalan suçlar 

olması sebebiyle, bildirim yükümlülüğünün önemli bir müdahale aracı olduğu ifade 

edilmektedir22
. Söz gelimi cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuk, cinsel istismara 

maruz kaldığını bilmeyebilir veya bunu ifade etmekten korkabilir yahut da utangaç 

davranabilir. Zira çocuklar, toplumun en zayıf kesimini oluşturur. Tüm bu 

gerekçelerle dünyada birçok hukuk sisteminde çocuk İstisınan ve ihmali hallerinde 

sağlık mesleği mensuplarına zorunlu bildirim yükümlülüğü yüklendiği 

görülmektedir23
. 

istismar ve ihmal şeklinde tezahür eden yaşlıların mağduriyeti, günümüz 

modem toplumlarında artış göstermeye başlamıştır24 • Zira ülkelerin gelişmişlik 

20 
Yasemen Taner, Bahar Gökler,"Çocuk İstisınan ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri", Hacettepe Tıp 

Dergisi, 2004; Sayı: 35, s. 82. 
21 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 102. 
22 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 103. 
23 

ABD' nin eyaJetlerinin hepsinde çocuk isti~m~ı:n.ın bildirilmesin~ yönelik muhtelif hükümlerin 
bulunduğu ifade edilmektedir. Daha detaylı .bılgı ıç~n .~kz: Stephanıe A. Wolfson, "Screening or 
Violence and Abuse Through the Lens ofMedıcal Ethıcs , ll DePani J. Health Care L. ı, 2007 s.3· 
Benzer şekilde Avusturalya için bkz: Julie Ayling, P~ter Grabosky, "Policing By Comm'and; 
Enchancing Law Enforcement Capacity Through Coercıon," Law and Policy, Vol: 28, No: 4, 
October, 2006, s. 425. 
24

TCK • de yaşlıların korunmasına yönelik olarak 97. maddede düzeni en terk suçunda yaşı veya 
hastalığı dolayısıyla kendini idare edem:yecek. du~mda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim 
yükümlülüğü altında bulunan bir kimse~ı ken~ı. halıne ~erk etme~ ve 98. maddesinde düzenlenen 
"yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerıne getırılmemesı suçunda yaşı, hastalığı veya yaralanması 
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seviyeleri arttıkça yaşlı nüfusu da artmaktadır25 . Nitekim günümüzde özü insan 

hakları olmasına rağmen ayrıca ''yaşlı hakfarz " kavramından da bahsedilmeye 

başlanmıştır. Zira bu kesim de tıpkı çocuklar gibi istismar edilmeye en çok müsait 

kesimi oluşturmaktadır. Bunun temelinde en başta ekonomik ve sosyo-kültürel 

olmak üzere birçok neden bulunmaktadır26 . Yaşlı kişilerin, yaşa bağlı olarak fiziksel 

yeterlilikleri azaldığı için saldırıya uğradıklarında saldırıya karşı koyma ve saldırıdan 

kaçma imkanları sınırlı olmaktadır. Yaralandıklarında da iyileşmeleri daha uzun 

sürmektedir. Bu sebeplerle yaşlılarda "suç korkusundan" bahsedilmektedir ki; bu 

yaşlı kişilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve onları yalnızlığa itmektedir27. Bu 

noktada hekimin yaşlı bir kimseye karşı suç işlendiği yönünde bir belirtiyle 

karşılaşması durumunda artık sır saklama yükümlülüğünden mutlak olarak 

bahsedilemeyecektir. Ancak bu durum yaşlı kimsenin mağduriyetine yol açacak 

nitelikte ise korunan yararlar karşılaştırılarak üstün olanın tercih edilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir28
. Örneğin çocuğunun evinde yaşayan yaşlı bir kimse, çocuğu 

tarafından şiddete maruz bırakılması halinde, ekonomik ve toplumsal birçok 

sebepten ötürü kendisine karşı işlenen suçu bildirmemektedir29
• Bu durumda hekimin 

bu hususu yetkili merciiere bildirmesi, yaşlılara karşı işlenen suçların gizli kalmasını 

önleyecektir. Tıpkı çocuk İstisınan ve ihmalinde olduğu gibi dünyada birçok hukuk 

sisteminde yaşlıların İstisınan ve ihmali durumunda sağlık mesleği mensuplarına 

zorunlu bildirim yükümlülüğü yüklendiği görülmektedir30
. 

dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeye~e~ d~ı:ımda olan kimseye hal ve 
koşulların elverdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu derhal ılgılı makamlara bildinnemek 
fıilleri suç olarak düzenlenmiştir. 
25 Sokullu-Akıncı, ViktimoJoji,s. ı 05. 
2

6 Örneğin Türkiye'de hastanelerde hasta bakımının "refakatçi" sistemi üzerine kurulu olması gibi. 
Bkz: Sokullu-Akıncı, a.g.e., s. ı 06 
27 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 104-105. 
28 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 1 1 O. 
29 

Wolfson, a.g.e., s.l 
30 ABD' nin eyaJetlerinin hepsinde çocuk i.sti~ı_n~nnın bildirilmesine yönelik muhtelif hükümlerin 
bulunduğu ifade edilmektedir. Daha detaylı bılgı ıçın bkz: Wolfson, a.g.e., s.3. 
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e. Aile İçi Şiddet İle Mücadele 

Aile içi şiddet, aile üyelerinden birisinin icrai veya ihmali davranışlarla 

ailenin diğer bir üyesinin yaşamını, fiziksel veya psikolojik bütünlüğünü veya 

hürriyetini kısıtlayıcı ya da tehlikeye sokulmasıyla, kişiliğine veya kişilik gelişimine 

ciddi boyutta zarar verilmesidir31
. Aile içinde söz konusu olan bu şiddetin, ölüme 

kadar varabilen sonuçları vardır32 . Nitekim ülkemiz bakımından töre cinayetleri ile 

namus saiki ile öldürmenin aile içi şiddetin özel türleri olduğu ifade edilmektedir33 • 

Aile içi şiddet, kişilerin özel yaşamında gerçekleştiğinden dolayı aile içi 

meseleleri, geçmişte devletin mümkün olduğunca az müdahale etmesi gereken bir 

alan olarak görülmüştür34 . Ancak bu görüş günümüzde değişmeye başlamış ve aile 

içi şiddet gerçeği, toplumsal bir mesele haline gelmiştir35 . Bununla birlikte aile içi 

şiddet durumuna ilişkin olarak çocukların ve yaşlıların İstisınan ve ihmalinin aksine 

dünyada hukuk sistemlerinde sağlık mesleği mensupianna zorunlu bildirim 

yükümlülüğü yüklenmesi noktasında çekinceler vardır36 . Bu konu çalışmamızın 

karşılaştırmalı hukuk kısmında daha detaylı olarak ele alınmıştır. 

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 

çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin 

korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla tedbir alınması 

amacıyla 3 Mart 2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun öngörülmüştür. Bu kanunda bildirim 

yükümlülüğü, münhasıran "ihbar" başlıklı 7. maddede düzenlenmiştir. Buna göre, 

"Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu 

resmi makam veya merciiere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun 

31 Demirbaş, a.g.e., s.2 1 1. 
32 Sokullu-Akıncı Viktimoloji, s. 62. 
33 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 64. 
34 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. 72 
35 Wolfson, a.g.e., s.3 
36örneoin ABD'nin her eyaletinde çocuk ve yaşlı İstisınan ve ihmali sağlık mesleği mensuplannın 
bildiri~ yükümlülüğünün kapsamında iken;. ail.e. içi şidde.tin ABD' nin sadece birkaç eyaletinde sadece 
bildirim yükümlülüğü kapsamında olduğu bıldırılmektedır. Bkz: Wolfson, a.g.e., s.3. 
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kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken 

diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür". 

f. işkencenin, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamelerio 

Engellenmesi 

AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen kararların yaklaşık yüzde onunu 

AİHS 'nin 3. maddesinde düzenlenen işkence yasağı oluşturmaktadır37 . Kolluk 

tarafından sağlıklı olarak gözaltına alınan kişilerin gözaltı süresi sona erdikten sonra 

sağlığı bozulmuş olarak salıverildiği iddialarının yer aldığı birçok dava 

bulunmaktadır38 . Bu noktada gözaltına alınan kişilerin sağlığının bozulup 

bozulmadığını tespit edecek kişi bir hekimdir39
• Geçmişte yaşanan birçok olayda 

gözaltında işkence uygulanan kişilerin sağlık kontrolünü gerçekleştiren hekimler 

tarafından, işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı işlemlere ait bir belirti ile 

karşılaşmaianna rağmen durum hakkında sağlık raporunda yer verilmemesi ve 

durumdan yetkili makamlara bildirimde bulunulmaması sık karşılaşılan bir 

durumdu40
. Bazı davalarda ise hekimin muayene etmeksizin gözaltına alınan kişiler 

hakkında sağlıklı olduğu yönünde rapor düzenlendiği ifade edilmekte idi41 • Örneğin 

37 Türkiye aleyhine verilen 2747 tane kararın 272 tanesi sözleşmenin 3. maddesi ile ilgilidir. Bkz: 
ECHR, Overview 1959-20ı 1, Şubat 2012, (Çevrimiçi) www.echr.coe.int, (Erişim Tarihi: 
03.05.20ı2). 
38 AİHM, bireylerin gözaltı süresi sona erdikten sonra sağlığı bozulmuş olarak salıverildiği hallerde 
kişin sağlığının bozulmasını ikna edici biçimde açıklama ~ülfetinin davalı devlete düştüğüne ilişki~ 
kararlar için bkz: Mehmet Semih Gemalr:ıaz, Ulusalüstü Insan Haklan Hukuku IşığındaAvrupa 
insan Haklan Sözleşmesi (Madde 3/ Işkence Yasağı) Analizi, ı. bs., Ankara, Ankara Barosu 
Yyaınları, 2006, s.358. 
39 Hekimlerin işkence vakaları karşındaki ?Jtumu, uluslarası düzeydeki hekim derneklerinin de 
dikkatini çekmiştir. Örneğin İnsan Hakları Için. Hekimler Birliği (~hysicians for Human Rights), 
Türkiye'de araştırmalarda bulunmuştur. Bkz: TIHV, ı996 Türkiye Insan Hakları Raporu, Ankara 
Eylül ı998, s. 306 vd., (Çevrimiçi)http://www.tihv.org.tr/index.php?turkiye-insan-haklari-raporu, 
(Erişim Tarihi:04.05.20ı2); Vincent lacopino ve Diğerleri,"Physician Complicity in Misrepresentation 
and Omission of Evidence of Torture . in Postdetention Medical Examinations in Turkey", 
JAMA.1996;276(5):396-402, Doi: ı O. ı 00 ı/Jama. ı 996.03540050056024. 
40 Muayane ettikleri kişilerdeki darp izlerinin rap?r e~ilı:ı~mesi veya işkence yapan kişileri koruyup 
suçlarını gizleyecek biçimde raporlar düzenlemesı çeşıtlı ınsan hakları raporlarına da yansımaktadır. 
Bkz: TİHV, a.g.e., s. 306 vd. 

41 Muayene etmekesizin sağlık raporu düzenlenmesi, bir fı~i ~ahtec~lil~:tir. Zira burada sağlık 
raporunun içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Alman_Mah~emelerı,_bır_ h~kımın muayene yapmaksızın 
hazırladığı sağlık raporlarının gerçeğe aykırı olduguna ışaret edılmı~tı~. B_~z: ?LG, Zweibrücken, 
NStZ1982, 46,(Beck-Online); Hastaları şahsen muayene etmeksızın ornegın sadece telefon 
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AİHM önüne gelen bir olayda hekim, gözaltına alınan kişinin muayenesini 

gerçekleştirmeksizin onun semptomlarını abarttığını ve durumu ile ilgili aldatıcı 

beyanlarda bulunduğunu belirttiği savunulmuştur42 • Bu durumun önüne geçmek 

amacıyla TCK' da, sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngören 

düzenlemelere yer verilmiştir. Bunlardan ilki, sağlık mesleği mensubunun görevini 

yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen 

durumu yetkili makamlara bildirmemesini veya bu hususta gecikme göstermesini 

düzenleyen 280. maddedeki suç tipidir. Diğer ise 279. maddede düzenelen kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi suçudur. Buna göre bir kamu görevlisinin kamu adına 

soruşturma ve kavuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı 

olarak öğrenipde yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal etmesi veya bu 

hususta gecikme göstermesi suç olarak ihdas edilmiştir. Bu doğrultuda gözaltına 

alınan kişinin sağlık kontrolünü yapan hekim, kamu görevlisi olan sağlık mesleği 

mensubu olduğundan, belirti ile karşılaşma şartı bulunmadığından belirti ile 

karşılaşmasa bile bir kişiye işkence yapıldığını veya insanlık dışı ya da onur kırıcı 

muamelelere tabi tutulduğunu görevini yaptığı sırada öğrenirse durumu yetkili 

makamlara bildirmek zorundadır. Nitekim 5271 sayılı CMK'nın 99. maddesinin atfı 

sebebiyle ile 25832 Sayılı Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmelik'i 

ile yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması 

halleri için sağlık kontrolü öngörülmüştür. Yönetmelik'in "sağlık kontrolü" başlıklı 

9. maddesi ile yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak 

yakalanması hallerinde kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı 

süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli merciiere sevk edilmesi 

işlemlerinden önce de sağlık durumu hekim raporu ile tespit edileceği 

düzenlenmiştir. TCK' nın 279. ve 280. maddelerinde düzenlenen bildirim 

yükümlülüğünün yönetmelik'teki tezalıürünü gösteren ve bildirim yükümlülüğünün 

yerine getirilmesi usulü ortaya koyan bir hükme 9. maddede yer verilmiştir. Buna 

göre; 

görüşmesine dayanarak bir sağlık raporu oluşturulması da gerçeğe aykırı bulunmuştur. Bkz: OLG, 
Frankfurt, NJW 1977, 2128, (Beck-Online). 
42 İlhan vs. Türkiye Davası, Başvuru No: 22277/93, 27 Haziran 2000,(HUDOC). 
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"Hekim muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 'nun 94 üncü 

maddesinde belirtilen işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle 

ağır/aşmış işkence ve 96 ncı maddesinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda 

herhangi bir bulguya rastlaması halinde, keyfiyeti derhal Cumhuriyet savcısına 

bildirir". 

Sağlık mesleği mensuplarının kişileri gözaltına almadan ve gözaltı süresi sona 

erdikten sonra sağlık kontrolü sırasında kişilere yönelik işlenen başta işkence suçu 

olmak üzere suç teşkil eden fiilierin gerçeklteştirildiğini öğrenmesi durumunda 

durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadır. Bu şekilde bildirim yükümlülüğü 

öngörülmesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahaleyi gerektiren önlemler43 

karşısında bireyin en başta yaşam hakkı ve vücut dokunulmazlığı olmak üzere temel 

hak ve hürriyetlerini korunmasını sağlar. Zira bir hukuk devletinde hak ve 

hürriyetlerin devlet tarafından tanınması yeterli değildir; aynı zamanda devlet 

k. 44 
tarafından da korunması gere ır . 

g. Terör Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Suçların 

Engellenmesi 

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların bir mesleğin icrası sırasında 

öğrenilmesi durumunda sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü 

getirilmesi hukuk sistemlerinde sıkça başvurulmaktadır45 • Örneğin İngiltere'de 2000 

tarihli Terörizm Kanunu ile sağlık mesleği mensupianna terörü finansmanı 

çerçevesinde işlenen bazı suçları bildirme yükümlülüğü getirilmiştir46 . Benzer 

şekilde Almanya Ceza Kanunu'da da millete ve devlete karşı işlnenen suçların 

bildirilmesi gereken suçlar arasında sıralandığı görülmektedir
47

. Bu şekilde yüksek 

olan değerlerin korunmasının bildirimi hukuka uygun hale getirdiği fikrinden yola 

43 Bahri Öztürk ve diğerleri, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,3. bs., Seçkin, 
Ankara, 20 1 O, 3 79. 
44 Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, S.bs., Konya, Mimoza Yayınları, 2009, s.95. 
45 ETCK' da devletin güvenliği aleyhine işlenen suçların bildirimi 138. madde ile devlet kuvvetleri 
aleyhinde cürümlerin bildirimini 15 1. madde ile öngörülmüş idi. 
46 Bkz: 2000 tarihli Terörizm Kanunu 19. madde. 
47 Örneğin Alın. CK'nın 81. maddesind.e .d~z~nlenen F~deral Devlete i.hanet~. 82. maddesinde 
düzenlenen eyalete karşı ihanet suçlarının bıldırımı Alın. CK nın 138. maddesı geregı zorunludur. 
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çıkarak bildirim yükümlülüğü tesis edilmektedir. Bu bağlamda devletin birliğini ve 

ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör faaliyetleri kapsamında işlenen suçların 

faillerinin ve şerikierinin devletin güvenlik güçleriyle çatıştıktan sonra tedavi 

amacıyla başvurdukları yerlerde tedavi olmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Zira bu tedavi ile terör örgütünün amaç suçlarını işlemesi için gerekli olan kişi, 

mühimmat gibi elverişliliği sağlayan unsurların teminin önüne geçilmesi düşüncesi 

bulunmaktadır. Sağlık mesleği mensupianna bildirim yükümlülüğü getirilerek 

polisle, askerle ve köy korucuları ile çatışan kişilerin tedavilerini sağlamak 

maksadıyla sağlık mesleği mensuplarından istifade edilmesinin engellenmesi 

amaçlanmaktadır48 . Bu şekilde terör örgütünün amaç suçları işleyebilmesi için 

gereken "e/veriş/iliğin" sağlanmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

2. Karşıt Görüşler 

Sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen TCK'nın 

280. maddesi öğretide birçok yönden eleştirilmektedir. Gerçekten, Ceza Kanunu 

kişisel verilerin açıklanmasını 136. madde ile yasaklarken; Ceza Muhakemesi 

Kanunu sağlık personeline 46. madde ile tanıklıktan çekinme hakkı tanırken; 280. 

madde ile sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngörülmesinin 

yükümlülüklerin çatışması durumunu ortaya çıkardığı savunulmaktadır49 . Bu 

bağlamda sağlık mesleği mensubuna suçu bildirme yükümlüğünün tıp mesleğinin 

faydalı olma-zarar vermeme, kişinin özerkliğine saygı gibi etik değerler ile çeliştiği 

ve suçun ihbarının fail ve mağdur üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ifade 

edilmektedir. Kanunun sağlık mesleği mensuplarını şikayete bağlı- resen 

kavuşturulan suç ayrımı yapmaksızın suçu bildirmekle yükümlü kılması, şikayete 

bağlı suçların var oluş amacına ters düştüğü dile getirilmektedir. Son olarak 

hekimlere mesleki faaliyetlerine binaen ayrıca bir görev yüklendiği tezi ortaya 

atı lmaktadır. 

4BAdem Sözüer'in konuşması için bkz: Niyazi Güney, Kenan Özdemir, Yusuf Solmaz Bala, Gerekçe 
ve Tutanaklarla Karşılaştırmalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, Adil Yayın evi, 2004, s. 797. 
49 Erem Türk Ceza Kanunu Şerhi, s. 257; Hakeri, Tıp Hukuku, s.523-528. 

' 
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a. Hekimlik Mesleğinin Etik Değerleri ile ilişkisi 

Hekim ile hasta arasındaki ilişki güvene dayanır. Kişiler bu güven ilişkisine 

dayanarak hekime başvururlar. Dolayısıyla hekimin hastaya yönelik tutumu, hastanın 

hekime olan güvenine ve hekime yönelik etik taleplerine bağlı olarak gelişmiştirso. 

Bu etik talepleri ise zamanla ilkeleştirilmişdir. Daha sonra Beauchamp ve Childress 

tarafından faydalı olma-zarar vermeme, kişinin otonomisine(özerkliğine) saygı ve 

adalet ilkesi şeklindeki ilkeler klasikleştirilmiştir51 . Nitekim meslek sırrının 

korunması da bu sayılan etik ilkelere hizmet eder. Nitekim hastaya ait sırları hekimin 

ifşa etmesi hastaya zarar verebilir. Dolayısıyla hekimlerin hastaya ait bilgileri yetkili 

merciiere bildirmesinin faydalı olma-zarar vermeme olarak ifade edilen ilkelere de 

ters düştüğü ifade edilir. Bu bağlamda hekimlerin edindikleri hastaya ait sırları ifşa 

etmeye zorlayan hükümlerin hekimlik mesleğinin etik değerleri ile çatıştığı 

söylenebilir. Keza birçok yazar bildirim yükümlülüğünün hastanın özerkliğine zarar 

verdiğini savunmaktadır52 . Nitekim re şit ve aydınlatılmış olan hastalar, kendileri için 

en iyi olana karar verme yetisine sahiptir. Bu nedenle hastaların iradesi hilafına 

öğrenilen suçun yetkili makamlara bildirilmesi, kişinin özerkliğinin hiçe sayılması 

olarak değerlendirilmektedir53 • 

b. Özel Hayatın Gizliliğinin ihlal Edilmesi 

Meslek sırrının saklanmasının özünü, bireyin maddi ve manevi değerlerini 

korumayı amaçlayan özel yaşamın gizliliği hakkı54 oluşturur. Zira meslek sırrının 

saklanmasındaki amaç ve anlam, bir kimsenin güvene dayalı olarak belirli bir meslek 

grubuna veya özel ya da resmi bir kuruma açıkladığı kişisel yaşamı ile kişinin 

50 Sevtap Metin, Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, ,1. bs., İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2009, s.3. 
51 Tıp Etiğinde faydalı olma-zarar vermeme, kişinin otonomisine(ö.zerkliğine) saygı ve adalet ilkesi 
şeklindeki sıralan ilkeler için bkz: Tom L. Beauchamp, Jam~s F. Chıldress, Principles of Biomedical 
Ethics, 6. bs., Oxford University Press, 2009, s.99-267; Metın, a.g.e., s.l 12. 
52 Michael A. Rodriguez ve diğerleri, "Mandatory Reporting of Domestic Violence Injuries to the 
Police: What Do Emergency Department Patients Think?", 286JAMA, 2001, s.582, (Çevrimiçi) Doi: 
10.1001/jama.286.5.580, (Erişim Tarihi: 06.05.2012); Wolfson, a.g.e., s.5. 
53 Ariella Hyman, "Mandatory Reporting of Domestic Violence by Health Care Providers: A Policy 
Paper", The Family Violence Prevention Fund, 3 November,1997, s.5. 
54 Sert, a.g.e., s.43. 
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mahremiyetinin korunması olarak ifade edilmektedir55• Nitekim bu husus 

Anayasanın 20. maddesinde "herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dakunulamaz" şeklinde düzenlenmiştir. Benzer şekilde Anayasanın 17. maddesinde 
' 

"herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" 

hükmüne yer verilmiştir. Yine AİHS' nin 8. maddesinde herkes özel ve aile hayatına, 

konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğunu belirli 

istisnaları56 saklı tutmak kaydıyla kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Ceza Kanunu'nun 

134. maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal, 135. maddesinde kişisel verilerin 

kaydedilmesi ve 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 

geçirme suçları düzenlemiştir. Bu suçların kamu görevlisi olan kimseler tarafından 

ve görevinin verdiği yetki kötüye kuiianıimak veya belli bir meslek ve sanatın 

sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde daha ağır ceza 

öngörülmüştür. Buna göre, bir hekimin hastasına ait bilgileri suç işlendiği yönünde 

belirti kapsamında yetkili merciiere sunması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu 

55 
ünver, a.g.e., s.271: Suçu. bildirim yükümlülü.ğü?~. ~iş~.nin .. özel y~şam hakkını ihlal ettiği 

yönündeki argüman, çocuk i~tısmarının zorunlu bıldırımını ongoren Calıfomia Ceza Kanunun § 
11166 maddesi bağlamında bır kararda tartışılmıştır. Karara konu olan olay, ABD' nin Califomia 
eyaletinde meydana gelmişti. Bu ?,layda 14 yaşındaki bir k~z çocuğ~, üvey babası tarafından iki kez 
cinsel olarak istismar edilmiştir. Uvey baba daha sonra psıkoterapıstten yardım almak amacıyla bir 
kliniğe başvurmuştur. Psikoterapist bu kişi ile yaptığı görüşmelerde bu kişinin üvey kızını cinsel 
istismara maruz bıraktığını öğrenmiştir. Bu istismarları tespit eden Psikoterapist, Ceza Kanunun § 
Il ı 66 numaralı maddesine öngörüldüğü üzere durumu derhal çocuk istismar merkezine ve kolluk 
merciierine bildirmiş, bunun üzerine üvey baba derhal yakalanmıştır. California Ceza Kanunun çocuk 
istismarının bildirimini öngören § 11166 numaralı maddesi gereğince psikoterapistler tarafından 
bildirimde bulunulmasının özel hayatın gizliliği ve tedavi hakkı nedeniyle anayasaya aykın olduo-u 
iddia edilmiştir. Bu iddiayı, Califomia Yüksek Mahkemesi'nin 1984 tarihli kararı ile psikoterapist ile 
hasta arasındaki imtiyazlı ilişkinin çocuk istismarının bildirilmesine ilişkin düzenlemelerde geçerli 
olmadığını öngören Ceza Kanunun 11171 numaralı maddesinin (b) bendin e ve Califomia Delil 
kanunun § ı 027 numaralı maddesine dayanarak reddetmiştir. Ayrıca mahkeme, çocuğun yetişkinler 
tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı durumlarda hukukun çocuğun menfaatini üstün tuttuğuna 
ve bu bağlamda üç temel amacı oiduğu~a !şaret etmiştir. ~unlar sırasıyla,. istismarcıyı cezalandırmak, 
mağdurlan belirlemek ve korumak ve ıstısmarcıyı tedavı ederek potansıyel mağdurlan korumaktır. 
People v. Battaglia, 156 Cal. App.3d 1058, 203 Cal.~~tr. 370, Cal. App. 2 Dist.,l984, 
(WESTLA W); Ceza kanunun § 11166 nu~aralı ~addesı ıle zorunlu bildirimin öngörülmesi, 
Çocukların federal anayasa ve eyaJet anayasası ıle temınat altına alınan özel yaşamın gizliliği hakkını 
ihlal etmez. Bkz: People ex rel. Eichenberger v. Stockton Pregnancy Control Medical Clinic, Ine., 
203 Cal.App.3d 225, 249 Cal.Rptr. 762, Cal.App. 3 Dist., July 28, 1988,(WESTLAW). 
56

AiHS' nin 8. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: "Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin 
müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahialan veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş 
olmak koşuluyla söz konusu olabilir". 
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(TCK 134) veya duruma göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak venne (TCK 136) 

suçunu oluşturabilecek ve hatta hekimlik mesleğinin sağladığı kolaylıktan 

yararlanarak öğrenildiği de mütalaa edilebileceğinden hekim suçun temel şekli için 

öngörülen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılması söz konusu olabilecektir. 

Bu düşünceden hareketle öğreti de, Ceza Kanunu 'nun bir taraftan kişisel verilerin 

açıklanmasını yasaklarken, bir taraftan 280. maddeyle sağlık mesleği mensupianna 

suçu bildirme yükümlülüğü tanınmasının yükümlülüklerin çatışması durumunu 

ortaya çıkardığı ifade edilmektedir57
. Bu noktada AİHS'nin 8. maddesinde özel 

hayatın gizliliği hakkına getirilen istisnaiara değinmek gerekir. Buna göre, özel 

hayatın gizliliği hakkının kullanılmasına ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin 

ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 

veya ahiakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik 

bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla bir kamu 

otoritesinin müdahalesi söz konusu olabilecektir. Türkiye' nin de taraf olduo-u bu 
::;, 

sözleşme gereğince, sözleşmenin 8. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen bu haller, 

özel hayatın gizliliği hakkı ile korunan menfaatten üstün tutulmuş olmaktadır. 

Nitekim AİHM, bir kararında psikiyatristin annenin hastalığı ile ilgili bilgilerin 

açıklanmasının çocuğun korunması için gerekli ise durumuderhal yetkili merciiere 

bildirme yükümlülüğü altında olduğuna kara vermiştir. Zira mahkemeye göre 

çocuğun menfaati, söz konusu ihlali hukuka uygun kılacak yeterliliktedirss. 

Mahkemeye göre, bildirim yükümlülüğünün kanun tarafından öngörüldüğü ve tıbbi 

veriler ile ilgili gizliliğin sağlandığı hallerde kişisel verilerin açıklanması, özel 

hayatın gizliliğini ihlal etmez
59 

Kimi hukuk sistemlerinde kamu sağlığı, çocuk istismarı, araç sürmeye uygun 

olmayan sürücülerin bildirilmesi veya bulaşıcı hastalıkların bildirilmesi gibi 

durumların bireyin özel hayat hakkının önünde olduğunu ifade edilmektedir60 . 

57 Hakeri, Tıp Hukuku, s.523-528. 
58 Anne-Marie Andersson v. Sweden, 27 August 1997, (HUDOC). 
59 Yokuş Sevük, a.g.e., s. 805. 
60 ömeain Kanada buna bir örnektir. Kanada'da bazı yazarlar şunu gündeme getirmektedir: Kanada 
hukukunda kamu sağlığı, çocuk istisman, araç sürmeye uygun olmayan sürücülerin bildirilmesi veya 
bulaşıcı hastalıkların bildirilmesi gibi durumlar, bi~~i~ öze.l hayat hakkının önünde gelir. Nitekim 
Kanada halkının da büyük ölçüde bunu kabul ettıgını belırten yazarlar yaptıkları bir araştırmada 
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Nitekim ABD'nin Caiifomia eyaletinde verilen bir kararda mahkeme cinsel yaşamın 

gizliliği hakkını çocuk istismarının zorunlu bildirimi bağlamında ele almış ve yarışan 

menfaatlerden yola çıkarak konuyu çözümlemiştir. Mahkeme, Anayasaya göre cinsel 

yaşamın gizliliği hakkının mutlak olmadığına; devietin yarışan menfaatler karşısında 

bu hakkı en az sınırlayıcı nitelikteki yollar ile ihlal edilebileceğine işaret etmiştir61 • 

c. Suç İlıbarının Mağdur ve Fail Üzerindeki Muhtemel 
Olumsuz Etkileri 

Suç ihbarının mağdur ve fail üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri birçok 

şekilde söz konusu olabilir. Bu bağlamda en temel eleştiri, bildirim yükümlülüğünün 

kişilerin yaşam hakkını, sağlık hakkını ve buna bağlı olarak tedavi olma hakkını 

olumsuz etkileyebileceği noktasında toplanmaktadır. Keza öğretide, bu yükümlülük 

ile sağlık mesleği mensuplarının asli görevlerini hiçe sayıldığı ve onlara çok geniş bir 

bildirim yükümlülüğü yüklendiği ve buna bağlı olarak hasta haklarının zedelendiği 

dile getirilmektedir
62

. Kişilerin sağlık mesleği mensuplarını kolluğun bir uzantısı 

olarak görmesi nedeniyle hastalıklarının temelinde yatan nedenieri ihbar edilme 

araştırmaya katılan hekimlerin % 75,3 ü kurşun yarası ile karşılaşılması durumunda hekimlerin 
zorunlu bildirim yükümlülüğünün olması gerektiğini ifade etmiştir Bkz; H. Ovens ve Diöerleri "Th 

d . h o , e 
Casefor Mandatery Reporting of Gunshot Woun s ın t e Emergency Department", Ontario Medical 
Assodation Seetion on Emergency Medicine position statement, Ontario Assodation of Chiefs of 
Police, Kasım 2003, (Çevrimiçi) http://www.cma.ca,( Erişim Tarihi: 02.12.2011). 
61 

1984 yılının Kasım ayında 13 yaşında olan bir kız çocuğu, 21 yaşındaki erkek arkadaşı ile isteyerek 
cinsel ilişkiye girmeye başl.ar~uştır. Bi~ klinikte 23. ?cak 1.98~ tari~inde_ çocuğun hamile olduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu klınık, çocuga talep ettıgı tıbbı hızmetı saglamış ve durumu yetkililere 
bildirmemiştir. Daha sonra çocuğun annesi durumu yetkili makamlara bildirerek, çocuğunun erkek 
arkadaşının adalet önüne çıkarılmasını talep etmiştir. Yerel Mahkeme, kliniğin Ceza Kanunun 1116

6 
numaralı maddesinde öngörüldüğü üzere bildirimi yerine getirmediğinden kliniği mahkUm etmiştir. 
Konu yüksek mahkemenin önüne gelmiştir. Klinik, çocuklar arasında rıza ile gerçekleştirilen cinsel 
ilişkinin bildiriminin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini iddia etmiştir. Yüksek mahkeme, cinsel 
yaşamının gizliliği hakkını çocuk istismarın~n . zorunlu bildirimi bağlamında ele almış ve yarışan 
menfaatlerden yola çıkarak konuyu çözümlemıştır. Mahkeme, Anayasaya göre cinsel yaşamın gizliliği 
hakkının mutlak olmadığına; devletin yarışan .m~nfa~tıe: karşısında en az sınırlayıcı nitelikteki yollar 
ile bu hakkı ihlal edilebileceğine işaret etmıştır. Nıhaı olarak Mahkeme, Ceza Kanunun § 11166 
numaralı maddesi ile zorunlu bildirimin öngörülmesnin, çocukların federal anayasa ve eyalet 
anayasası ile teminat altına alınan özel yaşamın gizliliği hakkını ihlal etmeyeceğine karar vermiştir. 
Bkz: People ex reJ. Eichenberger v. Stockton .Pregnancy Control Medical .Clinic, Ine., 203, 
Cai.App.3d 225, 249 Cai.Rptr. 762, Cal. App. 3 Dıst., July 28, 1988; Benzer şekılde bkz: People v. 
Younghanz, 156 Cal.App.3d 811,202 Cal.Rptr. 907, Cal. App. 4 Dist., May 31, 1984. 
62 Hakeri, Tıp Hukuku, s.523-528. 
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korkusuyla dile getirmekten imtina edeceği savunulmaktadır63 . Bu bakımdan suçu 

bildirme yükümlülüğünün, kişinin sağlık hakkını zedeleyici bir nitelik arz ettiği ifade 

edilmektedir
64

. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse tıbbi müdahaleye ihtiyacı 

olan bir kimsenin ihbar edilme endişesiyle hekime başvurmaktan imtina etmesi 

halinde kişinin bir rahatsızlığın müptelası olması yahut ölmesi söz konusu 

olabilecektir. Bu durum suçu bildirmedeki menfaatin, kişilerin yaşam hakkından ve 

vücut dokunulmazlığı hakkından üstün tutulduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir6s. 

Sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen bu maddede 
' 

suçun aydınlatılmasına yönelik kamu yararı ile sağlık mesleği mensubuna başvuran 

hastanın yaşamı ve beden bütünlüğünün korunmasına yönelik yarar arasında bir 

denge gözetilmediği belirtilmektedir. Bu nedenle bireyin sağlık hakkından 

yararlanmasını engelleyen bu maddenin Anayasanın 13. ve AİHS' nin 2. maddesi ile 

uyumlu olmadığı ifade edilmektedir
66

. Öğretide bir görüş ise, bu noktada suç 

olgusunun açığa çıkmasını engellemernek ve suçlulukla mücadeleyi önemli bir zaafa 

uğratmamak hususlarının gözden kaçınlmaması gerektiğini savunmaktadır67 . 

Sağlık mesleği mensubunun suç işlendiği yönünde karşılaştığı belirti her 

zaman tedavi ettiği kişinin suç faili olduğu durumlarla sınırlandırılamaz. Sağlık 

mesleği mensubu, suçun işlendiği yönündeki belirtiyi suçun mağdurundan kaynaklı 

63 
A. Pauls Merril, Downie Jocelyn, "Shooting ourselves in the Foot: Why mandatory reporting of 

gunshot wounds isa bad idea," CMAJ 2004, 170(8), s.l256. 
64 Bayrak:tar, a.g.e., s. 77. 
65

Hakeri, Tıp Hukuku, s.525- 526;Erhan Büken, Serap Şahinoğlu, Nüket Örnek Büken, "Statutory 
Disclosure in The Article 280 of The Turkish Penal Code", Nursing Ethics 2006 13 (6), s. 575· 
Bununla birlikte ABD'nin Colorado eyaletinde 577 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma' 
ihbar yükümlülüğünü öngören düzenlernelerin aile içi şiddete maruz kalan kişilerin tıbbi yardım~ 
başvurma kararlarını etkilemediğini ve karar verme bakımından kadınlar ve erkekler arasında fark 
olmadığını ortaya koymuştur. Buna göre aile içi şiddete maruz kalan kişilerin yalnızca% 12' si ihbar 
yükümlülüğünü öngören düzenleme karşısında tıbbi yardıma başvurmayacağını belirtmiştir; Debra 
Houry ve Diğerleri, "Mandatory Reporting Laws Do Not Deter Patients From Seeking Medical Care", 
Annals of Emergency Medicine 34: 3 September 1999, s.336; Benzer şekilde Kanada' da bazı 
yazarlar şunu savunmaktadır: Kanada hukukunda kamu sağlığı, çocuk istismarı, araç sürmeye uygun 
olmayan sürücülerin bildirilmesi veya bulaşıcı hastalıkların bildirilmesi gibi durumlarda bireyin özel 
hayat hakkının önünde gelir. Nitekim Kanada halkının da büyük ölçüde bunu kabul ettiğini belirten 
yazarlar yaptıkları anket çalışmasında sağlık mesleği mensuplarının belirtilen hususları bildirmekle 
yükümlü kılınmasının, kişileri gerekli tedavi yöntemlerine başvurmaktan alıkoyduğuna dair hiçbir ize 
rastlamadıklarını ifade etmektedir; H. Ovens ve Diğerleri, a.g.e., 
66 Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 
7. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010, s.972. 
67 

Özgenç, "Sağlık Mesleği ... ", s.86. 
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olarak da öğrenebilir. Örneğin kadın doğum uzmanı bir hekimin hastasının cinsel 

saldırıya maruz kaldığını gösteren belirtilerle karşılaşması gibi durumlar söz konusu 

olabilir. Bu bağlamda öğrenilen suçun hastanın iradesi aykırı olarak ihbar edilmesi 

eleştirilmektedir. Söz gelimi öğrenilen suçun hastanın iradesi aykırı olarak ihbar 

edilmesi halinde suçun mağduru olan hasta tekrar mağdur olabilmektedir68 . Yine 

suçun ihbar edilmesinden sonra failin öç alma duygusu ile hareket etme ihtimaline de 

dikkat çekilmektedir. Şayet hasta mağdur ise, ikinci kez mağdur olma endişesini hem 

kendisi hem de hekim taşıyacaktır69 • 

Bildirim yükümlülüğünün kişilerin yaşam hakkını, sağlık hakkını ve buna 

bağlı olarak tedavi olma hakkını olumsuz etkileyebileceği düşüncesi bazı hukuk 

sistemlerinde dikkate alınarak sağlık mesleği mensuplarına bildirim yükümlülüğü 

yüklemek yerine onlara takdir hakkı vererek onların seçimlerini cezalandırmama 

yoluna gidilmektedir. Örneğin meslek sırrını ifşa suçuna ceza kanunda yer veren 

Fransız hukukunda sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesi meslek sırrını ifşa 

suçunun hukuka uygunluk nedeni olarak ele alınmaktadır. Buna göre Fransız 

hukukundabireylerin hekim tarafından polise ihbar edilme korkusu duymadan 

tedaviye başvurmasını sağlamak amacıyla hekimin öğrendiği suçu bildirme 

noktasında somut olayın koşullarına göre takdir hakkı olduğu kabul edilmektedir?o. 

Bu doğrultuda hekim ya öğrendiği meslek sırrını korumayı tercih edecek ve böylece 

Ceza Kanunu'nun 226-13 numaralı maddesinde düzenlenen meslek sırrını ifşa 

suçunu işlememiş olacaktır ya da mesleği sebebiyle öğrendiği suçu bildirimde 

bulunacak ve bu da 226-14 numaralı madde gereğince 226-13 numaralı maddenin 

hukuka uygunluk sebebini oluşturacaktır. Fransız öğretisinde eğer hekimin öğrendiği 

68 ABD' nin Los Angles eyaletinde meydana gelen bir olayda yüzünde yaralar olan bir kadın acil 
servise tedavisinin yapılması için gelir. Bu arada kadının yüzündeki sıyrıklar nedeniyle polise ihbar 
yapılır ve kadının eşi gözaltına alınır. Kadın.~~~dis.~n-~n güvend~ ol.~uğunu d~şün~re~ evi~e gittiğinde 
eşinin çoktan salı verildiğini ve onu bekledıgını gorur ve ertesı gun daha agır nıtelıktekı yaralar ile 
tekrar acil servise gelir. bkz: Hyman, a.g.e., s.3. 
69 Wolfson, a.g.e., s.5. 
70 Michalowski, Medical Confidentialty and C rime, s. 75-76. 
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suç tamamlanmış bir suç ise o zaman hekim meslek sırrını saklamak zorunda olduğu 

ifade edildiği belirtilmektedir71
. 

d. Tanıklıktan Çekinme Hakkı İle ilişkisi 

Uyuşmazlığın taraflarından olmayan ve ceza muhakemesinde yargılanan 

uyuşmazlığın konusu olan fiili doğrudan doğruya beş duyusuyla algılamış olan 

kişilerin edindiği bilgileri kovuşturma aşamasında adli makamlara anlatması tanık 

beyanı olarak tanımlanır72 . Tanık bu beyanını, mahkemede veya onun yerine 

duruşma yaparak tanık dinlemeye yetkili kılınmış mahkemede veya hakim karşısında 

yapar
73

. Bu tanım tanıklık etmenin, soruşturma ve kovuşturma aşamasında söz 

konusu olduğunu gösterir. Buradan hareketle öğretide bir olayın tanığı olmak ile 

tanıklık etmenin aynı şeyler olmadığı ifade edilmektedir74
. Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca soruşturma ve kovuşturma aşamasında tanık 

usulüne uygun şekilde çağınldığı takdirde gelmek ve beyanda bulunmakla 

yükümlüdürler
75

• Bununla birlikte kanunun beyanda bulunma yükümlülüğüne 

yönelik istisnalar öngörmüştür. Bu kapsamda kanunun 46. maddesinde tahdidi olarak 

sayılan bazı kimselere meslek ve sürekli uğraşları sebebiyle tanıklıktan çekinme 

hakkı tanınmıştır. Kanunun 46. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre; hekimler 
' 

diş hekimleri, eczacılar, ebe1er ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 

veya sanatları mensupları, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınlan 

hakkında öğrendikleri bilgileri ilgiliniz rızası olmadıkça açıklayamaz. Bu şekilde 

kanun koyucunun delillerin serbestliği ilkesine meslek sırrı nedeniyle sınır koyduğu 

ifade edilmektedir76
. Ancak bu kişiler, ilgilinin rızasının olması halinde, tanıklıktan 

çekinemez. Bu bağlamda tanıklıktan çekinme hakkı tanınmış olan sağlık mesleği 

71 Jean Paradel, "L'incidence du seeret medical sur les cours de lajustice penale", JCP. 1969. !.2234, 
aktaran: Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s.76. 
72Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakem.~ Hukuku Dalı olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 18. bs., İstanbul, Beta, Ekim 2010, s.l346; Oztürk ve diğerleri, a.g.e., s.268; 
Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara, 1996, s.28. 
73 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1353. 
74 K un ter, Y enis ey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1346. 
7
5 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1353; Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 5. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s.258. 
76 Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku, 4. bs., İstanbul, Acar Matbaacılık, C:1, 1984, 
s.744. 
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mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen TCK' nın 280. maddesinin 

CMK'nın sağlık personeline 46. madde ile tanımış olduğu tanıklıktan çekinme hakkı 

ile bağdaşmadığı ifade edilmektedir. Nitekim bir tarafta mesleki faaliyetleri sırasında 

öğrendiği sırlar nedeniyle sağlık mesleği mensupianna tanıklıktan çekinme hakkı 

tanıyan kanun koyucu; diğer taraftan mesleği nedeniyle karşılaştığı suç işlendiği 

yönündeki belirtiyi yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü yüklemektedir. Ancak 

burada tanıklık etmenin söz konusu olacağı zamanı dikkate alarak değerlendirme 

yapmak gerekir. Daha önce belirtildiği üzere tanıklık etme, soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla tanıklıktan çekinme 

hakkı da bu aşamalarda gündeme gelecek bir husustur. Henüz soruşturma 

başlamamış iken bu haktan da bahsedilmeyecektir. Nitekim öğretide tanıklıktan 

çekinme meselesinin ancak bir suçun soruşturmasına başlandıktan sonra ele alınması 

gereken bir husus olduğuna dikkat çekilmektedir77
• Benzer şekilde, tanıklıktan 

çekinme hakkının bir suç gerçekleştiğinde değil; sadece bir dava açıldığında geçerli 

olacağı dile getirilmektedir78
• 

Öğretide bazı yazariara göre, tanıklıktan çekinme hakkı ile suçu bildirme 

yükümlülüğünün bağdaşmadığı şeklindeki eleştirilerde haklılık payı bulunmaktadır79. 

Çelişkili olarak nitelendirilen bu duruma tanıklıktan çekinme hakkını düzenleyen 

CMK'nın 46. maddesi ile sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü 

öngören TCK'nın 280. maddesinin yorumundaki eleştiriler dikkate alınarak ve somut 

olaylardan hareket ederek ve olaylardaki üstün hukukideğer gözetilerek çözüm 

üretilmelidir80
. 

77Üzülmez, a.g.e., s.824 
78 Sözüer bu maddenin özellikle terör örgütleri bakımından düşünüldüğünü; bu madde ile polisle ve 
askerle çatışmaya giren kimselerin tedavi edildikleri yerlerde ihbar edilmelerini sağl.~mak olduğunu 
ifade etmiştir. Bkz: Güney, Özdemir, Balo, a.g.e., s. 796-797; Benzer görüş için bkz: Uzülmez, a.g.e., 

s.844. 
79patih Selam i Mahmutoğlu, "Çocuklara Yönelik Cinsel istismar Suçu ve Bu Yolla Bulaşan 
Hastalıkların Ceza Hukuku Açısından irdelenmesi ve Bu Kapsamda Mağdur Çocukların Ceza 
Yargılamasındaki özel Konumu- Bu Süreçte Hekimlerin Hak ve Yükümlülükleri Bağlamında 
Karşılaştıkları Birtakım Olası Hukuksal . . Sorunlar:', s. 16, dn:52, 
(Çevrimiçi)http://cezahukuku.istanbul.edu.tr/ders-gereclerı/tıphukuku/tıphukuku-makaleler.htm 

(Erişim Tarihi: 17.04.2012). 
80 Mahmutoğlu, "Çocuklara Yönelik Cinsel istismar Suçu", s.l8. 
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Suçu bildirmenin tanıklıktan çekinme hakkı ile çeliştiği eleştirisi, Fransız 

hukukunun yaklaşırnma benzerlik arz etmektedir. Zira Fransız hukukunda meslek 

sırrının mutlak olarak addedilerek Ceza Kanunu'nda korunduğu bilinmektedir8 ı. 

Nitekim mahkeme kararlarında meslek sırrının açıklanması suçu ile yaptırım altına 

alınan belirli meslek gruplarında mesleğin icrası için gerekli olan sır saklama 

yükümlülüğünün genel ve mutlak olduğu ve hiç kimsenin hekimin sır saklama 

yükümlülüğünü ortadan kaldıramayacağı ifade edilmektedir82
. Dolayısıyla Fransız 

hukukunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde tanınan tanıklıktan 

çekinme hakkını, hastanın rızası ortadan kaldırmamaktadır. Söz gelimi hasta hekimin 

tanıklık yapması için geçerli bir rıza beyanında bulunsa dahi hekimin tanıklık 

yapması ceza kanuunnda düzenlenen meslek sırrının açıklaması suçunu 

oluşturabilir83 . Bu görüşün temelinde yatan fikir şudur; meslek sırrın saklanması ile 

her ne kadar bireylerin yararları dalaylı bir biçimde korunuyor ise de esasında ceza 

hukukunun görevi, doğrudan bireylerin yararlarını korumak değil; bi1akis ceza 

hukukunun görevi, kamu düzenini korumaktır84 . 

Alman hukukunda ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 53. maddesinde sayılan 

kişilerin; hekim, diş hekimi, eczacı ve ebelerin tanıklıktan çekinme hakları 

bulunmaktadır. Ancak Alman hukukunda da Türk hukukunda olduğu gibi ilgilinin 

rızasının varlığı halinde kanunda öngörülen kişiler tanıklık yapmak durumundadır&s. 

Dolayısıyla Alman hukuku bakımından hekimler hastaları rıza göstennediği sürece 

sır saklama yükümlülüğü altındadır86 . Bu yönüyle Alman hukuku, Fransız 

hukukundan ayrılır ve Türk hukukuna benzer. 

81 Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege," s. 89. 

82 8 Mayıs 1947, JCP. 1948.II 4141; 22 Aralık 1966, D 1967 122, aktaran: Michalowski, "Medical 
Confidentiality and Medical Privilege," s. 103. 

83 Fransız hukukunda da Türk hukukunda olduğu gibi rıza bir hukuka uygunluk sebebidir. Fakat 
burada meslek sırrının kişinin üzerinde rıza beyanında bulunabileceği bir konu olup olmadığı şeklinde 
ikili bir ayrıma gidilmektedir. Eğer meslek sırrının, kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilirse, bu 
durumda hastanın rızası geçerli bir rıza olmayacaktır. Bkz; Michalowski, "Medical Confidentiality 
and Medical Privilege," s. 103. 
84 Stefani Levasseur, Bouloc, Droit Penal General, 16. bs., 1997, s.318, aktaran: Michalowski, 
"Medical Confidentiality and Medical Privilege," s. 103. 
85 Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege," s. 98. 
86 Michalowski, "Medical Confidentiality and Medical Privilege," s. 99. 
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Anglo- sakson hukuk sistemlerinde meslek sırrı ile tanıklıktan çekinmenin ele 

alınışı farklılık arz etmektedir. Meslek sebebiyle tanıklıktan çekinmek, bir hak değil; 

bir imtiyazdır87 . Yine bu hukuk sistemlerinde meslek sırrının korunması daha 

sınırlıdır. Örneğin İngiltere'de sırf meslek sırrına dayanılarak tanıklıktan 

çekinilemez
88

• Kanada' da Quebec ey aleti dışındaki eyaletlerde mesleki uğraş 

sebebiyle tanıklık yapınama ayrıcalığı mevzuatta düzenlenmemiş; hakimin takdirine 

bırakılmıştır. Mahkeme kararlarında hakimin bazı sınırlı hallerde; tanığın beyanının 

kabulünün haksızlık arz etmesi gibi meslek sırrı sebebiyle tanığı dinlemekten imtina 

etme yönünde takdir yetkisinin olduğunu kabul edilmiştir89 • 

ABD'de ise diğer Angiasakson hukuk sistemlerinin aksine meslek sebebiyle 

tanıklıktan çekinmek bir imtiyaz olarak kanunlarda açıkça düzenlenmiştir. Örneğin 

California Delil Kanunu böyledir. Bu kanunda tanıklık yapılamayacak haller 

"imtiyazlar" başlıklı 6. bölümde düzenlenmiştir. Aynı bölümde hangi hallerde bu 

imtiyazın geçerli olamayacağına hallere açıkça yer verilmiştir. Örneğin bu kanunun § 

997 numaralı maddesi gereğince, hekim-hasta arasındaki imtiyaz ceza 

muhakemesinde geçerli değildir. Yine aynı kanunun § 1006 numaralı maddesine 

göre kanunların zorunlu bildirim yükümlülüğünü öngördüğü hallerde imtiyazdan 

bahsedilemez90
. 

e. Bildirim Yükümlülüğünün Şikayete Bağlı Suçların Varoluş 
Amacına Aykırılık Taşıması 

Bazı suçlar, suçtan zarar görenlerin ya da suçun mağdurlarının ceza 

kovuşturmasının muhtemel sakıncalarından korunmaları amacıyla şikayete tabi 

kılınmıştır91 . Ceza Kanunu'nun 73. maddesinde soruşturolması ve kavuşturulması 

şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı 

87 McHale, a.g.e., s.27-32. 
88 McHale, a.g.e., s.27. 

89Supreme Court of Canada, R v. Wr~, 1970, akataran; McH~le,.a.g.e., s.27. Kanada hukuk reformu 
görüşmelerinde de meslek sırrı sebebıyle t~ık.lık .yapmama ımtıyazı tanınıp tanınmaması gerektiği 
tartışılmıştır. Bazı görüşlere göre böyle bır ımtıyaz tanınacaksa .. b~.nu~. ~~:zuatta düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilirken; bazılan kamu yararının sır saklama yukumlulugu karşında daha ağır 
geldiğini savunmuştur. Bkz: McHale, a.g.e., s.29-30. 

9o Bkz: CA EVID D. 8, Ch. 4, Refs & Annos, Chapter 4. Particular Privileges, (WESTLA W). 
91 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 294. 
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takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı öngörülmüştür. Buna göre 

şikayet kurumu, hukukumuzda bir dava şartıdır92 . Buna göre, kanunun öğrenilen 

suçun re'sen veya şikayete bağlı bir suç olup-olmamasına göre ayrım yapmaksızın 

sağlık mesleği mensupianna bildirim yükümlülüğü yüklernesi eleştirilmektedir. 

Nitekim bu durumun bazı suçların şikayete bağlanmasındaki amaç ile bağdaşmadığı 

ifade edilmektedir93
. 

Öğretide 17 yaşında resmi nikahı bulunmayan hamile bir bayanın, kadın 

doğum uzmanına muayeneye gitmesi halinde, bu bayan şikayetçi olmasa bile, 

hekimin 280. madde karşısında bildirim yükümlülüğü olmasının 22900 sayılı Ana 

Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği'nin "ilkeler" başlıklı 11. 

maddesinde "merkezde verilen bütün hizmetler; ... mahremiyete ve gizliliğe saygı gibi 

tıp etiği ilkeleri ile uygunluk içinde sunulur. " şeklindeki düzenleme karşısında sorun 

oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir94 . Bu eleştirilerde suçu bildirim 

yükümlülüğünün şikayete tabi suçlar bakımından da geçerli olmasının, bu 

yükümlülüğün kapsamını çok geniş tutması sebebiyle haklılık payı bulunduğuna 

. d"l k d" 95 
ışaret e ı me te ır . 

Bazı yazarlar ise kanunun öğrenilen suçun re'sen veya şikayete bağlı bir suç 

olup-olmamasına göre ayrım yapmamasının nedenini, kanun koyucunun ihbar 

yükümlülüğüne sahip olan sağlık mesleği mensubunun öğrendiği suçun re' sen veya 

şikayete bağlı bir suç olup-olmadığı yönünde bir araştırma yapma külfeti getirmek 

istememiş olmasından kaynaklandığını dile getirmektedir
96

• Nitekim bir suçun re'sen 

veya şikayete bağlı bir suç olarak addedilmesi hukuki bir tercihtir. Dolayısıyla bu 

belirlemeyi yapmanın bir sağlık mesleği mensubundan beklenebilir olup olmadığının 

da değerlendirilmesi gerekir97
• Ayrıca sağlık mesleği mensubunun görevini yerine 

92 Öztürk ve diğerleri, a.g.e., s. 46. 
93 Üzülmez, a.g.e., s.830-832. 
94 Hakeri, Tıp Hukuku, s.525. 
95 Fatih Selamİ Mahmutoğlu, "Çocuklara Yönelik Cinsel İstisınar Suçu", s. 16, dn:52. 
96 Üzülmez, a.g.e., s.830-832. 
97 Nitekim 765 sayılı TCK' nın model aldığı mehaz İtalyan Ceza Kanunun tartışmaları sırasında da " 
takibi şikayete bağlı suç" ibaresinin kon~lması ist~n~~~i ancak; sağlık mesleği mensubunun bunu 
bilmesi beklenemeyeceğinden bu önerinın reddedıldıgı aktanlmaktadır. Bkz; Erem, Türk Ceza 

Kanunu Şerhi, s.2583. 
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getirirken öğrendiği şikayete tabi bir suçu yetkili merciiere bildirmesi halinde bu 

suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması için; zarar görenin soruşturma ve 

kovuşturma yapılması yönündeki talebi aranacaktır. Buna ilaveten sağlık mesleği 

mensubunun suçun işlendiği yönünde karşılaştığı belirtiyi sadece suç mağdurundan 

veya zarar görenden kaynaklı olarak öğrendiği varsayımdan hareket etmemeliyiz. 

Nitekim kanun bu bağlamda mağdur ve fail ayrımı yapmamıştır. Keza suç işlendiği 

yönünde bir belirti ile karşılaşan sağlık mesleği mensubundan belirtilerin kaynağı 

olan hastasını mağdur, zarar gören veya fail olarak nitelendirmesi de beklenemez. Bu 

nitelendirmeler, toplum içerisinde yapılan nitelendirmeler olsa dahi esasında bir 

hukukçunun yapabileceği türdendir. Dolayısıyla sağlık mesleği mensubu, pek tabi 

olarak suç işlendiği yönündeki belirtileri fail olan hastası aracılığıyla da tespit 

edebilir. Bu kişilerin yapacağı bildirim gizli kalmış suçluluğun önüne geçilmesine 

katkı sağlar98 . Keza mağdurun bir suçla ilişkisinin farkında olmadığı, suçu ihbar 

edecek durumda olmadığı yahut suçlunun mağdurun içinde bulunduğu çeşitli 

nedenlerle mağdur tarafından yeterince tanımlanamadığı halleri de göz önünde 

bulundurmak gerekir. Örneğin suçun mağdurunun küçük olması, sağır veya dilsiz 

olması yahut suç teşkil eden fıilin karanlıkta işlenmiş olması gibi çeşitli nedenlerle 

suç gizli kalmış olabilir99
. 

f. Sağlık Mesleği Mensuplarına Mesleki Faaliyetlerinin yanı 
sıra Ayrıca Bir Görev Yüklendiği Tezi 

Bir sağlık mesleği mensubu öğrendiği suçu ihbar etmesi ve bunun için 

gerektiğinde bir rapor düzenlemesi hekimlere mesleki faaliyetlerine binaen ayrıca bir 

görev yüklendiği tezinin ortaya atılmasına neden olmuştur100 . Keza hekimin 

hastasında tespit ettiği bir belirtinin suç sonucu meydana geldiğini ve o suçun bir 

belirtisini oluşturduğunu belirlemesi gerekir. Bu belirleme ise hastanın tedavisi 

dışında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Nitekim bir suç işlendiğine 

yönelik belirleme yapmak için hastanın iyi bir şekilde öyküsünün alınması ve daha 

98 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s.102; Yazara göre ihbar zorunluluğu öngören düzenlemelerle 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu çağdaş Viktimolojinin gereklerine uygun bir düzenleme yapmıştır. 
99Sokullu-Akıncı, a.g.e, s.l61-167. 
100 Wolfson, a.g.e., s.6-7. 
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iyi incelenmesi gerekir. Bunun sonucunda da hekimin sübjektif değerlendirmelerden 

kaçmabilmesi için bir rapor sunması gerekir101
. Tüm bunlar için hekimin zamana 

ihtiyacı olduğunu da belirtmek gerekir
102

• Her ne kadar ihbar etmenin kural olarak 

belirli bir şekli olmasa da, hastayı ilk muayene eden kimse olarak belirtileri tespit 

eden hekimdir. Bu belirtilerin zaman geçtikten sonra tespiti güç olabilir. Bu da hekim 

için bir rapor hazırlama görevi yükler103
. 

II. KARŞlLAŞTlRMALI HUKUKTA DURUM 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğüne getirilen bir istisna 

olarak suçu bildirme yükümlülüğüne yer verilmesi karşılaştırmalı hukukta da söz 

konusu olmaktadır. Bu yükümlülüğün ihdas edilmesinde en temel sebep olarak daha 

üstün hukuki değerleri koruma düşüncesinden hareket edilmektedir. Bu noktada 

hukuk sistemleri, suçun ve mağdurun özellikleri gibi sebeplerle çeşitli aynınlara 

gitmektedir. Buna karşın herhangi bir ayrıma gitmeksizin bildirim yükümlülüğünün 

tesis ediidi ai sistemlere de rastlamak mümkündür. c 

Çalışmamamızın karşılaştırmalı hukuk bölümünde ilk olarak sağlık mesleği 

mensupiannın bildirmesi gereken suçlarda korunan hukuki değere göre yapılan 

ayrımlar başta olmak üzere, suçun şikayete tabi olup olmamasına, planlanan, 

işlenmiş ve işlenmekte olup olmamasına göre yapılan ayrımiara yer verilecektir. 

Bununla bağlantılı olarak mağdurun çocuk, yaşlı veya kendini idare ederneyecek 

durumda olması gibi suçun mağdurunun niteliği sebebiyle bildirim yükümlülüğünün 

kabul edilmesi incelenecektir. Bazı hukuk sistemlerinde mekanik etki ile oluşan 

yaralanmalar, ateşli silah ve kesici-delici alet yaralanmaları ve kurşun yaraları gibi 

nedenlerle bildirim yükümlülüğüne yer verilmesi ele alıncaktır. Daha sonra bildirim 

yükümlülüğünün öngörüldüğü sağlık mesleği mensupianna değinilecektir. Bu 

101Michael A. Rodriguez, Steven P. Wallace, Nicholas H. Woolf, Carol M. Mangione, "Mandatory 
Reporting of Elder Abuse: Between a Rock and a Hard Place", Annals of Family Medicine, Vol: 
4 No: 5, September 1, 2006, s.405, (Çevrimiçi) doi: 10.1370/afm.575, (Erişim Tarihi: 06.05.2012). 
102 Wolfson, a.g.e., s.7. 
103 Örneğin ABD' de raporun şekli konusunda bir _sını~la_ma olma~akla b~rli~.e söz gelimi çocuk 
istismarının bildirildiği bir raporda genel olarak çocu?"un ıstısınar ve ılırnal ~dıldığıne yönelik şüpheler 
ya da gerekçeler belirtilmek zorundadır. Bkz: Chıld Welfare Informatı~n Gateway, Mandatory 
Reporters of Chil d Ab use and Neglect: Surn~~ry of State Laws, Nısan, .. 20 I O, (Çevrimi çi) 
http://www.childwelfare.gov/systemwide/Iaws_polıcıes/statutes /manda.cfm, (Erışım Tarihi: 27. 11. 

20 ı 1 ). 
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aynınlara gitmeksizin bildirim yükümlülüğünün düzenlendiği hukuk sistemlerinden 

de bahsedildikten sonra Angiasakson hukuk sistemleri ile Kıta Avrupası hukuk 

sistemleri arasında bildirim yükümlülüğünün ele alınışı karşılaştırılacaktır. Zira 

sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğünün ele alınışı noktasında 

Angiasakson hukuk sistemleri ile Kıta Avrupası hukuk sistemleri arasında her ne 

kadar önemli benzerlikler bulunsa da bunların arasında önemli farklılıklar da 

bulunmaktadır. Bu hukuk sistemieri arasında benzerlik ve farklılıklar çalışmamızın 

son kısmında ele alınacaktır. 

A. Sağlık Mesleği Mensuplarının Bildirmesi Gereken Suça 

İlişkin Ayrım Yapan Hukuk Sistemleri 

Sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğünün öngörülmesi, 

karşılaştırmalı hukukta da yaygın olarak rastlanılmaktadır. Ancak bu yükümlülüğün 

belirlenmesi noktasında hukuk sistemlerinde çeşitli aynınlara gidildiği 

gözlenmektedir. Özellikle bildirilmesi gereken suçtan hareketle bildirim 

yükümlülüğü öngörülmektedir. Söz gelimi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar 

gibi sadece belirli ağırlıkta olan suçlar ile veya sadece şikayete bağlı suçların 

bildirilmesinin öngörülmesi şeklinde bu yükümlülük sınırlandırılmaktadır. Bu 

sınırlama, kişilere karşı suçlar ve bu bağlamda özellikle hayata ve vücut 

dokunulmazlığına karşı suçlar şeklinde olabileceği gibi; kamu barışına karşı 

suçlardan yola çıkarak yapılmaktadır. Bazı hukuk sistemleri sağlık mesleği 

mensuplarına işlenmiş olan suçları; bazıları işlenmesi planlanan veya hali hazırda 

işlenmekte olan suçları bildirmekle yükümlü kılmıştır. Buna ilave olarak birçok 

sistemde mağdurun niteliğinden kaynaklanan nedenlerle bildirilmesi zorunlu olan 

suçların kapsamının belidendiği görülmektedir. Bilhassa mağdurun çocuk, yaşlı ve 

kadın olması gibi nedenlerle bu kesime karşı özellikle istismar ve şiddet eğilimleri 

çerçevesinde işlenen fiilierin bildirilmesinin zorunlu tutulduğu görülmektedir. 

Bildirim zorunluluğu getirilen sağlık mesleği mensuplarını bazı sistemler tahdidi 

olarak kanunda belirtmişken; bazıları bu konuda bir sınırlamaya gitmemiş sadece 

örnek kabilinden düzenlemeyi tercih etmiştir. 
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Sağlık mesleği sunan kişiler, bazı hukuk sistemlerinde doğrudan ceza kanunu 

ile suçu bildirmekle yükümlü kılınırken; diğerlerinde ise çeşitli yan kanunlar, meslek 

mevzuatı veya içtihatlar ile yükümlü kıhnmaktadır. Kimi hukuk sistemlerinde 

meslek sırrı, mutlak ve genel olarak addedilmekte ve genel bir meslek sırrını ifşa 

suçuna yer verildikten sonra sağlık mesieği mensupları bakımından suç bildirimini 

meslek sırrını ifşa suçunun hukuka uygunluk sebebi olarak kabul etmemektedir. 

Bir kısım hukuk sistemierinde ise bunların kendilerine özgü yapıları nedeniyle 

sağlık mesleği mensupiarına karşılaştıkları belirtinin kaynağı nedeniyle bildirim 

yükümlülüğü getirilmiştir. Özellikle mekanik etki ile oluşan yaralanmalar, ateşli silah 

ve kesici-deiici alet yaralanmaları ve kurşun yaraları zorunlu biidirimi 

gerektirmektedir. Zira bu tür yaralanmaların aksi ispat edilmedikçe suç ile ilgili 

olduğu karine olarak kabul edilmekte ve toplum için mevcut ve müstakbel bir tehlike 

olduğu fikrinden hareket edilmektedir. 

1. Belirli Ağırlıktaki Suçlar Arasında Ayrım Yapılması 

Karşılaştırmalı hukukta sağlık mesleği sunan kişilerin, belirli suçlar ile sınırlı 

olmak üzere bildirim ile yükümlü kılındığı görülmektedir. Bu suçların başında 

özellikle kasten insan öldürme, soykırım ve terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen 

suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar gibi belirli bazı suç tipleri 

gelmektedir. Esasında bu şekilde belirli suçlar ile bildirim yükümlülüğü tesis 

edilmesi ile sır saklama yükümlülüğü ile korunan hukuki değer karşısında belirli 

suçlar ile korunan hukuki değerierin tercih edilmesi söz konusu olmaktadırıo4. 

Yüksek olan değerlerin korunmasının bildirimi hukuka uygun hale getirdiği fikrinden 

yola çıkarak bildirim yükümlülüğü belirli suçlar ile sınırlı kalmak üzere tesis 

edilmektedir. örneğin Avusturya hukukunda hekime suçu bildirme yükümlülüğü 

öngören Doktorlar Kanunu 'nun 54. maddesinde işlenmiş insan öldürme ve ağır 

yaralama suçları bakımından bildirim yükümlülüğü yüklemektedir105
• 

104 Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, 5· ı ı5. 
105Republ"k Österreich Parlament, Arztegesetz, 
http://~.parlament.gv.at/P AKTNHG!XXIV !ME/ME_ 000 ı 1/index.shtml, 
09.05.2012). 

(Çevrimiçi) 
(Erişim Tarihi: 
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Benzer şekilde Alman hukukunda belirli sağlık mesleği mensupları bakımından 

bildirim yükümlülüğü öngören Alın. CK' nın 138. maddesinde sadece planlan belirli 

ağırlıktaki suçlar bakımında ihbar etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu suçlar, bir 

saldırı savaşının hazırlanması suçu (m.80),cinayet (m.211), kasten öldürme (m.212), 

soykırım suçu (Devletler ceza kanunu m.6), insanlığa karşı suçlar (Devletler ceza 

kanunu m.7), savaş suçları (Devletler ceza kanunu m.8,9.10.11 veya 12) ve yağma 

suçu veya yağma yolu ile şantaj suçu (m.249-251 veya 255) gibi suçlar 138. 

maddenin 1 ile 8. fıkraları arasında katalog olarak sıralanmıştır. Bu suçlar 

bakımından hekim, psikoloji psikoterapisti veya çocuk ve genç psikoterapisti olan 

kişilerin 13 8. maddede belirtilen suçları bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 

kişilerin öğrendikleri suçun icra hareketlerinin yapılmasını veya neticesinin meydana 

gelmesini önlemeleri halinde bu kişiler cezalandırılmaz. 

İngiliz hukukunda sağlık mesleği mensupları bakımından suçu bildirim 

yükümlülüğü öngören genel bir hüküm olmamakla birlikte ağır nitelikteki bazı suçlar 

ile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar bakımından bazı sağlık mesleği 

mensuplarına bildirim yükümlülüğü getirildiği görülmektedir106
• Belirli ağırlıktaki 

suçlara örnek olarak İlaçların Kötüye Kullanımı Hakkındaki 1971 tarihli Kanun 

gösterilebilir. Buna göre eczacılar ile perakende ilaç ticareti ile uğraşanlar tehlike arz 

eden veya zararlı nitelikteki bir ilacı reçetede yazan bir hekimin ismini ve adresini 

bildirmesi gerekmektedir107
• Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin olarak 

2000 tarihli Terörizm Kanunu ile sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirme 

yükümlülüğü getirilmiştir108 • Buna göre terörü finansmanı çerçevesinde işlenen bazı 

suçların bir mesleğin icrası sırasında öğrenilmesi durumunda bunun mümkün olan en 

. k d' 109 kısa süre içerisinde bildirilmesi gerekme te ır . 

106 
Health Act I 999, s.24(6)e. 

107 Önceden bildirim yükümlülüğü olan kişiler arasında hekimler de bulunmakta idi. 
108 Bkz: 2000 tarihli Terörizm Kanunu'nun 19. maddesi. 

109 Terrorism Act 2000, üçüncü bölüm, 19. mad?e·. Bu ~üzenlemede avukatlar ba?ışık ~~lmuş iken; 
sağlık mesleği mensupları bakımından her hangı bır bagışık~ık .bu suçta kabul ed~l~e~ıştır. Nitekim 
İngiliz hukukunda kabul edilen meslek sımna dayanan tek ~mtıyazın avukatlara ılışkın olduğu ifade 
edilmektedir. Michalowski, Medical Confidentialty and Cnme, s. 170. 
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Amerikan hukukunda da bazı eyaJetlerde belirli nitelikteki bazı suçlar 

bakımından bildirim yükümlülüğü öngörülmektedir. Örneğin Califomia eyaletinde 

CaJifomia Ceza Kanunu'nun "suçların ve suçluların kontrol edilmesr'başlıklı 2. 

Bölümün 2. Kısmında düzenlenen "yaralanma/arın bildirimi" başlıklı § 11160 

numaralı maddesine göre "saldırı ve istismar niteliğinde ki fiili er" nedeniyle 

meydana gelen yaralanmaları kanunda belirtilen sağlık mesleği mensuplarına aynı 

maddenin (d) bendinde sıralanan suçları bildirme yükümlülüğü öngörülmüştür. 

Saldırı ve istismar niteliğindeki fıiller kapsamında insan öldürme ve yaralama suçları 

bağlamında yer alan suçlar, başta kasten öldürme suçu (m. 187), öldürme suçu (m. 

192 ·ve m. 192,5), kasten insan yaralama suçu (m. 203) ve işkence suçu (m. 206) 

olmak üzere sülfiirik asit, aşındırıcı madde, yakıcı kimyasal maddeleri bir kimseyi 

yaralamak veya kimsenin vücudun yapısını bozmak amacıyla saçılması (m. 244), 

silahla veya şok tabancasıyla yapılan saldırı (m. 244,5), ölümcül nitelikteki bir 

silahla, ateşli bir silahla, saldırı silahıyla veya mitralyöz ya da vücutta önemli ölçüde 

yaralanmalara neden olacak araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilen saldırı (m. 245) 

şeklindeki suçlar olarak sıralanmaktadır. Yine cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 

suçlara bu kapsamda geniş bir biçimde yer verildiği görülmektedir. Buna göre cinsel 

saldırı suçu (m. 261 ), eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçu (m. 262), kadının fuhşa 

sevk edilmesi (m. 266), çocuk İstisınan suçu (m. 273a), çocuğun tehlikeye sokulması 

suçu (m. 273d), eşin veya birlikte yaşadığı kişinin istismar edilmesi suçu (m. 273,5), 

ensest fiilieri (m. 285), sodomi suçu (m. 286), çocuğa yönelik müstehcen ve ahlaka 

aykırı davranışlarda bulunma suçu (m. 288), 18 yaşından küçükler ile oral ilişkiye 

girme suçu (m. 288a) ve yaşlı İstisınan (m. 368) gibi suçlar veya bunları işlemeye 

yönelik teşebbüs fıilleri bildirilmesi gereken suçlar arasındadır. 

Bu şekilde sınırlı sayıda belirlenen suçlar bakımından kanunda öngörülen 

sağlık mesleği mensupianna bildirim yükümlülüğü yüklenmiştir. Esasında kanun 

koyucu bu şekilde belirli ağır nitelikte suçlar bakımından sağlık mesleği 

mensupianna bildirim yükümlülüğü öngörerek korunan hukuki değerler arasında 

tercih yapmaktadır. Üstün olak hukuki değerin korunması amacıyla bildirim 

yükümlülüğünün ihdas edilmesi, bildirim ile diğer hukuki değerlerin ihlalini hukuka 

uygun olacağı kabülüne dayanmaktadır. 
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2. Suçun Şikayete Tabi Olup Olmamasına Göre Ayrım Yapan 
Hukuk Sistemleri 

Bazı hukuk sistemleri, suçun şikayete tabi olup olmamasına göre bir ayrım 

yapma yoluna gitmiştir. İtalyan hukukunda bildirilmesi gereken suç, re'sen 

kovuşturulan suçlada sınırlandırılmıştır. Bu husus İtalyan Ceza Kanunu'nun 365. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sağlık mesleğinin i c rası sırasında re' sen 

soruşturolan ve kovuşturulan bir suçun işlendiğine yönelik her hangi bir belirti ile 

karşılaşıp da Ceza Kanunu'nun 361. maddesinde belirtilen yetkili merciiere 

bildirimde bulunmayan veya geç bildirim de bulunan kişi 516 A vro 'ya kadar adli 

para cezası ile cezalandırılır. Bu düzenleme nedeniyle soruşturolması ve 

kavuşturulması şikayete tabi olan bir suç bildirim yükümlülüğü kapsamında değildir. 

Benzer sonuca Portekiz hukuku bakımından da varılabilir. Her ne kadar bildirim 

yükümlülüğünü düzenleyen Portekiz Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 242. 

maddesinde bildirilmesi gereken suçlar arasında bu şekilde bir ayrım yapılmamış 

olsa da maddenin 3. fıkrasında öğrenilen suç şikayete tabi bir suç ise hekimin ihbar 

yükümlülüğü şikayet şartının gerçekleşmesi halinde söz konusu olabileceği 

öngörülmüştür110 . 

3. Planlanan, İşlenmekte Olan veya işlenmiş Olan Suça Göre 

Ayrımı 

Hukuk sistemlerinde bildirim yükümlülüğünün, bildirimi gereken suçların 

planlanan, işlenmekte olan veya işlenmiş olan suç olarak sınırlandırıldığı 

görülmektedir. Sağlık mesleği sunan kişilerin bildirmekle yükümlü kılındığı suçların 

planlanan, işlenmekte olan veya işlenmiş olan suç şeklinde ayrılması, kanun 

koyucunun amacını ortaya koyması bakımından önemlidir. Zira bu ayrım ile kanun 

koyucunun amacının, bildirimi öngörülen suçla korunan hukuki değerlerin ihlal 

edilmesini önlemek mi yahut da suç ve suçlulukla mücadele ederek barış esasına 

dayalı bir toplumda yaşama hakkını sağlamak mı olduğu tespit edilebilmektedir. 

110GJobal Compliance Services, "Principles applicable .to Persona.ı Data P:oc~ssing Operations for 
the Internal Reporting of Financial Wrong.doıng (Ethıcs . Gu_ıdelınes)," (Çevrimiçi) 
http:/ /www. gl o bal comp Ii an ce .com/pdf/ en gl is h-translatıon-of-portugal-guıdelın es-I 0-09. pdf, (Erişim 
Tarihi: 21.12.2011). 
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Örneğin Alman hukukunda bildirim yükümlülüğünün planlan ve işlenmekte olan 

suçlar ile sınırlı tutulması bağlamında Alın. CK'nın 138. maddesinin amacının 

kişileri cezalandırmak olmadığı; suç teşkil eden neticeyi engellemek olduğu ifade 

edilmektedir. Buna karşın TCK'da sağlık mesleği mensupları işlenmiş veya 

işlenmekte olan suçların bildirimi ile yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülüğün esasını 

barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama hakkının oluşturduğu 

belirtilmiştir 1 11
• 

a. Planlanan Suçların Bildirilmesi 

Kimi ülkelerde sağlık mesleğini sunan kişiler, planlanan suçları bildirmekle 

yükümlü kılınmıştır. Planlanan suçların bildirim zorunluluğu ile bu kişiler, potansiyel 

faili ihbar etme ile yükümlü tutulmuştur 1 12
• Örneğin Alman hukukunda kendilerine 

ruhani danışmalık sıfatlarıyla tevdi edilen hususlada ilgili olarak din adamları hariç 

olmak üzere sağlık mesleği mensupları da dahil olmak üzere herkesin planlanan 

suçları ihbar etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yükümlülük Alın. CK' nın 138. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile bildirim yükümlülüğünün kapsamı 

planlan ve işlenmekte olan suçlar ile sınırlı tutulmuştur. Bu tercihin nedeni olarak 

Alın. CK' nin 138. maddesinin amacının kişileri cezalandırmak olmadığı; suç teşkil 

eden neticeyi engellemek olduğu ifade edilmektedir. Buna göre bildirim 

yükümlülüğü, yalnızca planlanmış ya da neticenin veya suçla meydana gelen başkaca 

zararların meydana gelmesini engellenebileceği durumlarda söz konusu olur. Söz 

gelimi suç teşkil eden fıilin engellenmesinin artık mümkün olmadığı durumlarda 

suçu bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır 1 13
• Buna göre Alman hukukunda belirli 

sağlık mesleği mensupları bakımından bildirim yükümlülüğü öngören Alın. CK'nın 

138. maddesi gereğince sadece planlan ve işlenmekte olan suçları bildirme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bir diğer anlatırola Alman hukukunda hekim potansiyel 

lll Bu husus herkes bakımından suçu bildirmeme suçunun düzenlendiği 278. maddenin gerekçesinde 
ifade edilmiştir. Buna göre, "barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan 
herkes toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesi'ni ve 
suçlul~rın cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir". 
112 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 272. 

113Detlev Sternberg Lieben,Strafgesetzbuch Münchener Kommentar zum StGB, Hrsg.: 
Schönke/Schröder, 28. Auflage, München, Verlag C. H. Beck, 2010,§ 138 kn:l. 
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faili ihbarla yükümlü kılınmıştır114 . Nitekim bu kişilerin suçun İcra hareketlerinin 

yapılmasını veya neticenin meydana gelmesini bildirim dışında başka bir yol ile 

önlemeleri halinde bu kişilerin cezalandırılmayacağı aynı maddenin 4. fıkrasında 

kabul edilmiştir 1 15
• Suçun planlanmasından anlaşılması gereken, suç işlemeye 

yönelik herhangi bir plan değil; belli bir ciddiliğe sahip olan bir plandır 116 • Alın. 

CK'nın 138. maddesi bağlamında bir plan, suç işiemek isteyen kişinin suç işlemeye 

yönelik belirli bir kişi veya kişiler ya da şeyler üzerinde somutlaştırmasını ve en 

azından failin ana hatlarıyla hareket şekline karar vermesini gerektirir117• 

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen Tarasoff davası olarak anılan 

bir olay, bir psikiyatistin hastasının bir suç işleyeceğini öğrenmesi üzerine bu suçla 

ilgili ilgili kişileri uyarma yükümlülüğünün olup olamdığı hususu tartışılmıştır. 

Karara konu olan olayda Poddar isimli bir genç öğrenim görmek için geldiği 

Üniversitede Tatiana Tarasoff adlı kişiyle tanışır. Tatiana' nın bu kişinin arkadaşlık 

teklifini geri çevirmesi üzerine Poddar ağır bir depresyona girer ve bir süre üniversite 

hastanesinde psikiyatri bölümünde tedavi görür. Tedavisi sırasında psikoterapistine 

Tatiana Güney Amerika'dan döndükten sonra onu öldürmeyi planladığından 

bahseder. Hastaneden taburcu olduktan sonra kampüs polisi tarafından bu kişiden 

uzak duracağına söz verdiği için salıverilir. Fakat Poddar, Tatiana'nın Güney 

Amerika' dan döndüğünde evine gidererek onu öldürür. Bunun üzerine Tatiana 

Tarasoff un ailesi üniversite hastanesi, failin hekimleri ve kampus polisi aleyhine 

çocuklarının yaşamına yönelik bu tehlikeden kendilerine haber verilmediği ve 

Poddar'ın sınırlandırılmadığı gerekçesiyle dava açar. Califomia Yüksek Mahkemesi, 

bu olayda, bir hekimin veya psikoterapistin görevini ifa ettiği sırada hastanın tıbbi 

veya psikolojik durumundan kaynaklanan tehlikeyi def etmek için uyarının 

yapılmasının gerekli olduğua kanaat getirmesi halinde (yahut böyle bir kanaate 

ulaşması pskiyatristen beklenebileceği halierde ), hekim ilgili kişileri uyarmasını 

114 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 272. 
115 Yenisey, Plagemann, a.g.e., s.215-216. 
ıı6BGH v. 29.06.1976- ı StR 237176, aktaran: ?laf Hohman, Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Hrsg.: Wolfgang Joecks, Klaus Mıebach, 2. Auflage, München, Verlag C. H. Beck 

2012, § 138, kn:9. 
ıı7St b L' benage § 138 kn· 4· Hohman, a.g.e., § 138, kn:9. em erg ıe , . . ., · , 
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gerektiren bir hukuki yükümlülüğün oluştuğu sonucuna varmıştır. Nitekim makerne 

bu sonucun Angio-Amerikan hukukunda hakim olan "bir kimsenin başka bir 

kimsenin hareketinden kaynaklanan tehlikeden dolayı tehlike altında bulunanları 

uyarma yükümlülüğünün olmadığı" şeklinde ifade edilen temel ilkeye bir istisna 

teşkil ettiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca mahkemeye göre hekim ile hasta arasındaki 

ilişkinin niteliği, potansiyel mağdurun uyarılması görevını destekleyecek 

yeterliliktedir1 18
• Benzer şekilde Simonsen v. Swenson davasında kamuya yönelik 

muhakkak bir tehlike karşısında hastanın gerçek anlamda tam bir sır saklama 

yükürolüğü beklentisi içerisinde olamayacağından ilgili kişilerin sırrın ifşa 

edilmesinde sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir 1 19• 

b. işlenmiş veya İşlenmekte Olan Suçların Bildirilmesi 

Bir suçun işlenme/de olması, kişinin suç yoluna girdiği ancak henüz suçu 

tamamlamadığı safhayı ifade eder. İşlenmekte olan suçların bildirilmesi 

yükümlülüğü ile işlenen suç ile ortaya çıkabilecek zararın veya tehlikenin önlenmesi 

amaçlanmaktadır. Alman hukukunda sağlık mesleği mensupları da dahil olmak üzere 

herkesin planlanan suçları bildirim zorunluluğu, Alın. CK'nın 138. maddesi uyarınca 

planlan ve işlenmekte olan suçlar ile sınırlı tutulduğunu belirtmiştik. İşlenmekte olan 

bir suçtan ne anlaşılması gerektiği, Alın. CK'nın teşebbüsü tanımladığı 22. 

maddesinden yola çıkarak yapılmaktadır. Bir suçu işlemek, suçun kanuni unsurlarını 

gerçekleştirmeye doğrudan doğruya başlandığı zaman ve zarar suçlarında kanunun 

öngördüğü zararın meydana geldiği, tehlike suçlarında tehlike durumunun sona 

erdiği zaman aralığını ifade eder
120

• Bu doğrultuda 138. maddede katalog halinde 

sayılan suçların tamamlanması ile bildirim yükümlülüğü ortadan kalkar 121
• Farklı bir 

anlatırula "işlenmekte olmak'', suç tamamlanıncaya kadar mevcut olan teşebbüs 

safhasını ifade eder122
• Düzenlemenin belirli suçların işlenmesinin ya da daha büyük 

ıısTarasoff v. Regents ofUniversity ofCalifornia, 13. Cal. 3d 177,529 P.2d 553, 118 Cal. Rptr. 129 
(1974), 9 Akron L. Rev. 191( 1975-1976). 
119 Simonsen v. Swenson, 104 N eb. 224, I 17 N.W.831 (1920), (WESTLA W). 
1
20 Hohman, a.g.e., § 138 kn:10; Sternberg Lieben, a.g.e., kn:6; Heuchemer, a.g.e., § 138, kn: 10. 

121 Hohman, a.g.e., § 138 kn:IO. 

122 Karl Lackner, Kristian Kühl, Strafgesetzbuch: StGB Kommentar, 26. Auflage, Buch. LXVIII, 
Februar 2007, § 138 kn: 2. 
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zarar tehdidinin devletin kurumlarına müdahalesi ile önlenmesi düşüncesine 

dayandığı ifade edi1mektedir123
. 

İşlenmiş olan suçlarda artık bir suçun işlenmesinin ya da neticelerinin 

meydana gelmesini önleme amacı bulunduğundan bahsedemeyiz. Burada atık barış 

esasına dayalı bir hukuk toplumunun tesisi ve bu bağlamda esasında devletin suçla 

ve suçlulukla mücadele etme amacı ön plana çıkmaktadır. Bazı hukuk sistemlerinin 

düzenlemelerinde bildirilmesi gereken suçun "işlenmiş" bir suç olduğu açıkça 

belirtilmiştir. Örneğin, Avusturya hukukunda hekime suçu bildirme yükümlülüaü 
o 

öngören Doktorlar Kanunu'nun 54. maddesinde işlenmiş olan insan öldürme ve ağır 

yaralama suçları bakımından öngörülmektedir124
• 

Bazı hukuk sistemlerinde bildirilmesi gereken suçun işlenmiş veya 

işlenmekte olan bir suç olduğu açıkça belirtilmemiştir; ancak bildirimin nedenini 

oluşturan hususlara bakıldığında esasında işlenmiş veya işlenmekte olan bir suça 

yönelik bir yükümlülük olduğu sonucuna varıiabilir. Örneğin, çocuk, yaşlı 

istismarının, aile içi şiddet vakalarının bildirimini ve özeliikle mekanik etki ile 

oluşan yaralanmalar, ateşli silah ve kesici-delici alet yaralanmaları ve kurşun yaraları 

nedeniyle bildirim yükümlülüğünü düzenleyen ABD'nin eyalet kanunları buna 

örnektir. 

4. Suçun Mağdurunun Niteliğine Göre Yapılan Ayrım 

Birçok ülkede sağlık mesleği mensuplarına suçun mağdurunun niteliğinden 

kaynaklanan nedenlerle suçu bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Örneğin ABD'nin 

eyaJetlerinin kanuniarına bakıldığında sağlık mesleği mensupianna yönelik tüm 

suçlar bakımından bir bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte çocukların, 

yaşlıların ve kendini idare ederneyecek durumda olan yetişkinlerin istismarı ve 

ihmali, aile içi şiddet ve kurşun yaralanmaları bakımından bildirim yükümlülüğü 

olduğu bulunmaktadır. Bu şekilde mağdurların korunması ön planda olmaktadır. Söz 

gelimi ABD' de çocuk istismarının bildirilmesini öngören düzenlemeler ile temel 

123 Stemberg Lieben, a.g.e., kn:6. 
124Republik Österreich Parlarnent, Arztegesetz, (Çevrimi çi) http://www.parlarnent.gv.at/P AKTNHG! 

XXIV !ME/ME 0001 I/index.shtrnl, (Erişim Tarihi: 09.05.2012). 
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olarak çocukları istismar edenlerin cezalandırılmasından ziyade; çocuğun 

korunmasını amaçladığı ifade edilmektedir
125

• Bu kapsamda çocuk ve yaşlıların 

istismar ve ihmalinin, aile içi şiddetin bildirilmesi zorunlu kılınmaktadır. 

a. Çocuk İstismarı ve İhmali Kapsamında İşlenen Suçlar 

Çocuk İstisınan ve ihmali durumlarında kanuni düzenlemelerle belirli kişilere 

bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi düşüncesinin ilk defa ABD'de ortaya 

çıktığı ifade edilmektedir126
• Bu zorunluluğun mevzuata yansımasında sivil toplum 

örgütlerinin önemli etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır 127• 1960' lı yıllarda federal 

hükümet tarafından çocuk İstisınan konusu, çeşitli çalışmalarda ele alınmış ve 1962 

yılında sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik dairesinin çocuk bürosu tarafından çocuk 

istismarının tartışılması amacıyla ulusal bir konferans gerçekleştirilmiştir. 1963 

yılında çocuk bürosu tarafından çocuk istismarma yönelik oldukça ses getirmiş bir 

rapor ve model bir kanun yaymlanmıştır 128 . 

Model Kanun, şüpheli çocuk istismarının bildirilmesini öngörerek 

bildirilmemesini bir suç olarak düzeniernekte idi. 1967 yılında çocuk istismarının 

belirli meslek grupları tarafından bildirilmesini zorunlu hale getiren muhtelif 

şekillerde düzenlemeler ABD'nin elli eyaJetinin hepsinde getirilmiştir 129 • ABD'de 

125State v. Sypult, 304 Ark. 5, 800 S.W.2d 402Ark., December 03, 1990. 
126NSPCC, NI Policy and Research Unit, An examination of local, national and international 
arrangements for the mandatory reporting of chid abuse: the implication for Northem Ireland, Isla 
Wallance, Lisa Bunting, s.4. 
127 Nitekim ABD' de 1800' Iü yıllarda Mary Ellen isimli bir çocuğun kendisini evlat edinen 
ebeveynleri tarafından çeşitli istismarlara .. maruz bı.rakıl~ası .ile sonu~lanan olaya Hayvaniara Karşı 
Gerçekleştirilen Zalimane Davranışların Onlenmesıne Y onelık Amerıkan Derneği, Mary Ellen' nin 
daha fazla zarar görmemesi için dava açmıştır. Daha sonra Çocuklara Karşı Gerçekleştirilen Zalimane 
Davranışların önlenmesine Yönelik Amerikan Derneği oluşturulmuştur. Bkz: Shannon O'Malley, "At 
All Costs: Mandatoıy Chıld Abuse Reportıng Statutes And The CJergy-Communıcant Prıvılege " 21 
Rev. Litig. 701, 2002, s. 70 vd.;Bu ve buna benzer sivil toplum ör~ü~leri 19. yy' da çocuklara ya~ılan 
kötü muamele gerçekleştirenlere karşı ceza davası ~~ıl~asında ve ıstısma~~ uğramış ve ihmal edilmiş 
binlerce çocuğun kurumlara yerleştirilmesinde etkılı bır.r?l oy~amıştır. Omeğin, 1899 yılında New 
York' da çocuk yargılaması sisteminin ilk kez hayata ge~ırılmesı ?u ?rgütler sayesinde kolaylaşmıştır. 
Bkz: Caroline r. Trost, "Chilling Child Abuse Reportıng: Rethınkıng the Capta Amendments," 51 
V and. L. Rev. 183, January 1998, s. 189 vd. 
128Maıy Harter Mitchell , "Must Clergy Teli? Child Abuse Reporting Requırements Versus The 
Clergy Privilege And Free Exercise ofReligion," 71 Minn. L. Rev. 723, February, 1987. 
12~argaret H. Meriwether, Child Abuse Reporting Laws: Time For a Change, 20 Fam. L.Q. 141, 
1986. 
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bildirim yükümlülüğü öngören bu ilk düzenlemelerde şüpheli istismar vakalamı 

bildirmesi gereken kişiler belirli meslek gruplarıyla sınırlandırılmıştı 130. Bu 

bağlamda başlangıçta bildirim yükümlülüğü, genel olarak sadece hekimler ile sınırlı 

tutulmuştu 131
. Örneğin Califomia' da ilk kez bildirim yükümlülüğü öngören 1963 

tarihli düzenleme sadece hekimlere ve cerrahiara gözlemleri neticesinde kasten 

işlenen zalimane fiillerin veya haksız cezalandırmaların mağduru olan çocuklara 

ilişkin vakaları bildirme zorunluluğu düzenlemiş ve çocuk istismarının oluşup 

oluşmadığı noktasında da hekimlere takdir hakkı tanımıştı 132 . 1963 tarihinden bu 

yana Califomia 'da bildirim yükümlülüğü öngören bu hükmün on beş kez değiştiği ve 

bu değişiklerle bildirim yükümlülüğü olan kişileri en başta sağlık mesleği mensupları 

olmak üzere, okul çalışanları, çocuk bakıcıları, film yapımcıları ve meslekleri gereği 

çocuklarla düzenli olarak iletişimi olan diğer meslek gruplarını da bu yükümlülüğe 

dahil edilmiştir 133 • 

Benzer şekilde Nebraska EyaJet Kanunu § 28-711 numaralı maddesinde 

bildirim yükümlülüğü olan kişiler, ilk başta hekim, sağlık kurumu, hemşire, okul 

çalışanları ve diğer kişiler olarak sıra1anmaktadır 134 • Hatta Virginia Eyalet 

Kanunu'nun bildirim yükümlülüğünü düzenleyen § 63. 2-1509 numaralı maddesinin 

başlığı "hekimlerin, hemşire/erin, öğretmenierin ve diğer kişilerin çocuklardaki 

belirli yaralanmaları bildirmesi" şek1indedir 135 • Bu şekilde sağlık mesleği 
mensuplarının çocuk istismar ve ihmalini bildirmekle yükümlü kılınmasının nedeni 

olarak, istismara maruz kalan çocukların tıbbi bakım ve tedavi nedeniyle 

istismarlarının ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamda hekimlerin istismara maruz kalan 

çocuklara karşı gerçekleştirilen istismar ve ihmal fiillerini bildirmesi ile istismardan 

ve istismarcıdan korunamayan ve bu fiilieri nitelendiremeyen ve bunları aniatmayan 

13~. Meriwether, a.g.e., 
131 Brian G Fraser " Glance at the Past, A Gaze at the Present, A Glimpse at the Future: A Critica! 
Analysis of the D~velopment of Child Abuse Reporting Statutes," 54 Chi.-Kent. L. Rev. 641, 650 

(1978). 
132Califomia Ceza Kanunu, § ı 1 ı65. 
133H. Meriwether, a.g.e., ayrıca bkz: Califomia Ceza Kanunu,§ ı ı 165, ı ı ı66. 

134Nebraska EyaJet Kanunu § 28-7ı ı numaralı madde (West's Revised Statutes of Nebraska 

Annotated Currentness). 
135VirginiaEyalet Kanunu § 63. 2-1509 numaralı madde, (West's Annotated Code of 

VirginiaCurrentness) 
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çocukların korunması amaçlanmaktadır. Bu görüşlere ek olarak, hekimin uzmanlığı 

gereği sahip olduğu yetenek sayesinde istismar olayını hekimin daha kolay ve hızlı 

kavraması gösterilmekte ve nitekim birçok olayda hekimin tanı yeteneğinin 

nedeniyle hekime anlatılan olay ile hekimin hastada gördüğü belirtiler arasındaki 

farkı ayırabilmesi gösterilmektedir
136

. Benzer şekilde Maine EyaJet 

Kanunu 'nun "çocuk istismar ve ihmalinin bildirilmesi" başlıklı § 40 Il-A 

maddesinde sayılan bildirim yükümlülüğü olan kişilerin önemli bir kısmını sağlık 

hizmeti sunan kişiler oluşturmaktadır137 . 

Bugün ABD'nin 50 eyaJetinin tümü, çocuk istismarını ve ihmalini bildirmeyi 

öngören muhtelif düzenlemelere sahiptir. Örneğin Texas Eyalet Kanunu'nda 

hekimleri, hemşireleri, bakıcıları, klinik çalışanlarını ve diğer sağlık hizmeti sunan 

kişileri kapsadığı ifade edilen bir mesleğin mensubu olan kişilerin, bir çocuğun 

istismar ve ihmal edildiğine veya edilmiş olabileceğine ya da Ceza Kanunu'nun 

çocuğa karşı cinsel istismar suçlarını düzenlediği 21. I I numaralı bölümünde yer alan 

suçlardan birine maruz kaldığına yönelik şüphe ederse ve meslek mensubu olan kişi 

çocuğun kanunun tanımiandığı şekilde istismar edildiğinden şüphelenirse bu durumu 

48 saatlik süreyi aşmadan 138 bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Bu düzenlemeye göre 

meslek mensubu olan kişi bildirimin yapılmasını başkasına bırakamaz 1 39. Bu 

doğrultuda bir çocuğun istismar ve ihmal edildiğinden şüphelenen kişinin bilerek ve 

isteyerek bildirmemesi, suç teşkil eder
140

• 

136Monrad G. Paulsen, "Child Abuse Reporting Laws: the Shape of the Legislation ", 67 CLMLR 1 
January, 1967. 
13

7 Bu kişiler, hekim, stajyer hek~m •. ~cil s~rvis çal~şanı, h~kimin asistanlığını yürüten kişiler, diş 
hekimi, dental hijyenist, diş hekımının asıstanı, ~ırop~aktor, ay~~ has~alı~~arı uzmanı, hemşire, 
psikolog, evde sağlık hizmeti sunan kişi, sağlık hızmetı sunan kışıler bıldırım yükümlülüğü olan 
kişiler arasında yer almaktadır. Bkz: Maine Eyalet Kanunu§ 401 1-Anumaralı madde (1\1aine Revised 
Statutes Annotated Revised Statutes Annotated Currentness). 

138 Kanunda belirli meslek gruplarına 48 saatlik bir süre verilirken; aynı maddenin ilk fıkrasında 
düzenlenen bir çocuğun istismar ve ihmal edildiğine yönelik şüphe duyan herkese bildirim 
yükümlülüğünün "derhal" yerine getirilmesi öngörülmü~tür. "derhal" bildirmekten ne anlaşılması 
gerektiği mahkeme kararlarında tartışılmıştır. Bkz: Rodrıguez v. State, 47 S.W.3d 86, Tex. App.-

Houston [14 Dist.], Aprill9, 2001. 

I39Texas Eyalet Kanunu 261.101 numaralı maddesi (Vernon's Texas Statutes and Codes 

Annotated Currentness ). 
ı4oTexas Eyalet Kanunu 261.109 (Vemon's Texas Statutes and Codes Annotated Currentness). 
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Her eyaletle bu şekilde çocuk istismar ve ihmaline ilişkin düzenlemelere 

rastlanılmakla birlikte her eyaietin düzenlemesi kendi içinde farklılık arz etmektedir. 

Fakat hepsinde ortak olarak düzenlemenin amacı, çocuk istismarının ve ihmalinin 

tanımı, bildirim yükümlülüğü olan kişiler; bildirimin yapılış şekli, zamanı ve yetkili 

merciler, bildirim yükümlülüğünün istisnaiarı ile bildirim yükümiülüğünün yerine 

getirilmemesinin müeyyidesine yer verildiği görülmektedir. 

Çocuk istismarının ve ihmalinin bildirilmesini öngören hükümlerde bildirim 

yükümlülüğü düzenlemenin amacında benzerlik görülmektedir. Söz gelimi Kuzey 

Dakota Eyalet Kanunu'nun 50-25,1-01 numaralı maddesinde istismar veya ihmal 

edildiğinden şüphe duyulan çocukların bildirilmesiyle çocukların sağlığının ve 

esenliğinin korunması amaçiandığı belirti1mektedir141
• Yine Alaska Eyalet 

Kanunu'nun "amaç" başlıklı 47.17.010 numaralı maddesinde çocuk istismar ve 

ihmalinin bildirilmesi ile çocuk istismarı ve ihmali hakkında soruşturma yapılması 

değil; çocuğun daha fazla zarar görmesini engellemesi ve çocuğun güvenliğinin ve 

esenliğinin sağlanmasının amaçlandığı düzen1enmiştir 142 • Mahkeme kararlarında da 

çocuk istismarı ve ihmalinin biidirilmesindeki amacın, çocuğun korunması olduö-u 
b 

vurgulanmaktadır. Nitekim Arkansas eyaletinde görülen State v. Sypult davasında 

mahkeme, çocuk istismarının bildirilmesini öngören düzenlemeler ile temel olarak 

çocukları istismar edenlerin cezalandırılmasından ziyade; çocuğun korunmasını 

amaçladığını be1irtmiştir143 • Benzer şekilde Appellant v. Leslie A. Brown davasında 

Misouri EyaJet Yüksek Mahkemesi de devletin çocukların korunmasında çok güçlü 

veya etkili bir politikası olduğu ve zorunlu bildirim yüküm1ü1üğünün bu politikayı 

uygulamada önemli bir araç olma niteliğine sahip olduğunu vurgu1amıştır144 • 

Çocuk İstisınan ve ihmali kavramlarının ifade ettiği anlam eyaJet kanunlarında 

belirtilmiştir. Mesela Alabama EyaJet Kanunu 'nda istismar, çocuğun sağlığına ve 

141 Kuzey Dakota EyaJet Kanunu, (Çevrimiçi) http://www.legis.nd.gov/cencode/t50c25-l.pdf, (Erişim 
Tarihi: 16.12.2011) 
142 Alaska Eya1et Kanunu 47.17.010 numaralı madde (West's Alaska Statutes Annotated). 
143State v. Sypult, 304 Ark. s, 800 s.W.2d 402Ark., December 03, 1990. 
144Supreme Co urt of Missouri, State of Missouri, Appellant, v. Leslie A. BROWN, Respondent,2004 
WL 3094383 Westiaw InternationaL 
144 Örneğin G,eorgia EyaJet Kanunu§ 19-7-S(West's Code ofGeorgia Annotated Currentness). 
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esenliğine zarar verme veya zarar tehdidi oluşturmak olarak tanımlanmıştır. Zarar 

verme ya da zarar tehdidi oluşturma, kaza sonucu meydana gelmeyen fiziki veya 

zihinsel yaralanma, çocukların cinsel İstisınan veya cinsel istismara teşebbüs 

edilmesi ya da cinsel sömürme yahut cinsel sömürmeye teşebbüs edilmesi yolu ile 

meydana gelebilir. Aynı kanunda çocuğun ihmali ve çocuğa karşı gerçekleştirilen 

kötü muamele fiilleri, çocuğa yeterli derecede yiyecek, tıbbi bakım, gözetim, 

giyinme ve barınma imkanlarının sağlanmaması olarak tanımlanmıştır 145 • Louisiana 

Ey alet Kanunu 'nda ise istismar, fiziksel eziyet veya zihinsel yaralanma ya da 

çocuğun sağlık durumunun kötüleşmesine neden olma ile çocuğun sömürülmesi 

yahut da çocuğun sağlığının, moralinin veya duygusal durumunun tehlikeye 

düşürecek derecede fazla çalıştırılması şeklinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre 

ihmal de çocuğa kanunen bakınakla yükümlü olan kişilerin çocuğa hukukun veya 

tıbbın öngördüğü uygun ve gerekli desteği, eğitimi yahut çocuğun iyiliği için gerekli 

olan herhangi diğer bakırnın sağlanmaması olarak tanımlanmıştır146 • Benzer şekilde 

Misouri Eyaletinde de bildirim yükümlülüğü öngören 210.115 numaralı maddesinin 

istismar kavramını tanımı için gösterdiği norm olan "tanımlar" başlıklı 21 o. ll 0 

numaralı maddesi fiziksel yaralanma, cinsel istismar veya duygusal istismar fiilieri 

olarak tanımlamıştır 147 • 

145 
1975 tarihli Alabarna Eyalet Kanunu 26-14-1 nurnaralı madde. 

146
Louisiana Eyalet Kanunun "çocuk istismarı; bildirimler,· imtiyazdan feragat " başlıklı 403 

nurnaralı madde. 
147Mis~u:i Yüksek Mahkemesi, ö~ü?e gelen bir ola~da ?.il.~irin:, yükümlülüğünün doğmasına sebep 
olan "ıstısmar", "şüphe duymak ıçın makul neden ve. şuphe . kavramlarını anayasaya uygunluk 
bağlamında tartışrnıştır. Karara konu olan olay şöyledır; Leslıe A. Brown isimli bir hemşire 2 
yaşındaki Dorninic James' ın istismar edildiğini gösteren yaralarının farkına varmış; fakat bildirimde 
bulunmarnıştır.Çocuk acil serviste tedavi altına alındığında kasılmış vaziyettedir ve nabzı 
atrnarnaktadır. Acil servis görevlileri, çocuğun gözlerinin altında mor çürükler ile belkemiği boyunca 
uzanan bir dizi küçük yaralar tespit etmiştir. Hemşire bu yaraların farkına vardığını; ancak tıbbi 
raporuna bunları işlemediğini belirtmiştir. Çocuğun hastaneden taburcu edilmesinden dört gün sonra 
istismardan kaynaklanan kafa travrna~ı nedeniyle çocuk hayatını kaybetmiştir. Yerel mahkeme, 
bildirim yükümlülüğü öngören Misourı Eyalet Kanunun §210.115.1 (RSMo) ve §210.165.1 RSMo 
2000 numaralı maddelerinin "istismar" ve "şüphe duymak için makul neden" şeklindeki ibarelerin 
taşıdığı belirsizlik nedeniyle ABD Anayasası'nın "5'inci Ekine" (Fifth Amendment) ve Missouri 
Ey alet Anayasası 'nın §ı 8-1 numaralı maddesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Missouri eyalet yüksek 
mahkemesi, Missouri eyaletinde zorunlu bildirim yükümlülüğü yükleyen §210.115.1 RSMo ve 
§210.165.1 (RSMo) 2000 numaralı maddelerinin ."istismar"_~~ "şüphe duymak için makul neden" 
şeklindeki ibarelerin bu maddeleri belirsiz hale getıremeyecegını dolayısıyla bunun anayasaya aykırı 
olmadığını ifade etmiştir. Zira ortalama zeka seviyesine sahip makul bir kişinin "şüphe" ve "istismar" 
kavramlarından fiziksel yaralanmalar olduğu sonucuna varacaktır. Mahkeme kararında devletin 
çocukların korunmasında çok güçlü veya etkili bir politikası olduğunu ve zorunlu bildirim 
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Bildirim yükümlülüğü olan kişiler, eyalet kanunlarında ya tek-tek sayılmak 

suretiyle oldukça kazuistik biçimde
148 

ya da örnek kabilinden sayı1araki49 yer 

verildiği görülmektedir. 

Buna ilave olarak bu düzenlernelerin hepsinde eşler ve hekim-hasta 

arasındaki ilişki gibi çeşitli ilişkilerde söz konusu olan tanıklıktan çekinme gibi 

belirli imtiyazların geçerli olmadığına yönelik açık hükümlere de yer 

verilmektedir
150

. Örneğin Florida EyaJet Kanunu'nun çocuklara ilişkin usul 

hükümlerinin yer verildiği 39. kısmının "çocuk istismarının bildirimi" başlıklı 2. 

bölümünde "çocuk istismarının, ihmalinin ve çocuğun terkine ilişkin olaylarda 

imtiyaz/ı nitelikteki ilefişimin ortadan kalkması" başlıklı 39.204. numaralı maddesine 

göre; 

"Mesleğini icra eden kişi ile onun hastası yahut müvekkilli arasındaki ilefişimin 

imtiyaz/ı olma niteliği, çocuk istismarının, ihmalinin ve çocuğun terkinin söz konusu 

olduğu vaka/ara karışan şüpheli ve fatllerini be meslek sahiplerinin bildiD-i 
b 

durumlarda bildirim yükümlülüğünü gerektiren bilgilerin kaynağına bakılmaksızın 

kanunun 39. 201 numaralı maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz "151
. 

Texas EyaJet Kanunu'nun "bildirim yükümlülüğü olan kişiler ile bildirimin 

yapılmasına ilişkin süre" başlıklı 261. I O 1. numaralı maddesi de açıkça bildirim 

yükümlülüğünün avukat, din görevlisi, sağlık mesleği mensubu, sosyal hizmet 

görevlisi gibi bireylerin şahsi iletişiminin korunduğu ilişkiler de dahil olmak üzere 

yükümlülüğünün bu politikayı uygulamada önemli b.ir ar~ç olma niteliğine sahip olduğunu 
vurgulamıştır. Supreme Court of Missouri, State of Mıssourı, Appellant, v. Leslie A. BRO\VN, 
Respondent,2004 WL 3094383,(Westlaw). 

ı 48 Örneğin Georgia EyaJet Kanunu§ 19-7-5 (West's Code ofGeorgia Annotated Currentness). 
14

9 Örneğin Kuzey Dakota EyaJet Kanunu'nun 50-25,1-03 numaralı madd.~sin~ebildirim yükümlülüğü 
olan kişiler, hekim, hemşire, diş hekimi, göz hastalıkları uzmanı, dental h~Jye~ıst, adli. tabip ya da adli 
Tıp memuru veya tıp ve akıl hastalıkları alanın~a çahşa~ u~anlar, dın hızmetlerı mesleğini İcra 
edenler, öğretmenler ile okul yöneticiler~, rehbe~lık ~e. psıkoloJ~ danışm~I.ı~. yap~? ki.şiler gibi bir 
çok meslek grubu sıralandıktan sonr~. ~:r .. ~?cu.~un .. ıs~~smar ve ılımal edıldıgıne yonelık makul bir 
şüphesi olan herkesin bildirim yükümiulugu ongormuştür. 
ıso d T. Trost, a.g.e., s. 194 v . 
ısı Florida EyaJet Kanunu§ 39.204. numaralı madde (Florida Statutes Annotated Currentness). 
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istisnasız yerine getirileceğini öngörmektedir152
• Hatta Kentucky eyaletinde bildirim 

yükümlülüğünü düzenleyen Kentucky Eyalet Kanunu'nun 620.030 numaralı 

maddesinin başlığı, "bağımlzlığzn, ihmalin veya istismarın bildirimi; karı- koca ve 

meslek sahibi ile müvekkil/ hasta arasındaki ayrıcalık bildirimi reddetmek için bir 

neden değildir" şeklindedir153 • 

Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesini bir suç olarak düzenleyen bu 

hükümlerde müeyyidesine kısa süreli hapis veya adli para cezası şeklinde yer 

verilmektedir 154
• Örneğin Louisiana EyaJet Kanunu'na göre bildirim yükümlülüğü 

olan kişilerin bilerek ve isteyerek bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi bir 

suçtur. Bu suçun faili, beş yüz dolardan fazla olmamak üzere adli para cezası veya 

altı aya kadar hapis cezası ile ya da her iki yaptırım birlikte uygulanması ile 

cezalandırılır 155 • Bazı eyaJetlerde bildirim yükümlülüğünün çocuk mahkemelerine 

(çocuk mahkemesin insani hizmetler bölümüne) yapılması gerektiği 

düzen1enmektedir156
• Ancak bildirimin yapılabileceği merciiler bununla sınırlı 

değildir. Bu bildirimler Texas Eyalet Kanunu'na göre yerel veya eyalet düzeyindeki 

kolluk teşkilatına, çocuk istismar ve ihmaline ilişkin işlemleri yürüten, bu işlemlere 

yetki veren ve bunları onaylayan devlet kurumlarına ve çocukların korunmasından 

I b'l' 157 sorumlu yargı yoluyla kurulmuş kurumlara yapı a ı ır 

I52Texas EyaJet Kanunu § 261.101 numaralı madde (Vernon's Texas Statutes and Codes 
Annotated Currentness ). 

ıs3Kentucky EyaJet Kanunu § 620.030 numaralı madde (Baldwin's Kentucky Revised Statutes 
Annotated Currentness ). 
1 54 Bazı yazarlar çocuk İstisınan ile mücadele edebilmek için bildirimin yerine getirilmemesinin 
cezalarının arttırılması gerekticrini savunmaktadır. Marci A. Hamilton, "The Universal Need for the 
Mandatery Reporting of Chil d . Sexual Abuse," November. 1 7, 2 o 1 1 , 
http://verdict.justia.com/201 1.11. I 7/the-unıversal-need-for-the-mandatory-reportıng-of-child-sexual
abuse (Erişim Tarihi: 19. 02. 2012). 
155Louisiana Eyalet Kanunu § 403 ( West's ~o.uisiana ~~a~t~s Ann~~ted Currentness); Tennessee 
EyaJet Kanununda bildirimin bilerek yerine getınlmemesı ıkı bın beş yuz doları geçmemek üzere adli 
para cezası ile cezaJandırılmaktadır. Bk: § 37-I-412,(West's Tennessee Code Annotated Currentness). 
156 Mississippi EyaJet Kanunu § 43-21-353 numaralı madde (West's Mississippi Statutes Annotated 
Currentness);Kuzey Dakota EyaJet Kanunu § 50-25,1-05.2 numaralı madde (We~t's North Dakota 
Statutes Annotated Currentness); Texas EyaJet Kanunu§ 261.103 numaralı maddesı (Vernon's Texas 
Statutes and Codes Annotated Currentness);Tennessee EyaJet Kanunu § 37-1-403,(West's Tennessee 

Code Annotated Currentness). 
157rexas EyaJet Kanunu 261.103 numaralı maddesi (Vernon's Texas Statutes and Codes 

Annotated Currentness). 
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ABD'nin eyaJetlerinin düzenlemelerinde bildirim yükümiülüğünü yerine 

getiren belirli meslek gruplarındaki kişileri hukuk ve ceza davalarına karşı imtiyazlar 

ve bağışıklıklar tanındığı görülmektedir. Bu imtiyazıara ve bağışıklıklara, çocuk 

istismarının zorunlu bildirimini öngören düzenlernelerin akabinde yer verilmektedir. 

Örneğin Tennessee EyaJet Kanunu'nun § 37-1-410 numaralı maddesinde sağlık 

mesleği mensubunun çocuğun muayenesi veya tedavisi sırasında tespitleri 

doğrultusunda bildirim yükümlüiüğünü yerine getirdiğinde veya çocuk istismarı ve 

ihmali konusunda tecrübesiyle uzman olan sağiık mesleği mensubundan zarar ile 

ilgili görüş alınması durumunda bu kişiler belli koşulların varlığı halinde hukuk ve 

ceza davalarından bağışık tutu1muşlardır158 • Bu şekilde hekimlerin ve diğer kişilerin 

bağışık tutulmalarınm nedeni olarak onları istismara maruz kalan çocuklan daha 

fazla zarar görmesini engellemek için bunların bildirmesine teşvik etme olarak ifade 

edilmektedir159
• 

B il diri m yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin belirli bir zaman aralığı 

öngörülmektedir. Bu zaman aralığı sağlık mesleği mensupları bakımından genellikle 

belirli bir saat olarak kanunla düzenlenmektedir. Bu bazen 24, bazen 48 bazen de 72 

saat olarak değişmektedir. 

ABD gibi Kanada, Avustralya çocuk İstisınan durumunda zorunlu bildirim 

k d ·~ ··ık ı d' 160 
yü ümlülüğünü öngören ıger u e er ır . 

Avusturya hukukunda Doktorlar Kanunu'nun 54. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralı 

gereğince, hekimlerin bir çocuğun kötü muamele edildiğine, eziyet edildiğine veya 

cinsel istismara maruz bırakıldığı yönünde bir şüphesi durumunda, bildirim 

15
8 Bu koşullar, I-Sağlık mesleği mensubunun zara~. ol~.uğ~~~ i~~dığı ~eylerin. bi!~iri~mesi, 2- Sağlık 

mesleoi mensubu zararın bildirilmesinin kanunun ongordugunu bılmesı, 3- Bıldırımın yapılması, 4_ 
Sağiıt mesleği ~ensubundan § 37-1-410 numaralı maddesinde belirtildiği gibi görüş istenmesi ve 
görüşün sunulması. Bkz: Tennessee EyaJet Kanunu § 37-1-410 numaralı madde (West's Tennessee 
Code Annotated Currentness). 
159-ı. 1 d G p 1 e age. Aynı sebep Tennessee EyaJet Kanunun§ 37-1-410 numaralı maddesinin ıvıonra . au s n, ... , 
S(B) fıkrasında belirtilmiştir. 
160 NSPCC, a.g.e., s.4. 
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yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna ilave olarak hekim durumu, derhal çocuk koruma 

kurumuna gerekçesi ile bildirmekle de görevlidir161
• 

b. Yaşlıların ve Kendini İdare Ederneyecek Durumdaki 

Kişilerin İstismarı ve İhmali Kapsamında İşlenen Suçlar 

Dünyada yaşlıların istismar ve ihmali ile etkin mücadelede etmede bildirim 

zorunluluğuna başvurulduğu bilinmektedir
162

• Bu kesime yönelik gerçekleştirilen 

istismar ve ihmal fiilieri çocuk İstisınan ve ihmaline benzer şekilde düzenlenerek ele 

alınmaktadır. Zira batı toplumlarında yaşlı nüfusun hızla artması sebebiyle yaşlıiara 

karşı gerçekleştirilen istismar ve ihmal fıilleri artmakta ve buna bağlı olarak bu fıiller 

toplumda daha fazla dikkat çekmektedir
163

• Bu kapsamda bu kesime yönelik icrai ve 

ihmali fıiller; yaşlı kişinin başka bir kişi tarafından yaralanması ve fiziksel sağlığının 

bozulması ya da kendisine bakan kişi tarafından ruh sağlığının bozulması veya 

beslenme, barınma ve bakım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması şeklinde 

olabileceği gibi; cinsel saldırı ve yaşlı kişinin malvarlığının hukuka ayıkın biçimde 

kuiianılması veya alı konulması şeklinde de söz konusu olduğu mahkeme 

kararlarında belirtilmektedir164
• 

Calorada v. Gonzales davasında ABD Yüksek mahkemesi, ihbar edilen yaşlı 

İstisınan olaylarının ABD'de hızla artmakta olduğuna ve bunun da ABD' de ciddi ve 

çözümsüz kalmış bir mesele olduğuna işaret etmiştir. Yine aynı kararda yaşhlara 

karşı gerçekleştirilen istismar fıi11erinin hem bu fıilin mağdurları hem de toplum 

bakımından ağır sonuçları olduğu ve yaşlı insanların çoğunun eğer onları koruyacak 

kanun hükümleri uygulanmaz ise kendilerini daha fazla zarar görmekten 

koruyamadıklarını belirtmiştir. Bu bağlamda mahkeme, yaşlıları koruyucu nitelikteki 

kanun hükümlerinin toplumun bu en zayıf kesimini korumadaki önemine vurgu 

ı 6 ı Republik Österreich Parlament, Arztegesetz,(Çevrimiçi) http:/ /www.parlament.gv.at/P AKT NHG! 

XXIV!ME!ME 00011/index.shtml, (Erişim Tarihi: 09.05.2012). 

ı 62 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s. I 09. 

ı 63 SokulJu-Akıncı, Viktimoloji, s .I 05. 
ı64Town of Castle Rock, CoJorado v. Gonzales, 2005 WL 353692, Supreme Court of the United 

States. 
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yapmıştır 165 • Fakat yaşlıların ve kendini idare ederneyecek durumdaki kişilerin 
istismarının ve ihmalinin bildirilmesi, bu kesimdeki kişilerin çoğunlukla kendi 

kararlarını vermeye haiz olan kişilerden oluşması sebebiyle ABD~de 

eleştirilmektedir. Bunun kişilerin otonomisine, sır saklama yükümlülüğüne zarar 

verdiği gibi bu kapsamda işlenen suçların faillerinin bu kişilere daha fazla zarar 

vereceği savunu1maktadır 166 • 

Bugün ABD 'nin eyaJetlerinin birçoğunda çocuk istismarının bildirimi kadar 

yaygın olmasa da birçok eyalette yaşlı istismarının bildirilmesine yönelik 

düzenlemeler mevcuttur. Bu düzeniemelerin bir kısmında bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmesi gereken belirli meslek grupları sayılrnaleta ve bu meslek gruplarının 

başında sağlık mesleği mensupları gelmektedir. Bu şekilde bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmesi gereken kişilerin başında sağlık mesleği mensuplarının oluşturduğu 

sisteme örnek olarak ABD' nin Alaska eyaleti gösterilebilir. Nitekim Alaska EyaJet 

Kanunu'nun "kendini idare ederneyecek durumdaki yetişkinlerin korunması" başlıklı 

24. bölümün "zararın bildirilmesi" başlıklı § 47.24.010 numaralı maddesine göre 

hekim veya sağlık hizmeti sunan kişi, akıl sağlığı uzmanı, evlilik ve aile terapisti, 

eczacı, polis, evde hasta bakımı hizmeti sunan kişiler, sağlık teknisyeni gibi belirli 

kişiler mesleki vazifelerinin icrası sırasında kendisini koruyamayacak durumdaki 

yetişkin bir kişinin terk edildiğini, sömürüldüğünü, istismara uğradığını, ihmal 

edildiği ya da kişinin kendisini idare edemediği yönünde şüphe duyarsa durumu 

devletin kendini idare ederneyecek kişilerden sorumlu kurumuna bildirmekle 

yükümlüdür 167• Kanunun bu hükmüne göre iyi niyetli olarak bildirim yükümlülüğünü 

yerine getiren kişi kendisi aleyhine açılacak hukuk ve ceza davalarından bağışık 

I65Town of Castle Rock, Colorado v. Gonzales, 2005 .WL 35~692, Sup~eı:ne Court of the United 
States; kararda ABD' de 1986 yıllı ile 1996 yılı arasında ıhbar edılen yaşlı ıstısınan olaylarının sayısı 
yüzde yüz elli arttığına dikkat çekilmektedir. 
16

6 Rodn 'guez ve diğerleri, "Mandatory Reporting of Elder Abuse: Between a Rock And a Hard 
Place", s.404; A. Wolfson, a.g.e., s.5. 
I67AI k E 1 t K u § 47 24 010 numaralı madde (West's AJaska Statutes as a ya e anun · · .,. § 

346 22
4 

Annotated Currentness); benzer şekilde Hawaı ı Eyalet Kanunu - · madde (West's Hawai'i 
Statutes Annotated Currentness). 
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tutu1muştur168 . Bu maddede sayılan kişilerin bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi halinde suç oluşur 169 • 

Bu düzenlernelerin bir kısmında ise bildirim yükümlülüğünü sağlık mesleği 

mensupları da dahil olmak üzere herkesin yerine getirmesi gerektiğini 

öngörülmektedir. Örneğin Louisiana Eyalet Kanunu'nda böyledir170.Louisiana EyaJet 

Kanunu 'na göre, sağlık, mesleği mensupları, akıl sağlığı alanında uzman kişiler ve 

sosyal hizmet uzmanları ile sınırlı olmamak ve bunları da kapsayacak şekilde 

yetişkin bir kimsenin fiziksel, zihinsel sağlığı ve esenliği istismar edilmek suretiyle 

zarar verildiğinden ya da sömürüldüğünden veya daha fazla zarar göreceğinden 

şüphelenirse kanunun § I 505 sayılı maddesi uyarınca bildirimde bulunmak 

zorundadır 171 • 

Marylan d Ey alet Kanunu 'na göre, imtiyazlı iletişimi öngören kanunlara 

rağmen kendini idare ederneyecek durumdaki yetişkin bir kimse ile iletişim kuran 
' 

onu muayene eden, tedavi eden veya ona refakat eden her sağlık mesleği mensubu, 

polis, insani hizmetler sunan kişiler, yetişkin kişinin istismar edildiğine, 

sömürüldüğüne, ya da kişinin kendisini idare edemediğine inanan kişi bildirimde 

bulunmak zorundadır 172 • 

Avusturya hukukunda Doktorlar Kanunu'nun 54. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralı 

gereğince, hekimlerin mesleklerinin icrası sırasında kendini idare ederneyecek 

durumdaki yetişkinlerin eziyete maruz kaldığına, ihmal edildiğine ya da cinsel 

istismara maruz bırakıldığına yönelik bir şüphe bulunması durumunda güvenlik 

birimlerine bildirimde bulunma yükümlülüğü mevcuttur. 

ıösAJaska EyaJet Kanunu § 47.24.120 numaralı madde (West's Alaska Statutes 
Annotated Currentness). 
169Aiaska EyaJet Kanunu § 47.24.010 numaralı madde (West's Alaska Statutes 
Annotated Currentness). 
1 70L · · E 1 K § I504 ( West's Louisiana Statutes Annotated Currentness ). ouısıana ya et anunu 
ı7ıL · · E 1 K § 1504 (West's Louisiana Statutes Annotated Currentness); benzer şekilde 
T ouısıanEa Y

1 
a eKt anun§u 71 6 103 (West's Tennessee Statutes Annotated Currentness). ennessee ya et anunu - -

ınM 1 d E 1 K § 14 302 ( West's MaryJan d Statutes Annotated Currentness ). aıy an ya et anunu -
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c. Aile İçi Şiddet Kapsamında İşlenen Suçlar 

Aile içi şiddet olayları, uzun yıllar boyunca bir aile mahremiyeti olarak 

değerlendirilirdi. Günümüzde ise kamu sağlığı meselesi olarak müdahale edilmesi 

gereken bir alan olarak görülmeye baş1anmıştır 173 • Bu kapsamda sağlık mesleği 

mensuplarının, bu tür olayları bildirmekle zorunlu kılınması, bu olaylarla 

mücadelede başvuruian bir yöntem olarak görülmektedir. Aile içi şiddet kapsamında 

işlenen suçlara esasında çocuk istismarına yönelik fıiller de dahil olmakla birlikte· 
' 

eşe karşı gerçekleştirilen istismara yönelik fıi1Ierde kendi kararlarını vermeye haiz 

nitelikteki yetişkinlerden oluştuğu için bu fiilierin sağlık mesleği mensupları 

tarafından bildirilmesi daha çok eleştirilmiştir. Nitekim ABD'nin eyaJetlerinin hemen 

hepsinde çocuk istismarına yönelik sağlık mesleği mensupianna zorunlu bildirim 

yükümlülüğü getirilmişken; eşin istismarına yönelik açık düzenlemeler belirli 

eyaJetlerde öngörülmüştür174 • Colorado Eyalet Kanunu'nda aile içi şiddet, aralarında 

evlilik birliği kalkmış olan kimseler ya da halihazırda evli olan eşler ya da evlenmiş 

olsun ya da olmasın veya herhangi bir zaman birlikte yaşasın veya birlikte hiçbir 

zaman yaşamamış olsalar bile ortak çocuğu olan kişiler arasındaki ilişki olarak 

tanımlanan yakın ilişki içinde bulunulan kişiye karşı gerçekleştirilen şiddet fıilleri 

olarak tanımlanmış ve aile içi şiddetten kaynaklananlar da dahil olmak üzere suçtan 

kaynaklanan tüm yaralanmaları bildirim yükümlülüğü getirilmiştir175• Benzer şekilde 

Califomia eyaletinde de Califomia Ceza Kanunu 'nun"suçlarzn ve suçluların kontrol 

edilmesi" başlıklı 2. bölüm ün 2. kısmında düzenlenen "yaralanma/arın bildirimi" 

altında § 11160 numaralı maddesine göre "saldırı ve istismar niteliğinde ki .fiiller" 

kapsamında kanunda eşin veya birlikte yaşadığı kişinin istismar edilmesi suçuna 

173 Barbara Gerbert ve Diğerleri, "Domestic Violence Compared to Other Health Risks A Survey of 
Physicians' Beliefs and Behaviors," American Journal of Preventive Medicine, 23(2), 2002, s.S2; 

A. Wolfson, a.g.e., sJ. 
174 Califomia New york Kentucky ve New Mexico gibi. Bkz. Laura G. Iavicoli, "Mandatory 
Reporting oLDamestic Vi~lence: The Law, Friend or. fo~?," Tb~ ~ount Sina~ ~ou~nal of Medicine 
2005, Vol: 72 No: 4 July, s. 229; Belirtmek gerekır kı;. AB~ n.ı~ eyaletlerının bırçoğunda sağlık 
mesleği mensupianna karşılaştığı belirtinin kaynağı nedenıyle bıldırım. yü~ümlülüğü g:tirilmiştir. Bu 
kapsamda özellikle mekanik etki ile ?l.uşan. ~~a~~~.~lar, ateşlı sılab ve ~esıci-delici alet 
yaralanmaları ve kurşun yaraları gibi bildırım yüku_mlulugu kapsamında el~ a~ı~dıgı göriilmektedir. 
Dolayısıyla aile içinde eşin fiili nedeniyle bu türde bır yaralanma mevcutsa bıldırım yükümlülüğü söz 

konusu olacaktır. 
175 Colorado EyaJet Kanunu§ 12-36-135. 
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(m.273,5) yer verilmiştir. Bu suç, eşine, eski eşine, birlikte yaşadığı kişiye, eskiden 

birlikte yaşadığı kişiye, çocuğunun annesine ya da babasına travmatik durumla 

sonuçlanan yaralama şeklindedir. 

ABD' de aile içi şiddet kapsamında işlenen suçların sağlık mesleği mensupları 

tarafından bildirilmesi yükümlülüğü, suç biidiriminin istismara uğramış kişiler 

üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri göz önüne alınarak çeşitli gerekçeler ile 

eleştirilmiştir. En başta böyle bir zorunlu bildirimin olmasının hastanın otonemisine 

ve sır saklama yükümlülüğüne zarar verici nitelikte olduğundan bahisle 

e1eştirilmiştir 176 . İkinci olarak, zorunlu bildirimin olmasının eş şiddetine maruz kalan 

kişinin tedaviye başvurmaktan geri kayacağı dile getirilmiştir. Polisle muhatap 

olmak istemeyen mağdurlar maruz kaldığı şiddetin izierini saklama yoluna 

gidecektir. Örneğin ülkede yasal oturma izni bulunmayan eş şiddetine maruz kalan 

kişi, sınır dışı edilme korkusuyla tedavi yollarına başvurmaktan imtina edecektir. 

Biidirimin bir diğer sonucunu ise mağdur eşin şiddet gördüğü eşi tarafından öç alma 

fiilierine maruz kalacağı endişesi oluşturur. Bununla getirilen bir diğer eleştiri ise, 

zorunlu bildirim sebebiyle ortaya çıkan kurum ve kuruluşların karşılayamayacağı 

beklentilerin ortaya çıkacağına ilişkindir. Eş şiddetinin mağduru olan bir kimse, 

ko11uğun yetersiz bir şekilde cevap vermesi, mağduru tehlikeye sokacak ve kişilerin 

adalete o Ian inancını yitirmesine sebep o1acaktır 177• Bununla birlikte ABD' de aile içi 

şiddet kapsamında işlenen suçların sağlık mesleği mensupları tarafından bildirilmesi 

yükümlülüğünün olması gerektiğini savunan yazarlar da bulunmaktadır. Bu noktada 

aile içi şiddet kapsammda işlenen suçların diğer suçlardan farkının, bunların 

devamlılık arz etmesi olduğuna dikkat çekilmektedir
178

• Bu bağlamda zorunlu ihbar 

yükümlülüğünün olması, mağdura ve topluma yönelik olarak aile içi şiddetin hoş 

görülmediğine yönelik açık bir mesaj niteliği taşımaktadır. Zira bu tür fıillerin 

biidirilmemesi ile şiddet fıillerini gerçekleştirenlere yardım ve yataklık edilmiş 

176 Michael A Rodriguez," Should physicians be required to report domestic violence to the poiice?," 
Volume 173, West J Med 225, October 2000. 
177 Rodriguez," Should physicians be required to report domestic violence to the police? ",s.225. 
17

8 James T. R Jones, "Kentucky Tort Liability For Faiiure to Report Family Violence," 26 N. Ky. L. 
Rev. 43, spring 1999. 
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olmaktadır179 • Sağlık mesleği mensuplarının aile içi şiddet fiilierini bildirmesi eş 

şiddetine maruz kalan kişilerin ve çocukların şiddet olmadan yaşamaları için bir 

imkandır. Sağlık mesleği mensuplarının yapacağı bildirim, aile içindeki şiddetin 

sonlandırtlması için tek şans olabilir. Ayrıca sağlık mesleği mensuplarının zorunlu 

bildirim yükümlülüğü olması onların aile içi şiddet fiilieri üzerinde daha çok 

gelişmeye ve uzmanlık kazanmaya sevk edecektir180
. 

5. Belirtinin Nedenine Göre Yapılan Ayrım 

Bazı ülkelerde sağlık mesleği mensupianna karşılaştığı belirtinin kaynağı 

nedeniyle bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda özellikle mekanik etki ile 

oluşan yaralanmalar, ateşli silah ve kesici-delici alet yaralanmaları ve kurşun yaraları 

gibi bazı ülkelerde bilhassa bildirim yükümlülüğü kapsamında ele alındığı 

görülmektedir. Zira bu tür yaralanmaların aksi ispat edilmedikçe suç ile ilgili olduğu 

karine olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde bildirim yükümlülüğü getirilmesi 

yönündeki anlayışın temelinde böyle bir olayın toplum tarafından bilinmesinin, 

bireyin tıbbi sicilinde bir bilgi olarak yer almasından daha iyi olacağı düşüncesi 

olduğu ifade edilmektedir181
. Örneğin ABD'nin eyaletlerinin çoğunluğunda sağlık 

mesleği mensuplarına veya sadece hekime belirli yaralanmaları bildirim 

yükümlülüğü yüklenmiştir. Bazı eyaletlerde suçla ilgili olan bazı türdeki 

yaralanmalar bildirimin yapılmasını gerektirir. Söz gelimi Colorado ve Oklahoma 

eyaletlerinde bir suçtan kaynaklandığından şüphe edilen tüm yaralanmalar182
, Iowa 

eyaletinde suçtan kaynaklanmış olma şüphesi olan kurşun yarası, bıçak yarası veya 

diğer ağır yaralanmalar183 ve Kuzey Dakota gibi bazı eyaletlerde işlendiğinden şüphe 

ı 79H M Bauer ve Diğerleri, "Califomia's mandatery reporting of domestic violence injuries: do es the 
law go too far or not far enough?", West J Med. 171(2), 1999 August, s. 120. 

ı 80 Bauer ve diğerleri, a.g.e., s. 119. 

ısıUniversity of Illinois College of Medicine,Topics: Confıdentiality and Duty to Report, (Çevrimi çi) 
http://wviw.uic.edu/depts/mcam/ethics/confıdentiality.htm#top,(Erişim Tarihi: 02.12.2011 ). 

ı 82 Colorado eyaletinde kasten meydan getirilcliğine inandığı kurşun yarası, barut yanığı veya ateşli 
silahlardan kaynaklanan diğer yaralanmalar ya da kesici-delici aletlerin sebep olduğu yaralanmaları 
tedavi eden her ruhsat sahibi kişinin; tehlike arz eden bir köpeğin ısırmasından kaynaklı yaralanmalan 
veya aile içi şiddetten kaynaklananlar da dahil olmak üzere suç teşkil eden yaralanmalardan 
kaynaklanan tüm yaralanmalan bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bkz; Colorado EyaJet Kanunu § 
ı2-36-ı35; Nebraska EyaJet Kanunu § 28-902;0klahomaEyalet Kanunu § 10-7104;Idaho EyaJet 
Kanunu§ 39- ı 390. 

ı 83 Iowa EyaJet Kanunu§ ı47. ı 11. 
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edilen bir suçun neden olduğu kurşun yaraları ve diğer yaralanmalar184 bildirim 

kapsamındadır. Yine suçun işlenmesi sırasında meydana gelen yaralanmalar ile ateşli 

silahların sebep olduğu yaralanmalar Illinois Eyalet Kanunu~na göre bildirilmesi 

gerekir
185

. U tah Eyaletinde herhangi bir ceza normunu ihlali sonucunda meydana 

gelen yaralanmalar ile bıçak, silah, tabanca, patlayıcı ve suikasttakullanılan araçların 

veya ölümcül silahların sebep olduğu yaralanmalar bildirimi zorunlu kılınmıştır186. 

Benzer şekilde kaza sonucu meydana geldiğinden şüphe edilen haller de bu 

bağlamda değerlendirilmiştir. Nevada ve Oregon eyaletlerinde böyledir. Bu 

eyaletlerde bıçak veya ateşli silahların neden olduğu kaza şüphesi bulunmayan 

yaralanmalar
187 

bildirim yapılmasını gerektirir. Keza Georgia eyaletinde de kaza 

~üphesi bulunmayan tüm yaralanmaların bildirilmesi zorunlu kılınmıştır188 . 

Bazı eyalet kanunlarında ise yaralanmaya neden olan silahın niteliğine göre 

bildirim yükümlülüğünün belirlendİğİ görülmektedir. Örneğin Columbia bölgesinde 

ate~li silahlar ile diğer tehlike arz eden silahların neden olduğu yaralanmalar 189 ~ 

Maryland eyaletinde kurşun yaralanmaları, otomobil veya hareket eden diğer araçlar 

ile ölümcül silahların sebep olduğu yaralanmalar190 ve Batı Virjinya eyaletinde 

kurşun yaralanmalarının yanında bıçak ve diğer delici aletlerin bir suç nedeniyle 

sebep olduğu yaralanmalar
191 

bildirim yükümlülüğü kapsamındadır. Vermont 

Eyaletinde ise sadece ateşli silahların sebep olduğu tüm yaralanmalar192 bu 

kapsamdadır. Tennessee eyaletinde bıçak, ateşli silahlar ve diğer şiddette kullanılan 

araçlarının neden olduğu yaralanmaların ile zehirlenme ve boğulma vakalarının 

bildirilmesi zorunludur
193

. Bazı eyaletlerde194 hem kurşun ve bıçak yaralanmaları 

184 New Hampshire EyaJet Kanunu § 631: 6; Kuzey DakotaEyaJet Kanunu§ 43-17-41. 
185 Illinois EyaJet Kanunu § 20-2630-3. 2. 
186 Utah EyaJet Kanunu§ 26-23a-2. 
187 Nevada EyaJet Kanunu§ 629. 041; OregonEyalet Kanunu§ 146. 750. 
188 Georgia Ey alet Kanunu § 31-7-9. 
1 s <ı Columbia bölgesi Ey alet Kanunu§ 2-1361. 

ı<ıo Maryland Eyalet Kanunu § 336-336A. 
191 West Virginia Eyalet Kanunu§ 61-2-27. 

ı<ıı Verrnont Eyalet Kanunu§ 4012. 
193 Tennessee Eyalet Kanunu § 36-3-621. 
194 Montana Eyalet Kanunu § 37-2-302; Mississippi Eyalet Kanunu§ 45-9-31. 
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vakalarının bazı eyaletlerde195 ise sadece kurşun yaralarının bildirilmesi gerektiği 

öngörülmüştür. 

Bu düzenlemelere örnek olarak Arizona Eyalet Ceza Kanunu~nun "suçların 

önlenmesi" başlıklı bölümünde "belirli yaraları tedavi eden hekimin veya yardımcı 

görevlilerin yükümlülüğü" başlıklı 13-3806 numaralı maddesi gösterilebilir. Buna 

göre, "bir kimsenin mücadele, dövüşme, yağma veya diğer hukuka ya da kanuna 

aykırı fiillerden kaynaklanmış olabilecek kurşun yarası, bıçak yarası veya diğer 

cisim kaynaklı yaralanma sebebiyle tedavisini gerçekleştiren hekim, cerrah, hemşire 

veya hastane çalışanları, derhal kolluk birimlerine hastanın kimlik bilgileri ile 

durumunu, yaralanmanın niteliği ve kollu.f?a yardımcı olabilecek diğer bilgilerle 

birlikte bildirmesi gerekir. Bu hükme hekimin, cen·ahın, hemşirenin ve hastane 

çalışanlarının uymaması, suç (hafif nitelikte) niteliğine sahiptir196
. 

Benzer şekildeki düzenlemelere Kanada hukukunda da rastlanılmaktadır. 

Kanada~nın eyaletlerinde kurşun ve kesici-delici alet yaralannın bildirilmesine ilişkin 

düzenlernelerin bulunmadığı ifade edilmektedir197
. 

B. Bildirilmesi Gereken Suçta Herhangi Bir Ayrım 
Yapılmaması 

Bildirilmesi gerken suçta çeşitli şekillerde ayrım yapan hukuk sistemleri 

olduğu gibi herhangi bir ayrım yapılmayan hukuk sistemleri de bulunmaktadır. Buna 

örnek olarak Portekiz hukuku gösterilebilir. Portekiz hukukunda bildirim 

yükümlülüğü, Portekiz Ceza Muhakemesi Kanunu~nun 242. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre suç işleyen kişilerin kim oldukları bilinmese bile bildirimi 

zorunlu kılınmıştır. Bu düzenlernede bildirilmesi gereken suçlar arasında herhangi 

bir ayrım yapılmadığı görülmektedir. Düzenlernede açıkça, kolluk güçleri tarafından 

195 Louisiana EyaJet Kanunu ı 7- A § 5 ı 2; Texas EyaJeti Sağlık ve Güvenlik Kanunu § ı6 1. 044 ı; 
Missouri EyaJet Kanunu § 578-350. 
196Arizona State LegisJature, Arizona EyaJet Ceza Kanunu, ı 3-3806 numaralı madde;, (Çevrimiçi) 
hnp://www.azJeg.gov/ ArizonaRevisedStatutes.asp,( Erişim Tarihi: 20. ı 2.20 ı ı). 
197Saskatchewan, Manitoba ve Alberta eyaJetlerinde hem kurşun hemde kesici-delici alet yaralarının 
bildirilmesine ilişkin düzenlemeler bulunmasına rağmen; Ontario, Nova Scotia ve Quebec 
eyaJetlerinde sadece kurşun yaralannın bildirilmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. (Çevrim içi) 
hnp://www2.news.gov .bc.calnews _releases _ 2009-2013/201 OPSSGO ı 03-00 ı 545.htm,(Erişim Tarihi: 
21.12.2011) 
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öğrendikleri tüm suçları; görevini yerine getiren kişiler bakımından ise görevlerini 

yerıne getirirken öğrendikleri suçlar bakımından yükümlülüğün olduğu 

öngörülmüştür. Ceza hukuku bağlamında bu kişilerin kapsamı kamu görevlisi 

kavramının kapsamından daha geniş olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Kanun öğrenilen suçun şikayete tabi olup olmamasına göre bir ayrım 

yapmamakla birlikte öğrenilen suç şikayete tabi bir suç ise bildirim yükümlülüğün 

doğması, şikayet şartının gerçekleşmesi şartına bağlı kılınmıştır198 . 

C. Bildirim Yükümlülüğü Öngörülen Sağlık Mesleği 
Mensupları 

Meslek mensupianna suçların bildirimi yükümlülüğü yükleyen 

düzenlemelerde, yükümlülük sahibi olan kişilerin kimler olduğunun ne şekilde 

düzenlendiği önem arz etmektedir. Zira suçu bildirmeme suçlarının yükümlülük 

kurucu durumu olan "saltlık mesleği mensubunun olmak" kavramının bir hukuk 

dev I etinde hukuki güvenliğin tesis edilebilmesi için suçta ve cezada kanunilik ilkesi 

gereği önceden kanunla açıkça belirlenınesini gerektirir. Bu nedenle düzenlemelerde 

bildirim ilc yükümlü kılınan sağlık mesleği mensuplarının ne şekilde öngörüldüğü 

önemlidir. Zira bir hukuk devletinde bireylerin ceza hukuku yolu ile korunmasının 

yanı sıra; ceza hukukuna karşı da korunmaları gerekir199
. 

Karşılaştırmalı hukukta bildirim ile yükümlü kılınan sağlık mesleği 

mensupları, bazı hukuk sistemlerinde sınırlı sayıda bazılarında ise örnek kabilinden 

öngörüldüğü görülmektedir. Özellikle Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde en başta 

hekim olmak üzere sınırlı sayıda öngörülürken; ABD'nin eyafetlerinde oldukça 

kazuistik bir biçimde sayıldığı ya da örnek kabilinden belirtildiği görülmektedir. 

1 '~ 8Giobal Compliance Services, "Principles applicable to Personal Data Processing Operations for 
the Internal Reporting of Financial Wrongdoing (Ethics Guidelines)," (Çevrimiçi) 
http://www.globalcompliance.com/pdf/english-translation-of-portugal-guidelines- I 0-09.pdf, (Erişim 
Tarihi: 2 ı. ı 2.20 ı ı). 

ı<ı<~Ciaus Roxin, Strafrecht: allgemeiner Teil Band I, Grundlagen, der Aufbau der 
Verbrechenslehre, 4. Auflage, München, Beck, 2006, s. 138. 
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1. Sağlık Mesleği Mensupları Sınırlı Sayıda Öngörülmesi 

Alman hukukunda suçu ihbarla yükümlü kılınan sağlık mesleği mensupları 

sınırlı sayıda öngörülmüştür. Bu kişiler Alm. CK' nın 138. maddesinde düzenlenen 

planlan suçları ihbar etmeme suçunda hekim, psikoloji psikoterapisti, çocuk veya 

genç psikoterapisti olarak belirlenmiştir. Avusturya hukukunda ise sağlık mesleği 

mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngören Doktorlar Kanunu'nun 54. 

maddesi ile sadece hekim' e suçu bildirme yükümlülüğü yüklenmiştir200 . 

ABD'nin Alaska eyalet'inde, kendini idare ederneyecek durumdaki yetişkinlere 

ilişkin zararların bildirme yükümlülüğü olan kişileri, kanunda sınırlı sayıda 

sıralanmıştır Alaska Eyalet Kanunu'nun ''kendini idare ederneyecek durumdaki 

yetişkinlerin korunması" başlıklı 24. bölümün "zararın bildirilmesi" başlıklı § 

4 7 .24.0 I O numaralı maddesine göre hekim veya sağlık hizmeti sunan kişi, akıl 

sağlığı uzmanı, evlilik ve aile terapisti, eczacı, polis, evde hasta bakımı hizmeti 

sunan kişiler, sağlık teknisyeni gibi tek tek sayılmış olan belirli kişiler mesleki 

vazifelerinin icrası sırasında koruyamayacak durumdaki yetişkin kişinin terk 

edildiğini, sömürüldüğünü, istismara uğradığını, ihmal edildiği ya da kişinin 

kendisini idare edemediği yönünde şüphe duyarsa devletin kendini idare ederneyecek 

kişilerden sorumlu kurumuna bildirmekle yükümlüdür201
. 

2. Sağlık Mesleği Mensupları Örnek Kabilinden Öngörülmesi 

Çocuk istismarı ve ihmali durumunda bildirim yükümlülüğü olan kişiler, 

ABD'nin Mississippi Eyalet'inde kanunda örnek kabilinden sıralanmıştır. Buna göre 

Mississippi Eyalet Kanunu'nda "kamunun esenliği" başlıklı 43. kısmının Çocuk 

Mahkemesi başlıklı 21. bölümünün " istismar ve ihmalin bildirimi" altında 43-21-

353 numaralı maddesinde avukat, hekim, diş hekimi, stajyer hekim, hemşire, 

psikolog, sosyal hizmet görevlisi, ailenin korunması alanında uzman olan kişiler, 

çocuk bakıcısı, kolluk kuvvetleri, kamu veya özel okul çalışanları ile bir çocuğun 

:cooRepublik Österreich Parlament, Arztegesetz,(Çevrimiçi) http://www.parlament.gv.at/PAK TIVHG/ 

XXIVI\1E/ME 0001 1/index.shtml, (Erişim Tarihi: 09.05.2012). 

:coıAlaska EyaJet Kanunu § 47.24.010 numaralımadde (West's Alaska Statutes 
Annotated Currentness ). 
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istismar ve ihmal edildiğine yönelik makul derece şüphe duyan diğer kişiler telefon 

ile veya başkaca şekilde derhal sözlü olarak ve daha sonra mümkün olduğunca kısa 

sürede yazılı olarak hazırlanan raporu çocuk mahkemesin insani hizmetler bölümüne 

bildirmek zorundadır202 . Yine ABD'nin bir başka eyaletinde; Califomia eyaletinde 

"saldırı ve istismar niteliğindeki fıiller" kapsamında Califomia Ceza 

Kanunu 'nun "suçların ve suçluların kontrol edilmesi" başlıklı 2. Bölüm ün 2. 

Kısmında düzenlenen ''yaralanma/arın bildirimi" başlıklı § ı ı ı 60 numaralı 

maddesine göre bildirim yükümlülüğü olan kişiler, herhangi bir sağlık kurumunda, 

klinikte, muayenehanede ya da yerel veya devlete ait bir sağlık kuruluşunda veya 

kliniğinde çalışan yahut da başkaca şekilde yerel veya devlet sağlık departmanı 

tarafından işletilen bir kuruluşta sağlık hizmeti sunan sağlık mesleği mensupları 

olarak belirtilmiştir. Bu düzenlernede de tek- tek sağlık mesleği mensupları sayılmak 

yerine belirli yerlerde sağlık hizmeti sunulması bir ölçüt olarak ele alınmıştır. 

D. Bildirim Yükümlülüğünün Düzenlendiği Kanunlar 

Karşılaştırmalı hukukta bildirim yükümlülüğünün ihdas edildiği düzenlemeler 

çeşitlilik arz etmektedir. Bazı sistemlerde ceza kanunlarında bazılarında ceza 

muhakemesi kanunlarında bazılarında ise mesleğe ilişkin özel kanun ya da meslek 

etik kurallarında yer almaktadır. Dolayısıyla bu noktada en önemi farklılık, bu 

yükümlülüğe aykırılığa bağlanan yaptırım noktasında çıkmaktadır. 

1. Ceza Kanunları 

Ceza kanunlarında yer veren ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Alman 

hukukunda bildirim yükümlülüğü öngören en temel kanun ceza kanunudur. 

Yükümlülük Alın. CK' nın I 38. maddesinde düzenlenmiştir. Fransız hukukundaise 

meslek sırrını ifşa suçunun hukuka uygunluk nedeni olarak Ceza Kanunu 'nun 226-

~o~ ;vfississippi EyaJet Kanunu 43-2 ı -353 numaralı madde ve benzer şekilde Kuzey Dakota EyaJet 
Kanunu 50-25. ı -03 numaralı madde; Benzer şekilde Nebraska EyaJet Kanunu § 28-71 1 numaralı 
madde (W est's Rev i sed Statutes of 1\' ebraska Annotated Currentness ). 
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14.maddesinde düzenlenmiştir. ABD'de ise bildirim yükümlülüğü öngören 

düzenlenmeler, bir bütün olarak "Eyalet Kanunu" adı altında ilgili başlıklar altında 

yer verilmiştir. Örneğin Maine EyaJet Kanunu'nun "çocuk istismar ve ihmalinin 

bildirilmesi., başlıklı § 40 11-A maddesinde veya Louisiana EyaJet Kanunu ile sağlık, 

mesleği mensupları, akıl sağlığı alanında uzman kişiler ve sosyal hizmet uzmanları 

ile sınırlı olmamak ve bunları da kapsamak suretiyle yetişkin bir kimsenin fiziksel, 

zihinsel sağlığı ve esenliği istismar edilmek suretiyle zarar verildiğinden ya da 

sömürüldüğünden veya daha fazla zarar göreceğinden şüphelenen kişinin bildirim 

yükümlülüğü, Kanunu 'nun § ı 505 sayılı maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bununla 

birlikte ABD'nin başkaca eyaletlerinde; Califomia eyaletinde "saldırı ve istismar 

nitel(~indeki jiiller" kapsamında Califomia Ceza Kanunu'nun "suçların ve 

suçluların kontrol edilmesi" başlığında yer alan 2. bölüm ün 2. kısmında düzenlenen 

'):ara/anma/arın bildirimi "altında § ı ı 160 numaralı maddesine göre bildirim 

yükümlülüğüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelere başka bir örnek olarak Arizona 

EyaJet Ceza Kanunu'nun "suçların önlenmesi" başlıklı bölümünde "belirli yaraları 

tedavi eden hekimin veya yardımcı görevlilerin yükümlülüğü "altında düzenlenen 13-

3806 numaralı maddesi gösterilebilir. 

2. Ceza Muhakemesi Kanunları 

Bazı hukuk sistemlerinde ise Ceza Muhakemesi Kanunu ile bildirim 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu sistemlerde bildirim yükümlülüğüne aykırılık bir 

suç değil; disiplin cezasını gerektiren bir aykırılık olarak mütalaa edilmektedir. 

Örneğin Portekiz hukukunda suçu bildirim yükümlülüğü, Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun 242. maddesinde düzenlenmiştir. Fransız hukukunda kamu görevlilerine 

suçu bildirmekle yükümlü kılan düzenlemeye muhakeme kanununda yer verilmiştir. 

Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 40. maddesine göre görevini yaptığı sırada 

bir suçun mevcut olduğu hususunda bilgi elde eden her yetkili makam, kamu 

görevlisi ya da memur, gecikmeksizin savcılığa bildirimde bulunmak ve ilgili 

bilgileri, resmi rapor ve belgeleri savcılığa sunmakla yükümlüdür. Muhakeme 

kanunlarında bu yükümlülüğe yer verilmesi ile bu yükümlülüğe aykırılıklara ceza 
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hukuku yaptırımları değil; sadece disiplin yaptırımları uygulanması anlamına 

gelmektedir203
. 

3. Mesleğe İlişkin Düzenlemeler 

Bazı hukuk sistemlerinde sağlık mesleği mensuplarına ilişkin düzenlemelerde 

bildirim yükümlülüğü düzenlenmiştir. Örneğin Avusturya hukukunda hekime suçu 

bildirme yükümlülüğü, Doktorlar Kanunu'nda düzenlenmiştir204 . Fransız hukukunda 

ise bu yükümlülükayrıca Tıp Eti ği Kanunu 'nun 44. maddesinde düzenlenmiştir. 

Mesleğe ilişkin düzenlemelerde böyle bir yükümlülüğe yer verilmesi, disiplin 

yaptırımını gerektiren yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır. 

E. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmesinin Meslek 

Sırrını İfşa Suçunun Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak 

Ele Alınması 

Alman hukukunda belirli sağlık mesleği mensuplarının Ceza Kanunu'nun I 38. 

maddesinde öngörülen belirli suçlar ile sınırlı olmak üzere suçu bildirme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu maddede öngörülmeyen suçlar bakımından sağlık 

mesleği mensubunun suçu bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır; ancak bu 

suçların bu kimseler tarafından bildirmeleri durumunda ceza Kanunu'nun 203. 

maddesinde düzenlenen "özel sırların ihlali" suçu bağlamında ele alınmaktadır. Bu 

noktada korunan hukuki değerler arasında bir değerlendirme yapılmakta ve daha üst 

derecedeki bir hukuki değerin tercih edilmesi ile Ceza Kanunu'nun 34. maddesinde 

düzenlenen hukuka uygunluk sebebi olan zorunluluk hali kapsamında mütalaa 

edilmektedir205
. Bu husus, Alın. CK'nın 34. maddesinde düzenlenen hukuka 

uygunluk sebebi olan zorunluluk halinde " ... tarafların yarışan hukuki menfaalleri ile 

onları tehdit eden tehlikenin derecesi karşılaştırıldığında, korunan menfaal tehdit 

203 Rachael Stretch, "Duties to report and the Proceeds Of Crime Act 2002: A comparison with 
Mandatory Reporting in France", Web JCLI, Sayı: 4, 2005, 
http://webjcli.ncl.ac.uk/2005/issue4/stretch4.html, (Erişim Tarihi: 05.04.20 12). 
204Republik Österreich Parlament, Arztegesetz, (Çevrimiçi) 
http://www.parlament.gv.at/PAKTNHGIXXIV /ME/ME_ 000 ll /index.shtml, 
09.05.20 ı 2). 

(Erişim Tarihi: 

205 Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s. 115; Ulsenheimer, a.g.e.,s. 444. 
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edilen menfaate önemli ölçüde ağır basıyor ise fail, hukuka aykırı hareket etmiş 

olmaz "206 şeklinde yer verilmiştir. Bu durumda sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte bir bildirimde bulunmaları halinde 34. 

maddede öngörülen hukuka uygunluk sebebi olan zorunluluk halinin şartları oluşmuş 

ise bu kişiler hukuka uygun hareket etmiş kabul edilecektir. Örneğin Amerikan 

hukukun aksine Alman hukukunda çocuk istismarını öğrenen bir hekimin bu durumu 

yetkili merciiere bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır207 . Ancak hekimin çocuğa 

yönelik halihazırda devam eden veya tekrarlanması muhakkak olan bir istismar 

vakası ile karşılaşması durumunda bildirimde bulunması halinde sorun 34. madde 

bağlamında ele alınacak ve korunan hukuki değerler arasında bir değerlendirme 

yapılacaktır208 . Bu durumda 203. madde ile korunan kişinin özel yaşamının gizliliği 

hakkı ile çocuğun İstisınan kapsamında işlenen suçların koruduğu örneğin çocuğun 

yaşam hakkı, vücut bütünlüğü veya cinsel dokunulmazlığı gibi hukuki değerler 

arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. 

Fransız hukukunda meslek sırrının ifşası 226-13 numaralı maddede bir suç 

olarak düzenlenmiştir. Bu maddenin akabinde hekimin ve sağlık mesleği 

mensupianna bazı hallerde ve bazı koşulların gerçekleşmesiyle suçu bildirmesi bir 

kanun hükmü ile- 226-14 numaralı madde ile- hukuka uygun olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre 226-14 numaralı madde bazı hallerde hekime bazı hallerde 

sağlık mesleği mensupianna ve sosyal hizmet uzmanlarına bazı koşulların 

gerçekleşmesi şartıyla suç bildirimine izin vermekte ve bu kişilerin meslek sırrının 

ifşasını hukuka uygun kılmaktadır. Diğer bir anlatırula sağlık mesleği mensupianna 

mesleğini yerine getirirken öğrendikleri suçları bildirim yükümlülüğü 

öngörülmemiştir; sadece belli koşullar halinde meslek sırrının ifşası suçunu oluşturan 

fiili hukuka uygun kılan bir maddeye 226-14 numaralı maddeye yer vermiştir. 

206 Yeni s ey, Plageman, a.g.e.,s.25. 
107Bununla birlikte Alman öğretisinde çocukların yaşamına ve sağlığına yönelik gerçekleştirilen suç 
teşkil eden fıiller bakımından hekimin bildirim yükümlülüğü olup olmaması gerektiği hususunun 
tartışmalı olduğu ve böyle bir yükümlülüğün Alman Ceza Kanunun 323c maddesinde düzenlenen 
"yardım etmeme" suçu bağlamında mı yoksa garantör ihmali suç bağlamında mı değerlendirilmesi 
gerektiği tartışılmakta olduğu aktarılmaktadır. Bkz: Denise Bender, "Grenzen der Shweigepflicht des 
Artzes bei Kenntnis von misshandlungen oder entwürdigenden Behandlungen durch Eltern," ;\tedR 
2002, Heft 12, s. 626-630. 
208 Ulsenheimer, a.g.e., s. 444. 
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Burada sağlık mesleği mensupianna bildirim yükümlülüğü yüklemek yerine onlara 

takdir hakkı vererek onların seçimini cezalandırmamak yoluna gidilmektedir. Fransız 

Ceza Kanunu' nun 226-14 maddesinin ikinci fıkrasına göre, görevinin i c rası sırasında 

öğrendiği fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin herhangi bir türünün işlendiğinden 

şüphelendiği fiziksel ya da psikolojik eziyet veya mahrumiyet olaylarını mağdurun 

rızasını almak suretiyle savcıya bildiren hekim bakımından 226-13 numaralı madde 

uygulanmaz. Eğer mağdur çocuk ise bildirimde bulunmak için çocuğun rızası 

aranmaz. Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında, yetkili merciiere ve Paris' de polis 

şefine kendilerine danışmak için başvuran kişinin silaha sahip olduğunu sağlık 

mesleği mensubunun ya da sosyal hizmet uzmanın bilmesi ya da silaha sahip olmaya 

yönelik niyeti bulunduğunu ortaya koyması halinde bu kişinin kendisine ya da başka 

kişilere yönelik mevcut bir tehlike arz ettiğini bildiren sağlık mesleği mensubu ya da 

sosyal hizmet uzmanı bakımından da 226-13 numaralı madde uygulanmayacağını 

öngörmüştür209 . Bu düzenleme doğrultusunda hekim ya öğrendiği meslek sırrını 

korumayı tercih edecek ve böylece Ceza Kanunu 'nun 226- I 3 numaralı maddesinde 

düzenlenen meslek sırrını ifşa suçunu işlememiş olacaktır ya da mesleği sebebiyle 

öğrendi ği 226-14 numaralı madde kapsamına giren halleri bildirecek ve bu da 226- ı 4 

numaralı madde gereğince 226-13 numaralı maddenin hukuka uygunluk sebebini 

oluşturacaktır210 . Buna göre Fransız hukukunda her bireyin hekim tarafından polise 

ihbar edilme korkusu duymadan tedaviye başvurmasını sağlamak amacıyla hekime 

öğrendiği suçu bildirme noktasında somut olayın koşullarına göre takdir hakkı 

olduğu kabul edilmektedir21 1
• 

Benzer şekilde çocukların ve kendini koruyamayacak durumda olan kişilerin 

istismarının bildirilmesini öngören Fransız Ceza Kanunu'nun 434-3 numaralı 

maddesi de 226-14 numaralı madde bağlamında ele alınmaktadır. 434-3 numaralı 

maddeye göre ı 5 yaşından küçük bir çocuğa veya yaşı, hastalığı, zayıflığı, fiziksel ya 

da psikolojik yetersizliği nedeniyle kendini koruyamayacak durumda olan bir 

kimseye karşı kötü muamele, mahrumiyet veya cinsel istismarda bulunulduğuna 

20"Fransız Ceza Kanunun 226- I 4 numaralı maddesinin İngilizce çevirisi için bkz: (Çevrimiçi) 
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes, (Erişim Tarihi: 28.12.20 ll). 
210 Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s.77-78. 
211 Michalowski, Medical Confidentialty and C rime, s. 75-76. 
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yönelik bilgi sahibi olan kişinin adli ve idari merciiere bildirimin ihmal edilmesi 3 yıl 

hapis ve 45 bin Euro adli para cezası ile cezalandırılan bir suçtur. Ancak aynı 

maddenin son bendinde 226- I 3 numaralı madde gereğince mesleki uğraşı sebebiyle 

sır saklama yükümlülüğü olan kişileri muaf tutulmuştur. 

Fransız Ceza Kanunu'nun 434-1 numaralı maddesi meydana gelmesi 

engellenebilecek, neticesi sınırlandırılabilecek suçlar ile gelecekte suç işlemesi 

muhtemel kişiler hakkında bilgisi olup da bu durumu yetkili adli ve idari merciiere 

bildirilmeyen kişileri üç yıla hapis ve 45 bin Euro adli para cezası ile cezalandırılan 

bir suç olarak düzenlemiştir. Aynı maddenin son bendinde 226-13 numaralı madde 

gereğince mesleki uğraşı sebebiyle sır saklama yükümlülüğü olan kişileri muaf 

tutulmuştur. Bu hüküm uyarınca Fransız hukukunda sağlık mesleği mensupları 

Fransız Ceza Kanunu'nun 226-13 numaralı maddesinde öngörüldüğü üzere 

meslekleri sebebiyle gizlilik arz eden bilgilere vakıf olan kişiler oldukları için 434-1 

numaralı maddenin muaf tuttuğu kişiler arasındadır. Dolayısıyla kanunun lafzi 

yorumundan meslek sırrını saklama yükümlülüğünün mutlak nitelikte olduğu ve suçu 

önlemeye yönelik bildirim yükümlülüğünden üstün tutulması gerektiğinin 

savunulabileceği tartışılmaktadır. Bu noktada ceza kanunun düzenlemesi bu şekilde 

olmakla birlikte sağlık mesleği mensuplarının meslek sırrını saklama ve suçu 

bildirme yükümlülüklerinin çatışması mahkeme içtihatlarına yansımadığına dikkat 

çekilmektedir. Bundan ötürü hekimin bu iki yükümlülük arasında meslek sırrını 

saklaması ya da suçu bildirmeyi tercih etmesi şeklinde özgürce seçim yapmasının 

mahkemeler tarafından kabul edilebilir olup olmadığının değerlendirilmesinin 

yapılamadığı ifade edilmektedir. Fakat bir biriyle ilişkili söz konusu düzenlernelerin 

lafzi olarak yorumlanmasının uygun olmayan sonuçlara yol açacağı da 

savunulmaktadır. Zira Fransız kanun koyucusunun meslek sırrının korunmasını 

suçun önlenmesi karşısında üstün tuttuğu şeklinde bir değerlendirme meşru 

savunmanın veya zorunluluk halinin de uygulanamayacağı anlamına geleceği için 

eleştirilmektedir. Bu bağlamda kanun koyucunun söz konusu tüm somut olaylar 

bakımından önlenebilecek suçun ağırlığına veya risk altındaki hukuki değerin 
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önemine bakılmaksızın meslek sırrının açıklanmasını reddettiği sonucuna 

vanlmaması gerektiği ifade edilmektedir212 
. 

Fransız öğretisinde eğer hekimin öğrendiği suç tamamlanmış bir suç ise o 

zaman hekim meslek sırrını saklamak zorunda olduğu ifade edildiği 

belirtilmektedir213 .Nitekim herkese bildirim yükümlülüğünü öngören 434-1 numaralı 

maddede de meydana gelmesi engellenebilecek, neticesi sınırlandırılabilecek suçlar 

ile gelecekte suç işlemesi muhtemel kişileri ihbar etmekten bahsetmektedir. 

İngiliz hukukunda sağlık mesleği mensupları bakımından bildirim 

yükümlülüğü öngören genel bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanında suçu 

önlemek amacıyla sağlık mesleği mensuplarının bildirime zorlanamayacağı da ifade 

edilmektedir214
. Bununla birlikte İngiltere'de öğretide bazı durumlarda kamunun 

menfaatinin sır saklama yükümlülüğüne üstün geldiğinin kabul edildiği 

bildirilmektedir215
. Bu doğrultuda her türlü suçun değil; ağır nitelikteki bazı suçlar 

bakımından yapılan bildirimin hukuka uygun olacağı fikri kabul edilmektedir216
. Bu 

bağlamda General Medical Council (GMC), sır saklamaya dayalı gerçekleştirilen 

sağlık hizmetinin kamu yararının bir gereği olduğuna ve sır saklamanın önemli bir 

yükümlülük olduğunu belirtmekle beraber bu yükümlülüğün mutlak olmadığına 

dikkat çekmektedir. Bu noktada sırrın açıklanmasında ağır nitelikteki suçlar veya 

bulaşıcı hastalıklar gibi ciddi zarar tehlikelerinde bireyleri ve toplumu korumada da 

kamu yararı bulunabileceğini belirtmektedir. Zira hastaya ait kişisel bilgilerin 

hastaların rızası olmadan açıklanması, açıklamama diğer kişilerin ciddi zarar 

tehlikesine atacak yahut da ölmesine neden alacaksa hukuka uygun olabilir. Buna 

rağmen yine de mümkünse hastanın rızası aranmalıdır. Böyle bir durum, örneğin 

açıklamanın ağır nitelikteki suçların önlenmesi özellikle kişilere karşı suçların tespiti 

ve kavuşturulması amacıyla söz konusu olabilir. Belirtmek gerekir ki İngiliz 

hukukunda "a(ğır nitelikteki suç" (felony) kavramının kabul edilen bir tanımı 

212 Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s. 76. 
213 Jean PRADEL," "L'incidence du seeret medical sur le cours de lajustice," JCP 1969, Doc 2234, 
aktaran, Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s. 76. 
214 Michalowski, Medical Confidentialty and C rime, s. I 88. 
215 V. McHale, a.g.e., s.90. 
216 V. McHale, a.g.e., s.91. 
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bulunmamaktadır. Ağır suçların neler olduğu konusunda örnekler verilmektedir. 

Bunlar, kasten insan öldürme (murder), insan öldürme (manslaughter), cinsel saldırı 

ve çocuk istismarı, devletin güvenliğine ve kamu düzenine karşı ağır zararın ortaya 

çıkması ile esaslı mali gelirin elde edilmesi veya kaybedilmesi ile sonuçlanan suçlar 

şeklinde örneklendirilmektedir. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme 

şeklindeki suçların hastaya ait bilgilerin hastanın rızası olmadan açıklanmasını 

hukuka uygun kılacak yeterli ağırlıkta olmadığı da ifade edilir. Bundan başka söz 

gelimi şiddete maruz kalan kişiler polis yardımını reddetseler bile diğer kişiler silah 

kullanmaya hazır bir kişiden gelen risk altındaysalar eğer, hastaya ait bilgilerin 

açıklanması yine hukuka uygundur. Örneğin aile içi şiddet nedeniyle çocukların veya 

başkaca kişilerin risk altında bulunması durumudur. Tüm bu doğrultularda sağlık 

mesleği mensupları, risk değerlendirmesi yapmalı ve bu doğrultuda açıklamanın 

hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu risk değerlendirmesi~ mesleki 

bir değerlendirmedir217 . Benzer şekilde British Medical Association (BMA) da, 

kişilere ait bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmasını, hastanın rızasının ve kanuni bir 

yükümlülüğün bulunmadığı durumlarda somut olaya göre değedendirileceğini ve 

kamu yararı sebebiyle hukuka uygun olacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda kamu 

yararını, kamunun genel refahı ve tanınmış, korunan ve gelişmiş hakları olarak 

tanımlamaktadır. Angio-Sakson hukukunda kamu yararı için hastaya ait bilgileri 

açıklamanın, kamu sağlığına, milli güvenliğe, bireylerin yaşamına ya da üçüncü 

kişilere yönelik muhakkak tehlikeleri önleme ile ağır nitelikteki suçların önlenmesi 

ve denetimi için gerekli olduğunu belirtmektedir. BMA, en nihayetinde kamu 

yararının sadece mahkemeler tarafından belirleneceğine işaret etmekle birlikte sağlık 

mesleği mensuplarının kamu yararını korumak amacıyla hastalarına ait bilgileri 

açıklamayı düşündükleri takdirde bazı hususlara dikkat etmelerini önermektedir. 

Buna göre sağlık mesleği mensupları, sır saklama yükümlülüğün ihlali ve kamu 

güveninin sarsılması neticesinde doğan zararlar ile açıklamanın faydaları arasındaki 

dengeyi tartmalıdır. Yine bu kişiler açıklama ihtiyacının aciliyetini değerlendirmeli, 

hastayı gönüllü olarak açıklaması için ikna etmeli, açıklama yapmadan evvel hastayı 

217General Medical Council, Confıdentiality: Guidance for Doctors, 12 October 2009, Parg53, 54 ve 
55, (Çevrimiçi) http://www.gmc-uk.org/Confıdentiality_core_2009.pdf_27494212.pdf,(Erişim Tarihi: 
14.05.2012). 
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bilgilendirmeli ve soruşturmanın etkili bir şekilde gerçekleşmesini etkilememek ya 

da zarar tehlikesi artırmaması kaydıyla hastanın açıklama için rızasını aramalıdır218 . 

BMA, sağlık mesleği mensuplarının ağır tehlikeleri önlemek için harekete 

geçmemeleri durumunda sorumluluklarının doğabileceğine dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda BMA, somut olaya göre hastaların bilgilerinin açıklanıp açıklanmaması 

gerektiğini söyleyemeyeceğini belirtmekle birlikte açıklaması hukuka uygun 

olabilecek bazı olay kategorilerine göre genel bir kılavuz sunmaktadır. Bu 

kılavuzların dışında sağlık mesleği mensuplarının öğrendikleri suçu bildirip 

bildirmeyeceklerine ilişkin genel bir düzenleme bulunmadığı gibi sağlık mesleği 

mensuplarının öğrendiği suçu bildirmeleri ile sır saklama yükümlülüğü arasındaki 

ilişkiyi ele alan bir dava da yargının önüne gelmemiştir219 . Ancak İngiltere'de sır 

saklama ile sırrın açıklanmasını kamunun menfaati bağlamında tartışan kararlar 

bulunmaktadır. Bunlardan biri de, W v Egdell davasıdır220 . Bu davada kamunun 

meslek sırrının saklanmasındaki menfaati ile muhtemel ihlaliere karşı kamunun 

menfaati arasındaki dengenin tartışılmıştır. Bu kararda yüksek mahkeme, hukukun 

meslek sırrını saklamadaki kamunun menfaatini kabul ettiği gibi hukukun bu 

yükümlülüğü mutlak olarak kabul etmediği dolayısıyla açıklamanın kamuya 

menfaati bakımından bu yükümlülüğe nazaran daha üstün olduğu durumlarda bu 

218British Medical Association,Confidentiality and Disclosure of Health Information, 1. bs., 
(Çevrimiçi)http://www.bma.org.uk, (Erişim Tarihi: 15.02.2012). 
219 işlenmiş bir suçun bildirilmesi ile ilgili Medical Defence Union (MDC) tarafından verilen bir 
örnek şöyledir: Polisin takibindeyken hırsızlık yaptığı suç malıalinden kaçmaya çalışırken yaralanan 
kişi hastaneye kaldırılır. Kişi ilk başta polisin denetiminde hastaneye getirilse de polislerden yarasını 
gizlemektedir. Bunu hekim tedaviyi gerçekleştirirken öğreneceğinden hekimden meslek sırrına 

bütünüyle riayet edeceğinden emin olmak isteyecektir. Zira suç tedavi sırasında tam anlamıyla ortaya 
çıkacaktır. Bu durumda hekim oldukça zor bir kararla karşı karşıya kalmaktadır. Hekimin bu durumda 
mesleğini İcra ederken suç işlendiği yönündeki bilgiyi açıklayıp açıklamaması gerektiği hususu, etik 
açıdan hiçbir şekilde net değildir. Bkz: V. McHale, a.g.e., s.91-92. 
22'1<arara konu olan olay şöyledir; beş kişiyi öldüren ve iki kişiyi yaralayan W, güvenlikli bir 
hastanede belirsiz bir süre içinde tutulmaktadır. W' ye şizofreni teşhisi konulur ve Vv"' nin bu hastalığı 
nedeniyle suçsuz olduğuna karar verilir. Bu hastanedeki on yıllık kalma sürecinden sonra daha az 
güvenlikli bir hastaneye transferi için W' nin avukatı akıl hastalıkları teftiş heyetine başvurur. W' nin 
avukatı W' nin transferini destekleyeceğini umarak danışman psikiyatrist olan Dr. Egdell' den W' nin 
durumu ile ilgili bir rapor hazırlamasını talep eder. Ancak Dr. Egdell, W' nin paranoid psikoz 
hastalığına müptela olduğunu ve tehlikeliliğinin devam ettiğini içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor W' 
nin transferine şiddetle karşı çıkmaktadır. Dr. Egdell, W' nin avukatının bu raporu W' nin 
danışmanma veya heyete sunmayacağı anlayınca, raporun bir kopyasını içişleri bakanlığına sunulmak 
üzere hastane yönetimine gönderir. W'nin Dr. Egdell' in yaptıklarını fark etmesi üzerine, bu raporun 
kullanımını sınırlandıran bir emir yayınlar ve zararlarını talep etmek amacıyla dava açar. En 
nihayetinde dava temyiz mahkemesinin önüne gelir. Court of Appeal (Civil Division), W v Egdell, 
(1990] Ch. 359, 1989-11-09 (Approx. 60 pages). 
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açıklama hukuka uygun olduğuna karar vermiştir221 . Mahkeme ayrıca nadiren de olsa 

açıklamanın kamu menfaatinin söz konusu olduğu örneğin ağır nitelikteki suçların 

soruşturulması gibi belirli durumlarda hukuka uygun olabileceğini ifade etmiştir222 . 

Bir diğer anlatımla Mahkeme, somut olayda sır saklama yükümlülüğünü ihlal 

etmesini açıklamada kamu yararı bulunduğu için haklı bulunmuştur. 

F. Anglosakson Hukuk Sistemleri İle Kıta Avrupası Hukuk 

Sistemleri Arasındaki Farklılıklar 

Angiasakson hukuk sistemleri ile Kıta Avrupası hukuk sistemleri arasındaki 

en temel farklılığın meslek sırrının korunması noktasında olduğunu belirtmekle 

başlamak gerekir. Angiasakson hukuk sistemlerinde meslek sırrının korunması daha 

sınırlıdır. Bu sistem içerisinde sır saklama yükümlülüğüne ilişkin belirli kanuni 

düzenlemelere ABD'nin eyaletlerinde rastlanılmaktadır223 .Bunun dışında örneğin 

İngiltere'de sırf meslek sırrına dayanılarak tanıklıktan çekinilemez224
. Kanada~da 

Quebec eyaleti dışındaki eyaletlerde mesleki uğraş sebebiyle tanıklık yapınama 

ayrıcalığı mevzuatta düzenlenmemiş; hakimin takdirine bırakılmıştır. Mahkeme 

kararlarında hakimin bazı sınırlı hallerde; tanığın beyanının kabulünün haksızlık arz 

etmesi gibi meslek sırrı sebebiyle tanığı dinlemekten imtina etme yönünde takdir 

yetkisi olduğu kabul edilmiştir225 . Keza bu ülkelerde meslek sebebiyle tanıklıktan 

çekinmek, bir hak değil; bir imtiyazdır226 .Buna karşın Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinde meslek sırrı daha güçlü korunmaktadır. Alman hukukunda Alm. 

221 Psikiyatri alanında dahi sağlık mesleği mensuplarının, hastalarının başkalarına zarar vereceğine 
kanaat getirmeleri durumunda sır saklama yükümlülüğüne uymayarak açıklamada bulunabileceği 
ifade edilmektedir. Bkz: V. McHale, a.g.e., s. 92. 

~11 Mahkemenin dayandığı kamu yararı kavramı, belirsiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir. 
Michalowski, Medical Confidentialty and Crime, s. 190. 

~= 3 ABD'nin hukukunun menşei İngiliz hukukuna dayanmakla birlikte sağlık mesleği mensuplarının 
sır saklama ve bu sebeple tanıklıktan çekinıneye ilişkin imtiyazı eyaletlerde düzenlendiğine 

rastlanmaktadır. Mmeğin bkz: Califomia Delil Kanunu. 

::::::
4 McHale, a.g.e., s.27. 

115 Supreme Court of Canada, R v. W ray, 1970; Akataran; McHale, a.g.e., s.27.Kanada hukuk reformu 
görüşmelerinde de meslek sırrı sebebiyle tanıklık yapınama imtiyazı tanınıp tanınmaması gerektiği 
tartışılmıştır. Bazı görüşlere göre böyle bir imtiyaz tanınacaksa bunun mevzuatta düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilirken; bazılan kamu yararının sır saklama yükümlülüğü karşında daha ağır 

geldiğini savunmuştur. Bkz: McHale, a.g.e., s.29-30. 
226 McHale, a.g.e., s.27-32. 
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CK 'nın 203. maddesinde düzenlenen "özel sırların ihlali" suçu bağlamında meslek 

sırrı ele alınmakta ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 53. maddesinde hekim, diş 

hekimi, eczacı ve ebelerin tanıklıktan çekinme hakları tanınmaktadır. Fransız 

hukukunda ise meslek sırrı, mutlak olarak addedilerek ceza kanununda korunduğu 

bilinmektedir217
• Nitekim mahkeme kararlarında meslek sırrının açıklanması suçu ile 

yaptırım altına alınan belirli meslek gruplarında mesleğin icrası için gerekli olan sır 

saklama yükümlülüğünün genel ve mutlak olduğu ve hiç kimsenin hekimin sır 

saklama yükümlülüğünü ortadan kaldıramayacağı ifade edilmektedir228
. Dolayısıyla 

Alman hukukunun aksine Fransız hukukunda CMK'nın 109. maddesinde tanınan 

tanıklıktan çekinme hakkını, hastanın rızası ortadan kaldırmamaktadır229 . Dolayısıyla 

Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde herkesin suçu bildirmesi kural, sağlık mesleği 

sunan kişilerin suçu bildirmesi ayrık düzenlemeyi gerektiren bir istisnai durumu 

oluşturmaktadır. Oysa Anglosakson ülkelerinden ABD'de bildirim yükümlülüğünün 

sağlık mesleğinden başlayarak genele doğru yayıldığı görülmektedir. Bu düşüncenin 

esasını da bu kişilerin mesleki faaliyetleri sebebiyle bildirimi öngörülen suçlara daha 

kolay vakıf olacağı fikri oluşturmaktadır. Nitekim Califomia'da ilk kez bildirim 

yükümlülüğü öngören 1963 tarihli düzenleme sadece hekimlere ve cerrahiara 

gözlemleri neticesinde kasten işlenen zalimane fiilierin veya haksız 

cezalandırmaların mağduru olan çocuklara ilişkin vakaları bildirme zorunluluğu 

düzenlemiş olduğu bildirilmektedir230
. Bildirim yükümlülüğü olan kişilerin ABD'nin 

bildirim yükümlülüğü öngören eyaletlerin düzenlemelerinde oldukça kazuistik 

227 Michalowski, "Medical Confıdentiality and Medical Privilege," s. 89; 1'\itekim sağlık mesleği 
mensuplan bakımından meslek sırrının saklanmasının ceza hukuku yoluyla korunması, ilk kez ı 8 ı O 
tarihli Fransız Ceza Kanun ile olmuştur. Bu kanunun 378. maddesinde hekimler, cerrahlar, sağlık 
hizmetlerinde çalışanlar, eczacılar, ebeler ve mesleğini ifa ederken sır elde eden diğer kişiler, bu sırları 
ifşa ederlerse bir aydan altı aya kadar veya yüz franktan beş yüz franka kadar adli para cezası ile 
cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bkz: Maehle, a.g.e., s.47. 
228 8 Mayıs ı947, JCP. ı948.11 4ı4ı; 22 Aralık ı966, D ı967 ı22, aktaran: Michalowski, "Medical 
Confıdentiality and Medical Privilege," s. ı 03. 
229 Fransız hukukunda da Türk hukukunda olduğu gibi rıza bir hukuka uygunluk sebebidir. Fakat 
burada meslek sırrının kişinin üzerinde rıza beyanında bulunabileceği bir konu olup olmadığı şeklinde 
ikili ayrıma gidilmektedir. Eğer meslek sırrının, kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilirse, bu 
durumda hastanın rızası geçerli bir nza olmayacaktır. Bkz; Michalowski, "Medical Confıdentiality 
and Medical Privilege," s. ıo3. 
23° Califomia Ceza Kanunu, § ı ı ı 65. 
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biçimde sıralandığı görülmektedir231 .Buna karşın Alman hukukunda suçu ihbarla 

yükümlü kılınan sağlık mesleği mensupları, hekim, psikoloji psikoterapisti, çocuk 

veya genç psikoterapisti olarak sınırlı sayıda öngörülmüştür. Yine Avusturya 

hukukunda ise sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngören 

Doktorlar Kanunu 'nun 54. maddesi ile sadece hekimler suçu bildirmek ile yükümlü 

kılınmıştır. 

Bu iki hukuk sistemi arasındaki önemli bir diğer farklılık ise bildirim 

yükümlülüğünün konusuna ilişkindir. ABD, Kanada gibi ülkelerde sağlık mesleği 

mensupianna karşılaştıkları belirtinin kaynağı nedeniyle bildirim yükümlülüğü 

getirilmiştir. Özellikle mekanik etki ile oluşan yaralanmalar, ateşli silah ve kesici

delİcİ alet yaralanmaları ve kurşun yaraları zorunlu bildirim kapsamındadır. Benzer 

şekilde ABD' de sağlık mesleği mensupianna suçun mağdurunun niteliğinden 

kaynaklanan nedenlerle suçu bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu ülkede bu 

kişilere yönelik tüm suçlar bakımından bir bildirim yükümlülüğü bulunmamakla 

birlikte çocukların, yaşlıların ve kendini idare ederneyecek durumda olan 

yetişkinlerin İstisınan ve ihmali, aile içi şiddet durumlarının bildirimi zorunlu 

kılınmıştır. Bu şekilde ABD'de çocuk istismarının bildirilmesini öngören 

düzenlemeler ile temel olarak çocukları istismar edenlerin cezalandırılmasından 

ziyade; çocuğun korunmasını amaçladığı ifade edilmektedir
232

. Aynı şekilde Kıta 

Avrupası hukuk sistemlerinde de mağdurun niteliğinden kaynaklı olarak bildirim 

yükümlülüğünün olduğu düzenlemeler mevcuttur. Örneğin Avusturya hukukunda 

Doktorlar Kanunu'nun 54. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralı gereğince, hekimlerin bir 

çocuğun kötü muamele edildiğine, eziyet edildiğine veya cinsel istismara maruz 

bırakıldığı yönünde bir şüphesi durumunda, bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bunun yanında Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde bildirim yükümlülüğünün 

kapsamı belirli suçlar ile sınırlandığı görülmektedir. Bu bağlamda en başta kişilere 

~ 31 Örneğin Yine ABD' nin California eyaletinde "saldın ve istismar niteliğindekifiiller ,. kapsamında 
California Ceza Kanunun "suçların ve suçluların kontrol edilmesi" başlıklı 2. Bölümün 2. Kısmında 
düzenlenen "yaralanmaların bildirimi" başlıklı § 11160 numaralı maddesine göre bildirim 
yükümlülüğü olan kişiler, herhangi bir sağlık kurumunda, klinikte, muayenehanede ya da yerel veya 
devlete ait bir sağlık kuruluşunda veya kliniğinde çalışan yahut da başkaca şekilde yerel veya devlet 
sağlık departmanı tarafından işletilen bir kuruluşta sağlık hizmeti sunan sağlık mesleği mensupları 
olarak sıralanmıştır. 
232 State v. Sypult, 304 Ark. 5, 800 S.W.2d 402 Ark., December 03, 1990, (WESTLA \V). 
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karşı işlenen suçlar; özellikle hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile kamu 

barışına, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar şeklinde katalog suçlar üzerinden 

bildirim yükümlülüğü öngörülmektedir. 

ABD'nin eyaJetlerinin düzenlemeleri ile Kıta Avrupası hukuk sistemleri 

arasındaki dikkati çeken bir diğer fark ise bu eyaJetlerde bildirim yükümlülüğünün 

süresine ilişkindir. Örneğin ABD'nin eyaJetlerinde sağlık mesleği mensupianna 

bildirim için genellikle belirli bir saat olarak kanunla zaman aralığı öngörülmüştür. 

Bu süre bazen 24, bazen 48 bazen de 72 saat olarak değişmektedir. Örneğin Texas 

Eyalet Kanunu'nda bildirimin 48 saatlik süreyi aşmadan yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Son bir önemli farklılık ise ABD'nin eyaJetlerinde suçu bildiren kişiye hukuk 

ve ceza davalarından bağışık tutan düzenlemelere yer verilmekte ve bildirimi yapan 

kişinin iyi niyatli hareket edip etmediği sorgulanmaktadır. Oysa Kıta Avrupası hukuk 

sistemlerinde suçu bildirmeye yönelik düzenlemelerde bildiren kişilerin 

bildirimlerinin yanlış çıkması halinde onları bağışık tutan herhangi bir düzenlemeye 

yer verilmemiştir. Keza kişi iyi niyetli hareket etmemiş ise bu durumda iftira suçu 

gündeme gelebilecektir. 
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Üçüncü Bölüm 
TÜRK HUKUKUNDA SAGLIK MESLEGİ MENSUPLARININ 

SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU 

I. GENEL OLARAK 

Sağlık mesleği mensupları, ıcra ettikleri mesleki faaliyetleri nedeniyle suç 

belirtileri ile diğer kişilere nazaran daha sık karşılaşır ve bu belirtileri daha kolay 

tespit edebilir. Bu nedenle birçok hukuk sisteminde sağlık mesleği mensuplarını 

öğrendikleri suçları bildirmekle yükümlü kılınmakta ya da bu kimselerin suça ilişkin 

bildirimlerini meslek sırrını ifşa suçu karşında hukuka uygun kabul edilmektedir1
• 

Hatta bazı hukuk sistemlerinde çocuklara karşı gerçekleştirilen istismar fiilierinin 

bildirim yükümlülüğünün bu meslek sınıfından başlayarak toplum diğer kesimlerine 

doğru yayıldığı görülmektedir2
. 

Türk Ceza Hukuku'nda sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesini 

öngören bir düzenlemeye 5237 sayılı TCKıdan önceki kanun döneminde de, "cürmü 

haber vermede zühul" başlıklı 530. maddede ammenin nizamma müteallik 

kabahatler babında yer verilmişti 3 . Fakat belirtmek gerekir ki; 765 sayılı TCK' da yer 

alan kabahatlerin, yalnızca bugün yürürlükte olan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

bağlamında düşünülmemesi gerekir. Zira 765 Sayılı TCK' da suçlar, cezanın 

ağırlığına göre cürüm ve kabahat olmak üzere ikiye ayrılmakta bu şekilde kabahatler, 

1 Mesela, Fransız Ceza Kanunu' nda meslek sırrının ifşası 226-13 numaralı maddede bir suç olarak 
düzenlenmiştir. Bu maddenin akabinde hekime ve sağlık mesleği mensupianna bazı hallerde ve bazı 
koşulların gerçekleşmesiyle suçu bildirmeye bir kanun hükmü ile 226-14 numaralı madde ile hukuka 
uygun olarak kabul edilmektedir. Alın. CK' da 138. maddede katalog halinde öngörülen bildirimi 
zorunlu olan suçların dışında kalan suçlar bakımından korunan hukuki değerler mukayese edilerek 
üstün veya eşit olan hukuki değerin korunması için bildirimi yapılması hukuka uygun kabul 
edilmektedir. 
2 Örneğin Califomia' da ilk kez bildirim yükümlülüğü öngören I 963 tarihli düzenleme sadece 
hekimlere ve cerrahiara gözlemleri neticesinde kasten işlenen zalimane fiilierin veya haksız 

cezalandırmaların mağduru olan çocuklara ilişkin vakaları bildirme zorunluluğu düzenlemiştir. Bkz: 
G. Paulsen, a.g.e., 

~765 Sayılı TCK, Madde 530: Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhıye memurları şahıslar aleyhinde 
işlenmiş bir cürüm asarını gösteren ahvalde sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti 
adliyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur gösteriderse bu ihbar kendisine 
yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar hafif 
cezayı nakdiye mahkum olurlar. 
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suçun bir türünü oluşturmakta idi. Bu kabahatler, adli para cezasını gerektirebileceği 

gibi hapis cezalarını da gerektirebiliyor idi4
. 

523 7 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmesini kanunun 280. maddesinde millete ve devlete karşı suçlar kısmında 

"adliyeye karşı suçlar" başlığı altında düzenlenmiştir. "Sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi" başlıklı 280. madde bu suç: 

(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmasına ra,~men, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 

gecikme gösteren sa{!;lık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) Sa{;lık mesle{;i mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire 

ve sapJık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır" şeklinde düzenlenmiştir. 

II. KORUNAN HUKUKiDEGER 

Türk Ceza Kanunu'nun suç tiplerinin düzenlendiği özel kısmında da suçların 

sınıflandırılmasında hukuki değerler ölçüt alınmıştır. Nitekim hukuki değerlerin 

fonksiyonlarından biri, ceza kanunlarında suçların sınıflandırılmasında başvurulan 

bir ölçüt olmasıdır5 . Kanunun suçların tasnifinde yararlandığı ölçüt doğrultusunda 

yapılan tasnife göre; sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi suçu, 

kanunumuzun İkinci Kitabında "Millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler" 

başlıklı Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünde "Adliyeye karşı suçlar" başlığı 

altında düzenlenmiştir6 . Dolayısıyla bu suçla korunan hukuki değer, kısaca adiiyenin 

4Bununla birlikte öğretide sağlık mesleği mensuplannın suçu bildirmemesini kabahat olarak 
düzenlenmesinin isabetli olmadığı, bunun tıpkı İtalyan Ceza Kanununda olduğu gibi bir suç olarak 
düzenlenmesi gerektiğini ifade eden yazarlar da bulunmaktadır. Bkz: Erem, Türk Ceza Kanunu 
Şerhi,s.2585. 
5 Hukuki değerlerin sınıflandırma fonksiyonu için bkz: Yener 'Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması 
Amaçlanan Hukuksal Değer, 1 .bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 795 vd. 
6 765 Sayılı TCK döneminde sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngören 
"cürmü haber vermede zühul' başlıklı 530. madde, "kamu düzenine ilişkin kabahatler (Ammenin 
nizamma müteallik Kabahat/er)" babında düzenlenmişti. Yine aynı kanun döneminde memurların 
suçu haber vermemesi suçu olarak ifade edieln 235. maddedeki suç tipi "Devlet İdaresi Aleyhinde 
işlenen Cürümler" babında düzenlenmiştir. Ancak öğretide suçu haber vermeme suçunun kamu 
idaresinin düzenli işleyişini sağlamaktan çok yargı organlarının suçları zamanında öğrenip adli 
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korunması 7; suçluların cezasız kalınamasına ilişkin devlete ait menfaat8 ~ yan~ 

devletin adli yararıdır9 . Zira devletin adli görevlerini yerine getirmesi: adiiyenin suç 

teşkil eden fiillerden ve bu suçların failierinden haberdar olması ile söz konusu 

olabilir10
• Öğretide bir görüş de bu suçla bireylerin adil yargılanma hakkının 

korunduğunu savunmaktadır11 • 

Alman öğretisinde bazı yazarlar, suçu bildirme suçunda ihlal edilen hukuki 

değerin bildirilmeyen suç ile korunan hukuki değer olduğunu kabul etmektedir12
. 

Buna göre eğer kişinin bildirmedİğİ suç, hayata karşı işlenen bir suç ise bu durumda 

suçu bildirme ile korunan hukuki değer de yaşam hakkı olmaktadır. Zira yüksek 

öneme haiz hukuki değerleri korumak amacıyla suçu bildirmeme suçunun ihdas 

edilmesi, bu değerleri korumada müşterek sorumluluk olduğu düşüncesine 

dayanmaktadır 13 • Alman öğretisinde bazı yazarlar bu hukuki değerin yanı sıra 

faaliyetini gerçekleştirmesine imkan sağlamak olduğu gerekçesiyle eleştirilerek bu suçun kamu idaresi 
aleyhine işlenen suçlar babından çıkarılarak adiiye aleyhinde suçlar babında düzenlenmesinin doğru 
olduğu ifade edilmekte idi. Bkz: Sahir Ennan, Çetin Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, 
Ceza Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, ı992, s. ı75. 
7 Hakeri, Tıp Hukuku, s.795; bu suçla korunan hukuki değer olarak yalnızca adalet mekanizması; 
adiiye şeklinde ifade eden yazarlar da bulunmaktadır. Bkz: Ayşe ~uhoğlu, "Sağlık Mesleği 
Mensubunun Suçu Bildirme Yükümlülüğü (TCK m.280)", Sağhk Hukukunda Dünyadaki Son 
Gelişmeler, İstanbul 2009, s.ı8. 
8 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, 5.bs., Ankara, Savaş Yayınevi, Ekim 20ı0, s. 323. 
9 Bu bağlamda, öğretide bu suç ile korunmak istenen hukuki değerden yola çıkılarak, kanun 
koyucunun devletin adli yararını ön planda çıkardığı belirtilmektedir. Bkz: Döner, a.g.e., s. 63; 
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, ı ı. bs., 
Ankara, Turhan Yayınevi, 20 ı 2, s. ı 030; Alman hukukunda bazı yazarlar suçunun bildinneme suçu ile 
"bireysel dayanışmayı" koruduğunu savunmaktadır. Bkz: Hohman, a.g.e.,§ ı 38 kn: ı; Sternberg 
Lieben, a.g.e, § ı38 kn:l. 
10 Üzülmez, a.g.e.,s.827. 
11 Bkz: Yener Ünver, "Hekimin Cezai Sorumluluğu", ROCHE Sağhk Hukuku Günleri, İstanbul 
2007, s. ı 38, dn.:80. Bu görüşün esası olarak, belirli meslek mensuplarının suçlan daha kolayca ve 
sıkça öğrenmeleri sebebiyle bu kişilerin adli makamlara yaptıklan bildirilerin suçların 

aydınlatılmasına yardımcı olacakları ve böylece adli mekanizmanın işleyişi ve dolayısıyla da 
bireylerin adil yargılanma haklannın korunmasına hizmet edecekleri ifade edilmektedir.Bkz:Yener 
Ünver, Adliyeye Karşı işlenen Suçlar,2.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık,20ıo, s.275. 
1 ~Urs Kindhauser, Strafrecht besonderer Teil I {Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und 
Gesellschaft), 4. Autlage, Nomos, 2009,s. 323; Gössel, Dölling, a.g.e., kn: 58, s. 575-576; Lackner, 
Kühl, a.g.e., § ı38, kn: I; Michael Heuchemer, Beck'scher Online- Kommentar StGB, Hrsg.: Bernd 
von Heintschel-Heinegg, ı2. Edition, München, Verlag C. H. Beck, 20ı ı,§ 138, kn: 2. Alman 
Yüksek mahkemesi de Alman Ceza Kanunun suçu bildinneme suçunun düzenlendiği ı38. maddeyle 
ilgili olarak korunan hukuki değerin, ı38. maddede suçu bildirim yükümlülüğü getirilen katalog 
suçlarla korunan hukuki değer olduğu kabulünden hareket etmiştir. Bkz: BGH, Crteil vom ı 9-03-
1996- ı StR 497/95 (LG Rottweil), NJW 1996, 2239. 
13 Lackner, Kühl, a.g.e., kn: ı; Gössel, Dölling, a.g.e., kn: 58, s. 576. 
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bireyler arası dayanışma ile yargı organlarının işlerliği olduğunu savunmaktadır14 . 

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki; suçlar, birden fazla hukuki değeri aynı anda 

koruyabilir15
• Ancak söz konusu normla korunan hukuki değerlerden biri daha 

önemli kabul edilerek söz konusu suç, bu değerin nazara alınması ile ceza kanununda 

tasnif edilebilir16
• Bu bağlamda sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 

suçunda devletin adli yararı bir hukuki değer olarak ön plana çıkarılmış olmakla 

birlikte bu değerin yanında bildirilen suç ile korunan hukuki değerin de TCK' nın 

280. maddesi ile korunduğu sonucuna varılabilir 17 . Örneğin ebeveynleri tarafından 

eziyet edildiği yönünde belirtilerle karşılaşan hekimin durumu yetkili merciiere 

bildirmesi durumunda bu bildirim neticesinde hem 280. madde bağlamında adiiyenin 

yararı hem de eziyet suçu (TCK 96) 18 bağlamında kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve 

beden sağlığı ve şeref ve haysiyeti korunmuş olur. 

III. SUÇUN UNSURLARI 

A. Maddi Unsurlar 

1. Suçun Konusu 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmeme suçunun (TCK 280) konusu, 

bildirmeme hareketinin içeriğini oluşturan şey; yani bildirmeme fiilinin üzerinde 

gerçekleştiği belirtinin ilişkili olduğu suçtur. Diğer bir anlatımla bu suçun konusu, 

sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada belirtinin gösterdiği suçtur. Suçun 

konusu, belirtinin kaynağını oluşturan her hangi bir fiil değil; suç teşkil eden bir 

fiildir. Suç teşkil etmeyen ancak belli bir haksızlık içeriğine sahip olan fiiller bu 

14 Hohman, a.g.e,§ 138 kn:l; Benzer şekilde bkz: Lieben, a.g.e.,§ 138 kn:I;Schönke/Schröder, 
a.g.e.,kn: I. 
15 İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.87; Örneğin işkence suçunda korunan hukuki değerler, kişinin vücut 
bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı ve şeref ve haysiyeti ile kamu idaresinin itibarı, güvenilirliği, 
saygınlığı ve adil yargılanma hakkı olarak sıralanmaktadır. Bkz: Soyaslan, a.g.e., s.203. 
16 Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s.809. 
17 Öğretide ise bir görüşe bildirim yükümlülüğüne ay kınlıktan kaynaklanan suçların koruduğu hukuki 
değer ile bildirimi gereken suçların koruduğu hukuki değeri birbirine bağlık olarak değerlendirrnemesi 
gerektiği; aksi halde suçu bildirmeme suçlarının münhasıran koruduğu bir hukuki değer olmadığı 
sonucuna varılabilecektir. Bkz: Kemal Bahriyeli, Türk Ceza Kanunu'nda Kamu Görevlisinin Suçu 
Bildirrnemesi Suçu (TCK m.279), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı, İstanbul, 2010, s.76-77. 
18 Eziyet Suçu ( TCK 96) ile korunan hukuki değerlere ilişkin olarak bkz: Artuk,Gökçen, Yenidünya, 
a.g.e., s. 158. 
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suçun konusunu oluşturmaz 19 • Bu bağlamda, kabahatler, haksız fıiller ve sözleşmeye 

aykırılık fiilieri bu suçun konusunu oluşturmaz. Örneğin TCK'da kişinin salt 

uyuşturucu kullanması suç olarak kabul edilmememiştir. Dolayısıyla hastasını tedavi 

eden bir hekimin hastasının kan tahlillerinde uyuşturucu maddeye rastlaması 

durumunda bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır20 . 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda kısaca belirtmek gerekirse, bu suçta 

yükümlülük kurucu durum, sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir 

suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasıdır21 • Karşılaşılan belirtinin 

gösterdiği suçun belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler, suçun görevin 

yapıldığı sırada öğrenilen bir suç olması, işlenmiş veya işlenmekte olan bir suç 

olmasıdır22 . Ayrıca 280. maddede, belirtinin işlendiğini gösterdiği suçun sağlık 

hizmeti sunulan kişiye karşı ya da sağlık hizmeti sunulan kişi tarafından işlenmiş 

olması arasında fark bulunmamaktadır. Farklı bir anlatımla, sağlık mesleği 

mensupları, görevlerini yapığı sırada bir suç işlendiği yönündeki belirti bir 

mağdurdan kaynaklı olabileceği gibi; failden kaynaklı da olabilir23
. 

19 
Czülmez, a.g.e., s.830. 

:o Hakeri, Tıp Hukuku, s.795; Bazı yazarlar ise yeni TCK'nın sistematiğinde uyuşturucu kullanmak 
suç olarak düzenlenmese de bu kişiler hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine 
hükmolunması için durumun Cumhuriyet Savcısına bildirilmesi gerektiği görüşündedir. Bkz: Özgenç, 
, '"Sağlık Mesleği ... ", s.86. 
21 Öğretide bazı yazarlar, failin görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde belirti ile 
karşılaşmasını "suçun önşartlan" olarak ele almaktadır. Bkz: Nuhoğlu, a.g.e., s. 20-21; Benzer 
şekilde eski TCK' nın 235. maddesinde düzenlenen "memurun suçu haber verme mecburiyeri" olarak 
ifade edilen suç tipinde memurun bir suça vakıf olması önşart olarak incelenmekte idi.Bkz: Faruk 
Erem, Devlet idaresi ve Amme Nizarnı Aleyhine Cürümler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, No: 135,1959, s.51; Erman, Öze k, a.g.e., s.177; Nitekim suçun konusu ile önşart 
tartışımıştır. Erem, suçun konusu ile suçun ön şartlannın aynı şey olduğu fikrinin ortaya atıldığı; 
ancak konunun suçun ön şartı sayılmaması gerektiğinin savunulduğu ifade etmektedir. Bkz: Faruk 
Erem, "Suçun Konusu ve Hümanist Doktirin", AÜHFD 1968, C: 25, Sayı:I-2, s.13. 
22 Kanunun kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi suçunda (TCK 279) "bir suçun 
işlendi~iniöğrenmiş olma" bildirim yükümlülüğünün doğması için aranmış iken; sağlık mesleği 
mensuplannın suçu bildirmeme suçunda (TCK 280) "bir belirti ile karşzlaşma ,. bildirim 
yükümlülüğünün doğması için yeterli görülmesi, sağlık mesleği mensuplarının sorumluluklannı çok 
genişlettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım,s.333. 
23 Hatta bunun meslektaşlardan kaynaklı da olabileceği ifade edilmektedir. Bkz: Hakeri, Tıp Hukuku, 
s.796. 
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a. Görevini Yaptığı Sırada Olma 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmeme suçunda suç teşkil eden fıil, 

sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir 

belirti ile karşılaşmasına rağmen bu durumu yetkili makamlara bildirmemesi veya bu 

hususta gecikme göstermesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bildirimde 

bulunulması gereken suçun, herhangi bir zamanda öğrenilen bir suç değil; sağlık 

mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada öğrendiği bir suç olmasıdır. Bu açıdan 

sağlık mesleği mensuplarının özel olarak öğrendikleri suçları 280. madde 

bağlamında bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır24 . Bu doğrultuda bu suçun 

oluşması "görevi n yapıldığı sırada olma" şartına bağlıdır25 . Zira yükümlülük, 

görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşma ile 

doğmaktadır. Buna göre suçun, görevle bağlantılı olarak öğrenilmiş olması gerekir26
. 

Dolayısıyla yükümlülüğün bu şekilde doğmuş olmasına rağmen bildirimin 

yapılmaması veya geç yapılması bu suçun ihmali fiilini meydana getirmektedir27
. Bu 

bağlamda, sağlık mesleği mensubu ne zaman görevini yapmaktadır sorusu gündeme 

gelmektedir. Bu soruyu cevaplayabilmek için "görevin yapıldığı sırada olma" 

kavramına yeterli düzeyde açıklık kazandırılması gerekmektedir. Öğretide sağlık 

mesleği mensubunun şahsi muayenesi, sözleşme çerçevesinde veya acil müdahale 

için çağrılması neticesinde mesleğini İcra ettiği işyeri "görevin yapıldığı sırada 

olma" durumunu meydan getirdiği ifade edilmektedir
28

. Mevzuatta ise sağlık 

24 Hakeri, Tıp Hukuku, s.796. 
25 Üzülmez, a.g.e., s.828. 
26 Bu bağlantı, öğretide görev sırasında olma ya da olmama olarak değişik şekillerde 
yorumlanmaktadır. Bazı yazarlar sağlık mesleği mensubu görev sırasında olsa bile görevle ilgili 
olmayan belirtileri 280. maddenin dışında tutmaktadır. Buna göre hekimin hastasının telefon 
konuşmasına tanık olması veya hastasının cebinden düşen kağıt parçası sebebiyle zimmet suçunun 
işlendiğini öğrenmesi hallerinde, hekimin 280. madde bağlamında suçu bildirme yükümlülüğü 
olmadığını savunmaktadır. Bkz: Nuhoğlu, a.g.e., s.22; öğretide sağlık mesleği mensubu, suç işlendiği 
yönünde belirtiyi görev esnasında öğrenmiş ise 280. maddeden sorumlu olacağı; şayet ilgili sağlık 
mesleği mensubu görevini yapmadığı bir sırada öğrenmiş ise bu maddeden sorumlu olmayacağı 
yönünde fikir birliği olduğu görülmektedir. Örneğin, hekimin izindeyken suç işlendiği yönünde belirti 
ile karşılaması halinde hekimin sorumluluğu 280. maddeye göre olmayacaktır. Bkz: Ünver, Adliyeye 
Karşı İşlenen Suçlar, s.267; Üzülmez, a.g.e., s.828; Özlem Yenerer Çakmut, "Sağlık Mesleği 
Mensuplarının Suçu Bildinnemesi Suçu", Mehmet Somer'e Armağan, Ankara 2008, s. I 053; 
Özgenç, "Sağlık Mesleği .. , s.84. 
27 Üzülmez, a.g.e., s.828. 
28 Üzülmez, a.g.e., s.828-829. 
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mesleği mensuplarının mesleki faaliyetleri, TŞSTİHK tarafından hekim, diş hekimi, 

ebe, hemşire, hasta bakıcı ve sünnetçi olmak üzere ayrı fasıllar altında 

düzenlenmiştir. Buna ilave olarak, hekimlere Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 3. 

maddesi ile ilk yardımda bulunma olarak nitelendirilen ek yükümlülükler 

getirilmiştir. Buna göre, "Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun, gerekli bakırnın 

sağlanamadığı acil vakalarda, mücbir sebep olmadıkça, ilk yardımda bulunur "29
. Bu 

durumda, eğer hekim ilk yardımda bulunurken bir suç işlendiğini gösteren belirtilere 

rastlamasına rağmen, bu durumu yetkili makamlara bildirmez ise, TCK'nın 280. 

maddesinde düzenlenmiş bulunan sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 

suçunu işlemiş olacaktır30 . Yine 2 I 9 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu~nun 32. 

maddesine göre, özel hastaneye kabul edilen hastaların tedavisi sırasında suç 

belirtilerine karşılaşılması halinde; bu durum "görevi n yapıldığı sırada olma" 

durumuna dahil olduğundan bildirim yükümlülüğü söz konusu olur31
• İlgili 

düzenleme şöyledir: 

" ... Ani bir drıza veya kaza neticesinde müstacelen tedan)·e muhtaç olan 

şahısların hususi hastanelere müracaat veya nakillerinde hastanece derhal acele 

tedavilerini yapmak mecburidir. Bunlardan fakir olanların yalınlarak tedavileri 

ldzımsa hastanenin parasız kısmına alınır. " 

TCK 'nın 280. maddesinde "görevini yaptığı sırada bir belirti ile 

karşılaşmak" ibaresine yer verilmesi32
, görevini yaptığı sırada olmak ile yalnızca 

mesleğini icra etmek arasında farklı suç tiplerini gündeme getirecektir. Görevi 

sırasında olmak ile mesleğini İcra etmek teknik anlamda farklı sonuçlara yol 

açabilecektir. Görev sırasında olmak, meslek İcra etmekten daha dar bir kavram 

~ 9 Hakeri, Tıp Hukuku, s.l96: Üzülmez, a.g.e., s.829. 
30 Bkz: Üzülmez, a.g.e., s.829 
31 Üzülmez, a.g.e., s.829. 

'
2 Örneğin Avusturya'da Doktorlar Kanunun 54. maddesinden hekimlerin "meslek/erinin icrası 

strasmda (in Ausübung ihres/seines Berufs)"; Alın. CK' da "mesleki sifatları dolayısıyla öğrenme ( 
Art::,.. was ihm in dieser Eigenschafl anvertraut worden ist.)", ifadelerinin kullanıldığı 
görülmektedir.Bununla birlikte karşılaştırmalı hukuktaTCK' nın 280. maddesinde kullanılan ibareye 
benzer ibarelere de er verildiği görülmektedir. Bkz:ABD' nin Alaska eyaletinde, Alaska EyaJet 
Kanunu' nun § 47.24.010 numaralımaddesinde "mesleki vazifelerinin icrası sırasında (in the 
performance oftheir professional duties) '' ifadesine yer verilmiştir. 
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olduğundan, kanun koyucu sağlık mesleği mensuplarının bildirim yükümlülüğünün 

"görevi yaptığı sırada" karşılaştığı belirtilere dayandırarak sınırlandırmıştır. 

Görev sırasında olmayı, mevzuat tarafından öngörüldüğü şekilde sağlık 

hizmeti vermek ile görevli kılınmış olarak değerlendirdiğimizden kanaatimizce 

sağlık mesleği mensubunun bir suçun işlendiğini tıbbi hizmet verirken ancak; 

görevde olmadığı bir sırada öğrenmesi halinde 280. maddeye göre bildirim 

yükümlülüğü doğmayacaktır33 . Bu ihtimal bakımından örneğin, hastalanan 

komşusunu çağrılması üzerine komşunun evinde tedavi gerçekleştiren bir hekim, 

komşusunun vücudundaki izlerden bir suç işlendiği yönünde kanaate varırsa burada 

hekimin suçu bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zira burada hekimin 

komşusunu tedavi etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak hekim mesleğini icra 

ederek komşusuna tıbbi hizmet vermiştir. Bu durumda şartları oluşmuş ise 278. 

madde gündeme gelecektir. 

Tam tersi durum ise, sağlık mesleği mensubunun bir suçun işlendiğini tıbbi 

hizmet vermeksizin ancak; mesleğini i cra ettiği yerde (görev yerinde) bulunması 

sırasında öğrenmesi durumudur. Bu durumda da bildirim yükümlülüğü doğmacaktır. 

Bu doğrultuda sağlık mesleği mensubunun mesleğini icra ettiği yerde olsa bile 

görevle ilgili olmayan belirtiler, 280. maddenin dışında yer alır. Sözgelimi, hekimin 

hastasının telefon konuşmasına tanık olması veya hastasının cebinden düşen kağıt 

parçası sebebiyle zimmet suçunun işlendiğini öğrenmesi hallerinde, hekimin 280. 

madde bağlamında suçu bildirme yükümlülüğü olmadığını savunmaktadır34 . Bunun 

yanı sıra meslek mensubu görevini yağtığı sırada öğrendiği belirti, hastasından 

kaynaklı olmak zorunda değildir.Nitekim öğretide sağlık mesleği mensubunun 

görevini yaptığı sırada öğrendiği suç, bir meslektaşından hatta mesleğini icra ettiği 

işyerinde çalışan bir kişiden kaynaklı da olabileceği savunulmaktadır35 • 

33 Bkz: Çakmut, a.g.e., s. I 053; Nuhoğlu, a.g.e., s.22. 
34 Bkz: Nuhoğlu, a.g.e., s.22. 
35Bkz: Hakeri, Tıp Hukuku, s.797. 
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b. İştenmiş veya İşlenmekte Olan Suçlar 

Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirme yükümlülüğünün, sağlık mesleği 

mensubunun görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönündeki bir belirti ile 

karşılaşması ile doğduğunu belirttik. Kanunun 280. maddesinde "bir suçun işlendiği 

yönünde belirti" ibaresine yer verilmiştir. Bu doğrultuda sağlık mesleği 

mensuplarının karşılaştığı belirtinin gösterdiği suçların bir özelliği de bu suçların 

"işlenen" suçlar olmasıdır. "İşlenen" fiili, işlenmiş ve işlenıneye devam eden suçları 

ifade eder36
• Bu bağlamda örneğin bahsi geçen kişiler bakımından hem işlenmiş 

insan öldürme suçunun hem de henüz neticenin meydana gelmedİğİ insan öldürme 

suçunun bildirilmesi zorunludur. Yine aynı hususlar mütemadi suçlar bakımından da 

geçerlidir. Buna göre bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden 

yoksun bırakıldığının öğrenilmesi durumunda bildirimde bulunulmak zorundadır. 

Ayrıca ilgili sağlık mesleği mensubunun öğrendiği suç teşebbüs aşamasında kalması 

durumunda da bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Hatta bu kişilerin öğrendiği suç, 

suçun failinin gönüllü olarak işlernekten vazgeçtiği bir suç olsa da bildirim 

yükümlülüğünün yine yerine getirilmesi gerekmektedir37
• Ayrıca suçun kasten veya 

taksirle işlenmiş olmasının ya da kişin suçu işlerken kusurlu olup olmadığının da bir 

önemi bulunmamaktadır38 . 

36 Hakeri, Tap Hukuku, s.799;Herkese suçu bildirim yükümlülüğü öngören 278. maddede bildirim 
yükümlülüğün kapsamı, "işlenmekte olan suçlar" ve "işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği 
netice/erin sınırlandm/ması halen mümkün bulunan suçlar" olarak çizilmiştir. Dolayısıyla bu s uçta 
bireylerin, işlenmiş suçları bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu bağlamda 280. maddenin 
bildirim yükümlülüğün kapsamı ele alındığında sağlık mesleği mensupların bildirim yükümlülüğün 
kapsamının, her bireyin sahip olduğu bildirim yükümlülüğünden daha geniş olduğu görülecektir. 
Karşılaştırmalı hukukta; örneğin Avusturya hukukunda hekime suçu bildirme yükümlülüğü öngören 
Doktorlar Kanunun 54. maddesinde işlenmiş olan insan öldürme ve ağır yaralama suçları bakımından 
bildirim yükümlülüğü yüklenmiştir. Bkz:Republik Österreich Parlament, Arztegesetz, (Çevrimiçi) 
http://www.parlament.gv.at/PAKTNHGIXXIV/ME/ME_OOOI 1/index.shtml, (Erişim Tarihi: 
09.05.2012). 
37 Örneğin bir insanı öldürmek amacıyla silahıyla ateş eden fail, ölüm neticesini önlemek amacıyla 
öldürmek üzere ateş ettiği bu kişiyi hastaneye getirir ise bu durum yetkili merciiere bildirilmek 
zorundadır. 
38 Adem Sözüer' in konuşması için bkz: Güney, Özdemir, Solmaz Bala, a.g.e., s. 796-797. Bir sağlık 
görevlisinden, suçun şikayete bağlı olup olmadığının; kasten veya taksirle işlenip işlenınediği 

değerlendirmesini yapması beklenemeyeceğinden kanun koyucunun böyle bir aynm yapmaması 
isabetli olmuştur. Bkz: Yavuz Erdoğan, "Sağlık Mesleği Mensuplannın Suçu bildirmeme Suçu", 
Legal Hukuk Dergisi, C: 7, 2009/2, s.l 106. 
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Kanun bildirilmesi gereken suçları 280. maddede korunan hukuki değere göre 

bir ayrıma tabi tutmamıştır39 . Buna göre, hekimin öğrendiği suç hangi hukuki değer 

ihlal ederse etsin; bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Eski ceza 

kanunu, bildirilmesi gereken suçları, kişilere karşı işlenen suçlarla sınırlandırmıştı40 . 

765 sayılı Kanun böyle bir sınırlamayı öngörmüş iken 5237 sayılı kanunda 

öngörülmemesi öğretide 280. maddeye getirilen temel eleştirilerden birini 

oluşturmaktadır41 . 

Kanun koyucu, 280. maddede bildirilmesi gereken suçları soruşturulma ve 

kovuşturulma nedenlerine göre resen veya şikayete bağlı suçlar şeklinde de bir 

ayrıma tabi tutmamıştır. Öğretide bu durum, sağlık mesleği mensupianna 

karşılaştıkları her türlü suçu bildirme yükümlülüğü yüklenmesi, aşırı bir düzenleme 

olarak nitelendirilmekte ve bu düzenlemenin şikayete tabi olan suçların var oluş 

amacıyla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilmektedir42 . Bu noktada bir suçun re' sen veya 

şikayete bağlı bir suç olarak addedilmesi hukuki bir tercih olması sebebiyle bu 

belirlemeyi yapmak, bir sağlık mesleği mensubundan beklenebilir olup olmadığının 

da değerlendirilmesi gerekir. Nitekim öğretide bu noktada kanun koyucunun, 

bildirim yükümlülüğüne sahip olan sağlık mesleği mensupianna öğrendikleri suçun 

re' sen veya şi kayete bağlı bir suç olup-olmadığı yönünde bir araştırma yapma külfeti 

yüklemekten kaçınmak amacıyla öğrenilen suçun re'sen veya şikayete bağlı bir suç 

olup-olmamasına göre ayrım yapmamayı tercih ettiği belirtilmektedir43
. Ancak 

39 Üzülmez, a.g.e., s.83 I. 
40 Üzülmez, a.g.e., s.826. 
41 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 269. 
42 Öğretide bu durum, şikayete hakkı olan kişinin şikayette bulunmadığı veya şikayet hakkından 
feragat ettiğini beyan ettiği hallerde bile sağlık mesleği mensuplannın suçu bildirmekle zorunlu 
kılınması, bu kişiler açısından hem mesleki hem de hukuki anlamda ciddi ve haksız bir risk olarak 
tasawur edilmektedir. Bkz: Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 269; Öğretide bir görüşe göre 280. 
maddede bildirilmesi gereken suçun re'sen mi yoksa şikayete bağlı olarak soruşturolan ve 
kovuşturulan bir suç olup olmadığı noktasında bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle bildirilmesi 
gereken suçları tıpkı kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçunda olduğu gibi re'sen soruşturolan ve 
kovuşturulan suçlarla sınırlandırmak ve soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçların 

bildirilmemesinin 280. maddedeki suçu oluşturmayacağına kabul etmek uygun olacaktır. Bkz: 
Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.332. 
43 Üzülmez, a.g.e., s.83 I; Nitekim bir hekim kendisine başvuran kişinin şahıs aleyhine bir suç işleyip 
işlemediği hususunu nasıl değerlendireceği mselesi, sadece şahıs aleyhine işlenen suçların sağlık 

mesleği mensupları tarafından bildirimini zorunlu kılan ETCK' nın 530. maddesi bağlamında 
eleştirilmekteydi. Bu noktada hekimin kendi tıp verilerine göre yaptığı değerlendirmenin dikkate 
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şikayet, belirli suçlardan zarar görenlerin ceza kovuşturmasının muhtemel 

sakıncalarına karşı korunması için getirilmiş bir muhakeme şartıdır44 . Bu suçlar 

nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılması, şikayet şartının gerçekleşmesine 

bağlıdır. Buradan hareketle TCK'nın 280. maddesinin koruduğu hukuki değer, 

devletin adli yararı olunca bu yararın adiiyenin suç teşkil eden fiillerden ve bu 

suçların faillerinden haberdar olması neticesinde gerçekleşeceğini tekrar ifade etmek 

. . 45 ı d d ıstenz . Bu doğru tu a şikayet şartı gerçekleşme ikçe soruşturulması ve 

kavuşturulması söz konusu olmayan bir suçun bildirimi, devletin adli mekanizmasını 

harekete geçirmeyeceğinden TCK'nın 280. maddenin koruduğu hukuki değer ihlal 

edilmiş olmaz46
• 

5237 sayılı Ceza Kanunu'nun bildirim yükümlülüğün kapsamını, eski kanuna 

göre geniş tutması öğretide eleştirilmektedir. Bu eleştiriler temel olarak, suçu 

bildirme yükümlülüğünün hekimlerin Hipokrat'tan bu yana süre gelen sır saklama 

yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi, sağlık hakkını, tedavi olma hakkını zedelediği 

yönünde toplanmakta ve özellikle tanıklıktan çekinme hakkının esası ile 

bağdaşmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır47 . 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmeme suçunda (TCK 280) 

yükümlülük kurucu durum, sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir 

alınacağı ve bu kişiden bir hukukçu değerlendinnesi beklenemeyeceği ifade edilmekte idi Bkz: Hancı, 
a.g.e, s. I 20. 
44 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.664. 
45 Üzülmez, a.g.e.,s.827. 
46 \1emurlann suçu haber vennemesi suçu ile ilgili açıklamalar bağlamında kamu adına soruşturmayı 
gerektiren suçların bildiriminde yer alan tespitleri için bkz: Ennan, Özek, a.g.e., s.l77. 
47 Öğretide Ceza Kanunun 136. maddesiyle kişisel verilerin açıklanmasını yasaklarken; Ceza 
\1uhakemesi Kanunun 46. maddesiyle sağlık personeline tanıklıktan çekinme hakkı tanınırken; sağlık 
mesleği mensupianna suçu bildinne ile yükümlü tutulmasının bir yükümlülük çatışmasını ortaya 
çıkarıldığı savunulmaktadır. Bkz: Bazı yazarlar, hekimlerin istisnasız öğrendikleri tüm suçları ihbarla 
yükümlü turulmasını sır saklama yükümlülüğünü kısmen kaldırdığı böylece Hipokrat yemini ile 
bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirmektedir. Bkz: Hakeri, Tıp Hukuku, s. 794; Nuhoğlu, a.g.e., s.17-
l 8; Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e., s. 1031; Başka bir eleştiri de TCK' nın 280. maddesinde 
bildirim yükümlülüğünün kapsamının böylesine geniş turulmasını sağlık hakkını zedeleyeceği 

gerekçesine dayanmaktadır. Bkz: Çakmut, a.g.e., s.l054-1055; Buna karşın bu maddenin terör 
örgütleri düşünülerek getirildiği ifade edilmektedir. Adem Sözüer'in konuşması için bkz Bkz: Güney, 
Özdemir, Balo, a.g.e, s. 797; Fakat bu gerekçe tıp çevrelerince terör gerçeği nedeniyle ve toplumsal 
hasasiyetler ile sağlık mesleği mensupianna böyle bir yükümlülüğün getirilmesi eleştirilmektedir. 

Eleştiriler için bkz: Büken, Şahinoğlu, Örnek Bükem, a.g.e., s.578. 
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suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasıdır. 765 sayılı TCK'da bu 

yükümlülüğün doğmasını engelleyen bir durum mevcuttu. Buna göre sağlık mesleği 

mensupianna suçu bildirme yükümlülüğü öngören 530. maddede "bu ihbar 

kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak 

üzere" ibaresine yer verilmiş idi. Öğretide bu istisnaya yeni kanunda yer 

verilmemesi eleştirilmektedir. 

Karşılaştırmalı hukukta TCK'nın 280. maddesine benzer bir düzenleme 

Portekiz hukukunda bulunmaktadır. Portekiz Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 

bildirim yükümlülüğünü düzenleyen 242. maddesinde de bildirilmesi gereken suçlar 

arasında herhangi bir ayrım yapılmamış olmakla birlikte öğrenilen suç şikayete tabi 

bir suç ise hekimin bildirim yükümlülüğü şikayet şartının gerçekleşmesi halinde söz 

konusu olabileceği öngörülmüştür. İtalyan hukukunda ise bildirilmesi gereken suç, 

Ceza Kanunu'nun 365. maddesinde re'sen kovuşturulan suçlada sınırlandırılmıştır. 

Alman hukukunda ise belirli sağlık mesleği mensupları bakımından da bildirim 

yükümlülüğünün bulunduğu Alın. CK'nın ı 38. maddesinde sadece planlan belirli 

ağırlıktaki suçlar bakımında ihbar etme yükümlülüğü getirilmiştir. Alman hukukunda 

bu tercihin nedeni olarak Alın. CK'nın ı38. maddesinin amacının kişileri 

cezalandırmak olmadığı; suç teşkil eden neticeyi engellemek olduğu ifade 

edilmektedir. Buna göre bildirim yükümlülüğü, yalnızca planlanmış ya da neticenin 

veya suçla meydana gelen başkaca zararların meydana gelmesini engellenebileceği 

durumlarda söz konusu olur. Söz gelimi suç teşkil eden fiilin engellenmesinin artık 

mümkün olmadığı durumlarda suçu bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır48 . Bu 

yükümlülüğün bir başka görünüş şekli olarak ABD'nin Califomia eyaleti 

gösterilebilir. Califomia Yüksek Mahkemesi, Tarasojj Davası olarak anılan bir 

davada hekimin planlanan bir suçu öğrendiğinde potansiyel mağdura bildirmekle 

yükümlü olduğuna işaret etmiştir49 . 

48Sternberg-Lieben,,a.g.e.,§ ı 38 kn: ı. 
49 Bu olayda California Yüksek Mahkemesi, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin, potansiyel mağdurun 
uyanlması görevini destekleyecek yeterlilikte olduğuna karar vermiştir. Benzer şekilde Bkz: 
Simonsen v. Swenson, 104 Neb. 224, ı ı 7 N.W.83 ı (1920), (WESTLA W). 
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TCK'nın 280. maddesine göre sağlık mesleği mensuplarının planlanan suçları 

bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Örneğin bir kişi psikoloğa giderek bir kişiyi 

öldürmek amacıyla yaptığı planlardan bahsetse ya da kamuya açık bir alana bir 

bomba yerleştirdiğini söylese 280. madde bağlamında psikoloğun suçu bildirme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Suçun işlenmesi ile hukuki değerlerin ihlal edildiği 

ya da işlenıneye devam eden suçlar bakımından hukuki değerlerin ihlalinin devam 

ettiği suçları bildinneyi öngören düzenleme, henüz ihlal edilmemiş ve ihlal tehlikesi 

ile karşı karşıya kalan hukuki değerlerin ihlalini engellemeye yönelik herhangi bir 

bildirim yükümlülüğünün olmaması eleştiriye açıktır. 

c. Belirti Kavramı 

Tipikliğin maddi unsurunda yer alan bir diğer husus ise "belirti~~ unsurudur. 

Sağlık mesleği mensupianna kanunun 280. maddesinde yetkili makamlara 

bildirmeme veya bu hususta gecikme gösterme şeklinde emredilen seçimlik 

hareketler, suç işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşılması ile doğmaktadır50 . 

Belirti kavramının sözlük anlamı, bir olayın veya durumun anlaşılınasına 

yardım eden şey veya alarnet şeklindedir51 • Belirti ile eşyalardan, izlerden ve 

durumlardan bazı sonuçlara varılır52 . Öğretide bu kavramın özelliklerini ortaya 

koymamızı sağlayan çeşitli tasnifler mevcuttur53
. Bu belirti sınıflandırmaları, 

esasında belirtinin oldukça geniş bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim 

son tahlilde beyan da belge de bir belirtidir. Hatta bu noktada öğretide kanun 

koyucunun 280. maddede "bir belirti" ibaresine yer vermesi, sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirim yükümlülüğünün kapsamını çok genişlettiği 

gerekçesiyle eleştirildiği görülmektedir54
. Ancak kanun koyucu 279. maddede 

5° Czüimez, a.g.e., s.830-832. 
51 TDK, Büyük Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 05.04.2012). 
5
: Bu nedenle öğretide belirti i olayı yaşayaniann sözlü ve yazılı açıklamalarının dışında kalan bir 

delil türü olarak "dilsiz deliller" şeklinde ifade edilir. Bkz: Tosun, a.g.e., s. 767. 
53Genel- Özel belirtiler··, "olaydan önceki- olayla birlikteki ve olaydan sonraki belirtiler'', "zorunlu
zorunlu olmayan belirtiler" ve "eşyaya ilişkin belirtiler- kişilere ilişkin belirtiler" şeklinde 

sınıflandırmalar için bkz: Tosun, a.g.e., s.770-773; "tabi belirti- suni belirti" ayırımı için bkz: Kunter, 
Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.l392-1393; Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 639-640. 
54"Bir belirti" ifadesine yer verilmesini aşırı bir düzenleme olarak değerlendiren görüş için bkz: 
Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 270; Benzer şekilde Toroslu'ya göre 280. maddede bildirim 
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"öğrenmek" ibaresini kullanmakta iken 280. maddede "bir belirti ile karşılaşma" 

ibaresine yer vermiştir. Bu noktada esasında kanun koyucu bildirim yükümlülüğünün 

doğmasınının şartlarını sağlık mesleği mensupları bakımından sınırlandırmıştır. 

Öğretide bir görüşe eğer sağlık mesleği mensubu görevini yaptığı sırada bir 

suçun işlendiğini belirtiye değil de beyana dayanarak öğrenmiş ise suçu bildirme 

yükümlülüğü 280. madde bakımından bulunmadığını savunmaktadır55 . Bu noktada 

belirti kavramının yalnızca fiziki anlamda düşünülmemesi gerektiği belirtilmelidir. 

Yukarıda belirti tasniflerinde örnekler verildiği üzere failin sarf ettiği sözler de bu 

kapsamda mütalaa edilmektedir56
. Keza belirti kavramının, sözlük anlamı olarak bir 

olayın veya durumun anlaşılınasına yardım eden şey veya alarnet olarak 

tanımlanmakta olduğunu tekrar vurgulamak gerekir57
. İşte bu olayın anlaşılınasına 

yardım eden şey ve alarnet fiziki nitelikte olmayabilir. Örneğin bir psikolog 

açısından kişinin sözleri, duygusunu dışa vuruş şekilleri psikologun uzmanlık alanın 

gereği olarak önemli hususların belirtisi olabilir ki; bu belirti öğretide şahsa ait tabii 

belirtiler arasında mütalaa edilmektedir. Bu bakımdan belirti kavramını yalnızca 

fiziki yönden ele alınması 280. madde bakımından daraltıcı bir yorum niteliğindendir 

yükümlülüğünün doğması için "bir belirti" aranması çok hafif bir şüpheyi dahi yeterli gördüğü 
anlamına gelir. Fakat sağlık mesleği mensuplarının sorumluluğunu bu şekilde genişletilmesi, bu 
kişilerin iftira ve hakaret suçlarıyla dahi karşı karşıya kalma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.333; Nitekim 765 sayılı TCK döneminde memurun suçu 
bildirmemesi suçunun düzenlendiği 235. maddede "memur/ardan biri görevini yaptığı sırada 
görel·ine ilişkin olarak kamu adına kavuşturmayı gerekıiren bir suç işlendiğini öğrenmesi" şeklinde 
bir ibareye yer verilmişti. Yargıtay'ın kararına konu olan bir olayda yerel mahkeme köy muhtarını 
kamu adına kavuşturulması gereken suçu köyde herkesin duyduğuna ve böyle bir söylenti 
bulunduğuna dayanarak köy muhatraının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesini 235. 
maddenin ihlali olarak değerlendirmiştir. Ancak Yargıtay Ceza Dairesi, muhtarın kamu adına 

kavuşturulması gereken suçu, kesin kanıta dayanmadan öğrendiğinden bildirim yükümlülüğü 

olmadığına karar vermiş ve hükmü bozmuştur. Bkz: 4. C.D. 12.09.1995, 4538-5525, aktaran: Erol 
Çetin, Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Ankara, 2000, s. 707. 

)S Üzülmez, a.g.e., s.832-833: Yazara, sağlık mesleği mensubu bir suçun işlendiğini belirtilerden değil 
de; hastasının beyanından öğrendiği hallerde sağlık mesleği mensubunun suçu bildirme yükümlülüğü 
olmadığı sonucuna varmaktadır. Buna göre hastası tarafından adam öldürdüğü beyanı ile karşı karşıya 
kalan bir psikiyatristin bu beyan nedeniyle suçu bildirme yükümlülüğü olamayacaktır. Zira burada 
öğrenilen suç, bir belirtiye değil; hastanın beyanında dayanmaktadır. Ancak böyle bir durumda yazara 
göre psikiyatr, işlenmiş bir suçu ihbar etme hakkına dayanarak kendiliğinden yetkili merciiere 
bildirimde bulunulabilecektir. Yine aynı görüş için bkz: Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.973; Aksi 
görüş için bkz: Ünver, Adliyeye Karşı işlenen Suçlar, s.271. 
56 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 1392-1393. 
57 Söz gelimi organ naklini yapacak hekimin organ vericisi ve alıcısı arasında akrabalık bağından 
onların tavırlardan şüphelenmesi durumunda bu tavırlar, şüphe doğurucu belirti olarak 
değerlendirebilir. 
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ve maddenin uygulama alanını kısıtlamaktadır58 . Keza belirttiğimiz üzere beyan da 

bir belirtidir. Aynı şekilde sağlık mesleği mensubu suç işlendiğini bir belgeden de 

öğrenmiş olabilir. Suç işlendiğini gösteren bir belge de o belge ile karşılaşan kişi 

bakımından belirtidir59
. 

Sağlık mesleği mensupları, şuç işlendiğini gösteren belirtilere failden 

kaynaklı olarak karşılaşabileceği gibi; mağdurdan kaynaklı olarak da çeşitli 

şekillerde karşılaşabilir. Bunlardan ilki kişinin sağlığının kendisine karşı işlenen suç 

nedeniyle bozulmuş olduğu veya başkaca sebeplerle sağlığının bozulması sebebiyle 

hastaneye başvuran kişiye karşı bir suç işlendiğinin ortaya çıkması durumudur. İkinci 

kişi kendisine karşı işlenen yaralama suçları sebebiyle yaralı olarak hastaneye 

başvurabilir. Yahutta bulaşıcı hastalık sebebiyle bir tedavi kurumuna başvuran 

kişinin, fuhuşa sürüklendiği ortaya çıkabilir. Tüm bu hallerde kişi mağdurdur ve 

sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmesi gerekmektedir60
. 

Belirtilerin çocuk mağdurlardan kaynaklı olarak öğrenilmesine dikkat çekmek 

isteriz. Zira herkes bakımından suçu bildirmeme suçunun düzenlendiği 278. maddede 

bildirilmeyen suçun mağdurunun onbeş yaşını bitİrınemiş bir çocuk, bedensel veya 

ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kimse olması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağını 

kabul etmiştir. Bu nitelikli hala 278. maddede yer verilmiş olmasına rağmen 280. 

maddede yer verilmemesi yoruma açıktır. Oysa çocuklara karşı gerçekleştirilen 

istismar ve ihmal fiilierini sağlık mesleği mensuplarının mesleki faaliyetlerinin bir 

gereği olarak tespit etmesi daha kolay olduğuna dikkat çekmek gerekir. Nitekim 

öğretide de çocukların İstisınan halinde oluşan suçların en fazla gizli kalan suçlar 

olması sebebiyle, bildirim yükümlülüğünün önemli bir müdahale aracı olduğu ifade 

edilmektedir61
• Ayrıca cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuk, cinsel istismara 

maruz kaldığını bilmeyebilir veya bunu ifade etmekten korkabilir yahut da utangaç 

58 Ünver, Adliyeye Karş1 Suçlar, s. 267-268. 
59 Örneğin hastasının yeşil kart karnesinin sahte olduğunu fark eden hekim bakımından, söz konusu 
yeşil kart karnesi de bir belirtidir. 
60 Özgenç, Sağlık Mesleği ... ", s.86. 
61 Sokullu- Akıncı, Viktimoloji, s. 103. 
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davranabilir. Bu doğrultuda 280. maddenin failinin vasfından kaynaklanan bir 

nitelikli hal olarak bildirilmeyen suçun mağdurunun çocuk, bedensel veya ruhsal 

bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kimse olması hali bir nitelikli hal verilmesi isbetli olurdu. Failden 

kaynaklanan belirtilerin öğrenilmesi hallerine örnek olarak ise failin suç işlediğini 

pskiyatristine terapi sırasında itiraf etmesi yahut da bir kadının ilkel yöntemlerle 

çocuğunu düşürdüğünün anlaşılması durumları gösterilebilir62
. 

Bir belirtinin suç işlendiği yönünde olduğunun değerlendirmesini yapacak 

olan, yine bu belirti ile karşılaşan sağlık mesleği mensubudur. Diğer bir anlatırula 

belirtinin değerlendirilmesi noktasında sağlık mesleği mensubunun takdir hakkı söz 

konusudur. Keza bu noktada öğretide isabetli olarak belirtildiği üzere, belirtiye 

ilişkin bir hukukçunun değerlendirmesi ile hukukçu olmayan bir kimsenin 

değerlendirmesi aynı nitelikte olmayacaktır. Dolayısıyla uzmanlıktan kaynaklanan 

bu farklı değerlendirmenin de dikkate alınması gerekir63
. Buna karşın bir görüş, 

sağlık mesleği mensubunun adli bir merci olmaması sebebiyle "suç işlendiği 

yönündeki belirtiyi" bu kişilerin sapıayacak durumda olmadıklarını ve bu hükmün 

sağlık mesleği mensuplarının bildirim yükümlülüğünün aşırı derecede geniş tutarak 

bu kesimi resmi kolluk gücü konumuna indirgediğini savunmaktadır64 . 

2. Fiil: Yetkili Makamlara Bildirmernek veya Bu Hususta 
Gecikme Göstermek 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun tipikliğinin maddi 

unsuru, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşılmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmernek veya bu hususta 

gecikme göstermektir. Bu suç, bir soyut tehlike suçudur. Sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi veya geç bildirmesi nedeniyle bir tehlikenin 

meydana gelip gelmedi ği araştırılmai5 . Zira soyut tehlike suçlarında, suçun kanuni 

6~ Bkz: Özgenç, Sağlık Mesleği ... ", s.86. 
63 Hakeri, Tıp Hukuku, s.798. 
64 R. Barış Erman, "Ceza Muhakemesi Hukukunda Belirti ve ispat Değeri", GSÜHFD 2010, Prof. Dr. 
Köksal Bayraktar'a Armağan, C:I, s.681. 
65 Cnver, Adliyeye Karşı işlenen Suçlar, s.281; Alman hukukunda ise suçu bildirmeme suçu, Alın. 
CK. Madde 138, somut tehlike suçu olarak ele alınmaktadır. Krş. Lackner, Kühl, a.g.e., kn: 1; 
H oh man, a.g.e,kn :3. 
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taritindeki hareketin yapılmasıyla bir tehlikenin meydana geldiği varsayıldığı için 

suçun konusu üzerinde gerçekten bir tehlikenin meydana gelip gelmediğine 

bakılmaz66 . Bu suç, aynı zamanda bir sırf hareket suç udur. 

Mesleki bildirim zorunluluğu şeklinde nitelendirilen67 sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu, bir gerçek ihmal i suçtur68
. Gerçek ihmali 

suçların özeliği, ihmal i hareketin bizzat suç tipinde tarif edildiği suçlar olmasıdır69 . 

Bu tür suçlarda yardım etmemek veya ihbar etmemek biçiminde öngörülen hareket, 

yardım veya bildirim neticesinin meydana getirilmemesi ile tamamlanmaktadır70 . 

Diğer bir anlatımla bizatihi suçun kanuni unsurlarında belirtilen hareketin 

yapılmaması, suçun oluşması bakımından yeterlidir71
. Bu bağlamda gerçek ihmal i 

suçların dogmatik yapısının, hareket yükümlülüğünün tipik şartları olarak 

nitelendirilen yükümlülük kurucu durum ve bu yükümlülükten kaynaklanan ve 

yerine getirilmemesi ile hukuka aykırılık teşkil eden hareket yükümlüğü olmak üzere 

ikiye ayrılmak suretiyle ineelendiğini belirtmek gerekir72
. incelemiş olduğumuz 

sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu bakımından bir değerlendirme 

yapacak olur isek; bu suçta yükümlülük kurucu durumu, sağlık mesleği mensubu 

olmak ve görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmak olarak ve bu suçtaki hareket yükümlülüğünü de öğrenilen suçu yetkili 

merciiere bildirmek olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda bu suçta söz konusu olan 

hareket yükümlülüğünün yerine getirilmesi için; bu yükümlülüğün muhatabı olan 

kişinin bunu yerine getirme imkanın olması lazımdır. İşte ihmali suçlarda söz konusu 

olan bu beklenebilirliğin, gerçek ihmali suçların tipikliğinin bir unsurunu mu yoksa 

66 İçel ve diğerleri, a.g.e., s. 68; Özgenç, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.202. 
67 Erem, Türk Ceza Kanunu Şerlıi, s.2580. 
68 Lackner, Kühl, a.g.e., kn: I ;Heinz Gössel, Dieter Dölling,Strafreclıt Besanderer Teill (Straftaten 
gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte), 2. Auflage, Heidelberg, C. F. Milller Verlag, 2004, 
s. 576; Hohman, a.g.e.,§ ı38 kn:3; Czülmez, a.g.e., s.827. 
69 Hakeri, İlımali suçlar, s. ı 07. 
70 ~urullah Kunter, Suçun Maddi Unsurlan Nazariyesi ( Hareket-Netice-Sebebiyet Alakası ), 
İsmail Akgiln matbaası, İstanbul ı 954, s.53. 
71 Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. ı40. 
7 ~ Hak eri, İlımali suçlar, s. ı 08. 
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kusurluluğunun bir unsurunu mu oluşturduğu husus u tartışmalıdır73 . Bununla birlikte 

Türk öğretisinde beklenebilirliğin kusurluluk kapsamında değerlendirildiğinin 

belirtilmesi gerekir74
. Nitekim biz de bu çalışmamızda beklenebiliriilik konusunu 

kusur bahsinde ele alacağız. 

Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi suçunu düzenleyen 280. 

maddesinde düzenlenen bu suç, sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada 

bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen bu durumu yetkili 

makamlara bildirmemesi veya bu hususta gecikme göstermesi halinde oluşacaktır. 

Burada kanun koyucu, kanuni tipiklik içerisinde "bildirmeme" veya "geç bildirme" 

olarak iki ayrı tipik fiil öngörerek bu suçu bir seçimlik hareketli suç olarak 

düzenlemiştir. Seçimlik hareketli suçlar, suç tanımında öngörülen fiillerden birinin 

gerçekleştirilmesinin suç oluşması için yeterli olduğu suç tipleridir. Bu suçun 

seçimlik hareketleri, "bildirmeme" ve "geç bildirme" fiilieri bu suç bakımından 

seçimlik hareketleri oluşturmaktadır. Böylelikle kanun koyucu bazı durumlarda~ geç 

bildirmenin, bildirimi anlamsız kılabileceğinden dolayı, yükümlülüğün hiç yerine 

getirilmemesiyle geç yerine getirilmesini aynı suç tipinin ihlali olarak öngörmüştür75 . 

Geç bildirme hareketi bakımından, "geç" kavramından ne kadar sürelik bir zamanın 

anlaşılması gerektiği yoruma açıktır76 . Zira 280. maddenin gerekçesinde de "geç 

bildirmekten~· kastın ne olduğu belirtilmemiştir77 • Öğretide "bildirim 

yükümlülü~Tünün yerine getirilmemiş olmasının hukuki sonuçlarını doğw·ması" ve 

"bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi imkanının ortadan kalkmasının" geç 

bildirme olduğu ifade edilmektedir78
. Geç bildirme, olağan sayılabilecek sürenin 

73 Hakeri, ihmali Suçlar, s.254.Yazar Alman Yüksek Mahkemesini bazı kararlarında (BGH 2. 
204,206) beklenebirliğin kusurluluğu ilgilendirdiği, bazı kararlarında (BGH JR 1994, 51 O, 511) da 
tipikliği ilgilendirdiği yönünde kararlar verdiğini aktarmaktadır; Üzülmez, a.g.e., s.827. 
74 Hakeri, İhmali Suçlar, s.248; Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Seçkin Yayıncılık, 4.bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011, s. 330; Üzülmez, a.g.e., s. 827-828. 
75 Czülmez. a.g.e., s.834. 
76 "Geç bildirme" kavramının açık biçimde düzenlenmediğine yönelik eleştiriler için bkz: Büken, 
Şahinoğlu, Örnek Bükem, a.g.e., s.576. 
77 527 ı Sayılı CMK' nın ı 59. maddesine göre şüpheli ölümün ihbarı, "derhal" yapılmak zorundadır. 
78 ;\'uhoğlu, a.g.e.,s.24. 
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dışında yapılan bildirim olarak da tanımlanmaktadır79 . Bu temel tespite binaen, 

bildirimde gecikme gösterilmesinde gecikmenin var olup olmadığı değerlendirmesi 

somut olaya göre hakim tarafından somut olayın koşulları göz önünde 

bulundurularak yapılacağı ifade etmek gerekir80
. Zira geç bildirim ile ilgili önceden 

kesin ölçütler belirlemenin zor olduğu öğretide de kabul edilmektedir81
• Bununla 

birlikte her koşulda hekim, geç bildirimde bulunmuş olmamak için hastasının 

tedavisinde gecikmeye sebebiyet vermemelidir. Gerçekten, suç belirtisi ile karşılaşan 

hekim öncelikle tıbbi anlamda yapması gereken işlemleri tamamlaması 

gerekmektedir82
. 

Bildirim yükümlülüğünün yerıne getirilmesi noktasında 5237 sayılı Ceza 

Kanundan farklı olarak 765 sayılı Ceza Kanunu, sağlık mesleği mensuplarının 

öğrendikleri suçu "sanatlarının icap ettiği yardımı i fa ettikten sonra" bildirmesini 

öngörmüştü. Bu düzenleme ile kanunun, bildirim zorunluluğu ile yardımın 

engellenmesinin önüne geçilmesi amaçlandığı belirtilmektedir83
. Yardım etmenin 

sağlık mesleğinin doğasında olması sebebiyle 5237 sayılı Ceza Kanunu'nda bu 

hususa yer verilmemesi, bir eksiklik teşkil etmemektedir. Zira sağlık mesleği 

mensuplarının öncelikli ve asıl görevi, kendi mesleklerini İcra etmektir. Dolayısıyla 

sağlık mesleği mensubu, tıbbi müdahale görevini yerine getirdikten sonra bildirim 

görevini yerine getirecektir
84

. 

Burada irdelenmesi gereken "yetkili" makam kavramı dır. Buradaki yetkili 

makam kavramından anlaşılması gereken, söz konusu suçu soruşturmaya yetkili 

makamlar ile kendisine yapılan bildirimi soruşturma yapmaya yetkili kılınmış 

makamlara iletmekle yükümlü olan makamlardır85 . Bu yetkili makamlar suçlara 

ilişkin bildirim ve şikayetlerin yapılacağı makamlar olarak, CMK'nın 158. 

79 Necati ~eran, Açıklamah-İçtihath Yeni Türk Ceza Kanunu, 2.bs., Seçkin Yayıncılık, Mart 
2007, s. ı 341. 
80Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.326; Çakmut, a.g.e., s.1056; Hakeri, Tıp Hukuku, s.526; 
Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 267; Erdoğan, a.g.e., s. I 107. 
81 Hakeri, Tıp Hukuku, s.798. 
8:Suçu bildirme yükümlülüğü, kişiye tıbbi müdahalede bulunulmasının geciktirilmesine sebep 
olamayacağı vurgılanmaktadır.Bkz: .. Nuhoğlu, a.g.e., s.23. 
83 Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2583. 
84 Hakeri, Tıp Hukuku, s.796; Üzülmez, a.g.e., s.830; Tezcan, Erdem,Önok, a.g.e., s.974. 
85 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.333; Hakeri, Tıp Hukuku, s.796; 
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maddesine düzenlenmiştir. Dolayısıyla yetkili makamlar, bildirim ve şikayet 

hususlarının düzenlediği CMK'nın 158. maddesine göre belirlenecektir. Bir Suça 

ilişkin bildirim veya şikayetin yapılabileceği makamlar; 

a. Cumhuriyet Başsavcılığı, 

b. Kolluk makamları, 

c. Valilik veya kaymakamlık ya da mahkemeler ve 

d. Türkiye'nin elçilik ve konsoloslukları olarak sıralanmıştır. 

Yine bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia 

edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan bildirim veya 

şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Örneğin, görevini 

yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşan sağlık mesleği 

mensubu, bu suçu yukarıda sıralanan merciiere bildirmesi halinde bu suç 

oluşmayacaktır. Zira bu suçun düzenlenmiş olduğu 280. maddede "yetkili merciiere 

bildirmek" bir unsur olarak kanuni tipiklik içerisinde yer verilmiştir. Dolayısıyla özel 

hastanede çalışan bir hekimin öğrendiği suçu sadece hastanenin ilgili birimine 

bildirmek ile yetinmesi halinde yine suç oluşacaktır86 . 

ihbar veya şikayetin şekli ile ilgili olarak ise kanunumuz sözlü de 

yapılabileceğini öngörmüştür. CMK' nın 258. maddesinin 5.fıkrası şöyledir; 

"ihbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçil·ilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. " 

86 Eğer sağlık mesleği kamu görevlisi ise ve 279. maddede öngörüldüğü üzere kamu adına soruşturma 
ve kavuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenmiş ise çalıştığı 

kamu kurumuna veya kuruluşuna da bildirimde bulunabilir. bkz: Artuk, Gökçen, Yeni dünya, a.g.e., s. 
1032; Hakeri, Tıp Hukuku, s.798. 
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3. Fail 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun faili herkes olamaz; 

bu suçun faili yalnızca sağlık mesleği mensubu sıfatına sahip kimseler olabilir. Bu 

nedenle bu suç, bir özgü suçtur87
. Herkes tarafından işlenmesi mümkün olmayan, 

yalnızca belli bir sıfata veya niteliğe sahip kimseler tarafından işlenebilme özelliğine 

sahip bu tür suçlar mahsus-özgü-suç olarak adlandırılmaktadır88 .Bu noktada, sağlık 

mesleği mensupları kavramının kapsamı açıklıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu 

kavrama kanunun "tanımlar" başlığı altındaki 6. maddesinde yer verilmemiştir. 

Ancak, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunu düzenleyen 280. 

maddenin ikinci fıkrasında sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, 

eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşacağı düzenlenmiştir89 . 

Ayrıca maddenin gerekçesinde sağlık mesleği mensuplarının bu maddede 

sayılanlarla sınırlı olmadığı ifade edilmiştir90 . 

Sağlık mesleği mensupları kavramının kapsamını belirleyecek olursak; ilk 

olarak diyebiliriz ki; bu kimseler tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık 

hizmeti veren diğer kişiler olabilir. Burada kanun koyucunun sağlık mesleği 

mensuplarının bu sayılanlarla sınırlı tutmayarak, örnek kabilinden saydığım 

söyleyebiliriz91
. Zira, kanunumuz, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire şeklinde 

87 Çakmut, a.g.e., s. ı052; Nuhoğlu, a.g.e., s.ı9; Hakeri, Tıp Hukuku, s.795; Cnver, Adliyeye Karşı 
Suçlar, s. 264; Tezcan, Erdem,Önok, a.g.e., s.972. 

~ 8 İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.90; Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. ı ı 8 
8

Q Benzer şekilde ETCK' nın 530. maddesinde de bildirim yükümlülüğü olan sağlık mesleği 
mensupları, ''hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhiye memurıarı" olarak örnek kabilinden düzenlenmişti. 

qo TCK 'nın 280. maddesinin gerekçesi şöyledir: '?vfadde, mesleklerini icra ettikleri sırada tab ip, diş 
tabibi, ec=acı. ebe. hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar 
yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu ihbar yükümlülüğü, madde metninde sayılan 
sağlık mes/eği mensuplan ile sınırlı değildir. Örneğin, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan 
kişiler açısından da mevcuttur. 

Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlannda görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi 
sıfatını taşımaktadır/ar. Bu kişilerin suçu bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmalan halinde, 
yukandaki madde hükmü uygulanacaktır. " 
91 Aiman hukukunda Alm. CK' nin ı38. maddesinde düzenlenen planlan suçlan bildirmeme suçunda 
suçu bildirimle yükümlü kılınan sağlık mesleği mensupları, hekim, psikoloji psikoterapisti, çocuk 
veya genç psikoterapisti olarak sınırlı sayıda belirlenmiştir. Benzer şekilde Avusturya hukukunda 
sağlık mesleği mensuplarına suçu bildirme yükümlülüğü öngören doktorlar kanunun 54. maddesinde 
sadece "hekim' e suçu bildirme yükümlülüğü yüklenmiştir. Buna karşın başkaca hukuk sisteminde 
Türk Hukukunda olduğu gibi suçu bildirme yükümlülüğü öngören düzenlemelerde yükümlü kılınan 
sağlık mesleği mensuplarının örnek kabilinden belirlendİğİ görülmektedir. Örneğin, ABD' nin 
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ifade ettikten sonra çok genel bir şekilde sağlık hizmeti veren diğer kişileri de bu 

kapsam içerisine dahil etmiştir. Bu düzenleme neticesinde bu suçun faili olabilecek 

kişilerin esas alınan en önemli özelliğinin, bu kişilerin "sağlık hizmeti veren kişiler" 

olduğu ifade edilmektedir92
. Bu noktada sağlık hizmeti kavramı ele alınmalıdır. 

Sağlık hizmetleri, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 

Kanun~un 2. maddesinde insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi 

ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni 

ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştınlması (rehabilitasyon) için 

yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda 

öğretide sağlık hizmetinin doğrudan veya dalaylı olarak verilmesinin bir önemi 

bulunmadığı; önemli olanın, yapılan faaliyetin tıbbi bir hizmet teşkil etmesi olduğu 

ifade edilmektedir. Bu bağlamda tıbbi hizmet dışında kalan, hastanede kayıt yapan ya 

da reçete onayiayan kişiler bir tıbbi hizmet sunmadığından sağlık hizmeti veren 

kişiler olarak kabul edilmemektedir93
. Yine bu kişiler, mesleklerini hukuka uygun bir 

şekilde İcra eden kişiler olması gerekir94
. Öğretide 280. maddede insan sağlığı esas 

alındığından veteriner hekimlerin, 280. maddenin kapsamında yer almadığı 

savunulmaktadır95 . Kanaatimizce 280. madde ile öncelikle korunan hukuki değer 

Mississippi eyaletinde, EyaJet Kanunun 43-21-353 numaralı maddesinde bildirim yükümlülüğü olan 
kişiler, avukat, hekim, diş hekimi, stajyer hekim, hemşire, psikolog, sosyal hizmet görevlisi, ailenin 
korunması alanında uzman olan kişiler, çocuk bakıcısı, kolluk kuvvetleri, kamu veya özel okul 
çalışanları olarak sıralandıktan sonra "bir çocuğun istismar ve ihmal edildiğine yönelik makul derece 
şüphe duyan "diğer kişiler'' ibaresine yer vermiştir. 
9:cTosun, a.g.e., s.33 ı; Nuhoğlu, a.g.e., s. ı 9; Nitekim dünyada başka hukuk sistemlerinde de sağlık 
mesleği mensuplarını belirlemede " sağlık hizmeti sunma" ölçüt olarak alındığı görülmektedir. 
Örneğin, Califomia Ceza Kanunu'nun § 11160 numaralı maddesine göre bildirim yükümlülüğü olan 
kişiler, herhangi bir sağlık kurumunda, klinikte, muayenehanede ya da yerel veya devlete ait bir sağlık 
kuruluşunda veya kliniğinde çalışan yahut ta başkaca şekilde yerel veya devlet sağlık dairesi 
tarafından işletilen bir kuruluşta "sağlık hizmeti sunan" sağlık mesleği mensupları olarak 
belirtilmiştir. 
93 l':uhoğlu, a.g.e., s. ı 9. 
94Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2582; Halk arasında kendisini kırıkçı-çıkıkçı olarak adlandırılan 
kişiler 280. maddenin faili olamazlar; herkes bakımından suçu bildirmeme (TCK 278) suçunun şartlan 
gerçekleştiğinde bu suçtan dolayı fail olabilirler. Bkz: Nuhoğlu, a.g.e., s.20. 
95 Çakmut, a.g.e., s.ı052, yazar bu görüşünü Erem'in 765 sayılı Ceza Kanunu'ndaki 530. maddede 
düzenlenen suçu bildirmeme hükmüne ilişkin açıklamalarına atıf yaparak desteklemektedir. Ancak 
ETCK'da bildirilmesi gereken suçlar "kişilere karşı işlenen suçlar/a" sınırlandırılmış olması 

nedeniyle bu sonuca varılması, pek tabidir. Erem'in açıklamalan için bkz: Erem, Türk Ceza Kanunu 
Şerhi, s.2582: Veteriner hekimlerin de bu suçun faili olabileceğini savunan görüşe göre, 280. 
maddedeki suçla korunan hukuki değer, adil yargılanma hakkı olduğundan, veteriner hekimler de bir 
suçun işlendiğini görevlerini yaptıklan sırada öğrenebilir. Bkz: Ünver, Hekimin Cezai sorumluluğu, 
s.l38, dn.:8 ı; Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 264. 
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devletin adli yararı olduğundan veteriner hekimlerinde görevlerini yaptıkları sırada 

öğrendikleri suçları bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 280. maddede sayılan 

meslek mensupları, çalışmanın birinci bölümünde açıklandığından tekrar 

değinilmeyecektir. 

Bu noktada özel olarak incelenmesi gereken kişiler psikyatrislerdir. Zira bu 

kişiler bakımından sır saklama yükümlülüğü ayrı bir öneme sahiptir96
. 

Psikiyatristlerin uzmanlık alanlarının niteliği gereği fiziki hastalıkları tedavi eden 

hekimlere göre hastalarına ait daha özel nitelikteki sırlara vakıf olurlar. Bu nedenle 

bu meslek grubunu oluşturan kişilerin meslek sırrını saklama yükümlülüğü daha 

fazla önem arz eder97
. Söz gelimi failin suç işlediğini pskiyatristine terapi sırasında 

itiraf etmesi halinde psikiyatistin suçu bildirip bildirmemesi gerektiği hususu 

tartışmaya açıktır. Alman hukukunda bu konu Alın. CK ~nın 138. maddesinde sayılan 

hekim, psikoloji psikoterapisti veya çocuk ve genç psikoterapisti bakımından suçun 

İcra hareketlerinin veya neticenin engellenmesi ile bildirim yükümlülüğünün 

kalkacağı kabulü ile çözülmüştür. ABD' de ise bu konu, çatışan hükümler karşısında 

kamunun menfaati amacıyla sırların açıklanabileceği şeklinde ele alınmaktadır98 . 

279. ve 280. maddenin suç teşkil eden fiilieri belirli noktalarda 

kesişmektedir99 . Bu kesişen noktalarda failin sağlık mesleği mensubu olmasının 

yanında ayrıca kamu görevlisi olması durumunda uygulanması gereken hükmün 

96 Kolenoğlu, a.g.e., s.3 ı. 
97 

V. McHale, a.g.e., s.30. 
98 Goldfarb, a.g.e., s. ı ı 6- ı ı 7; ABD' nin Califomia eyaletinde meydana gelen bir olayda ı 4 yaşındaki 
bir kız çocuğu, üvey babası tarafından iki kez cinsel olarak istismar edilmiştir. Cvey baba daha sonra 
psikoterapistten yardım almak amacıyla bir kliniğe başvurmuştur. Psikoterapist bu kişi ile yaptığı 
görüşmelerde bu kişinin üvey kızını cinsel istismara maruz bıraktığını öğrenmiştir. Bu istismarları 
tespit eden Psikoterapist, Ceza Kanunu'nun § ı ı 166 numaralı maddesine öngörüldüğü üzere durumu 
derhal çocuk istismar merkezine ve kolluk merciierine bildirmiş, bunun üzerine üvey baba derhal 
yakalanmıştır. Mahkeme, çocuğun yetişkinler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı durumlarda 
hukukun çocuğun menfaatini üstün tuttuğuna ve bu bağlamda üç temel amacı olduğuna işaret etmiştir. 
Bunlar sırasıyla, istismarcıyı cezalandırmak, mağdurları belirlemek ve korumak ve istismarcıyı tedavi 
ederek potansiyel müstakbel m ağdurları korumaktır. People v. Battaglia, ı 56 Cal. App.3d ı 058, 203 
Cal.Rptr. 3 70, Cal. App. 2 Di st., ı 984, (WESTLA W). 
99Şöyle ki; 279. maddedeki suç teşkil eden hareket, kamu adına soruşturma ve kavuşturmayı 
gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 
bulunmayı ihmal etmek veya bu hususta gecikme göstermek iken; 280. maddedeki suç teşkil eden 
hareket, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşılmasına rağmen, 
durumu yetkili makamlara bildirmernek veya bu hususta gecikme göstermektir. 
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kamu görevlisinin suçu bildirmemesini düzenleyen 279. madde mı olduğu yoksa 

sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesini düzenleyen 280. maddenin mi 

olduğu hususunda öğretide tartışmalıdır. Burada 280. maddedeki suçun failinin kamu 

görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının olabileceğini kısaca belirtikten 

sonra, bu suçlardaki faillik meselesi normlar arası ilişkiyi ilgilendirdiğinden bu husus 

içtima bahsinde ele alınacaktır. 

Faillik hususunda düşünülmesi gereken bir diğer mesele ise sağlık mesleği 

mensubunun faili olduğu suçu bildirme yükümlülüğü olup olmadığı meselesidir. 280. 

maddenin kanuni unsurlarında suç teşkil eden fıil, görevini yaptığı sırada bir suçun 

işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşılmasına rağmen durumu yetkili makamlara 

bildirmernek veya bu hususta gecikme göstermek olarak öngörülmüştür. Kanunun 

öğrenilen suçun kim tarafından işlendiği noktasında bir tercih yapmamakla birlikte 

"görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşılma" 

ibaresi sağlık mesleği mensubunun kendisi dışında üçüncü kişilerin fiilierine ilişkin 

bir karşıtaşmayı ifade eder100
. Bu nedenle sağlık mesleği mensubunun hangi iştirak 

statüsünde olursa olsun kendisinin dahil olduğu bir suçu bildirim yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Bu sonuca bu şekilde suçun kanuni unsurlarından vanlabileceği 

gibi hiç kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını bir beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye mecbur edilemeyeceğine ilişkin "ne mo tenetur" 

olarak da adlandırılan ilkeden de yola çıkılarak varılabilir. Bu ilke, hukuka uygunluk 

sebepleri başlığı altında incelenecektir. 

Bu başlık altında belirtilmesi gereken bir diğer husus, bir suçun işlendiğinin 

birden fazla sağlık mesleği mensubu tarafından öğrenilmesi halinde hepsinin bildirim 

yükümlülüğü olup olmadığı hususudur. Bu kimselerden yalnızca birisinin bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, diğerlerinin de sorumluluğunun ortadan 

kalkıp kalmayacağı noktasında öğretide çeşitli görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre, 

100765 sayılı Kanun döneminde verilen bir kararda 235. maddede düzenlenen memurların suçu haber 
vermemesi suçunda Yargıtay, memurun bizzat faili olduğu suçla ilgili olarak bildirim zorunluluğu 
olmadığına işaret etmiştir. Bkz: 4. C.D.16.12.1997, 10651-11217, aktaran: Çetin, a.g.e., 706; 765 
sayılı TCK' nın 235. madde şötle idi; ".\1emurlardan biri görevini yaptığı sırada görerine ilişkin 

olarak kamu adma kavuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye bildirmede 
ihmal ve gecikme gösterirsedört aydaniki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandm/ır ''. 
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suç işlendiği yönünde belirtilerle karşılaşan kimselerden yalnızca birisinin bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, diğerlerinin de sorumluluğu ortadan 

kalkacaktır 101
• Zira kanun koyucunun amacı sürekli yeni suçlar ihdas etmek değil; 

barış esasına dayanan bir hukuk toplumunda yaşama hakkını sağlamaktır. Diğer 

görüşe göre ise suç işlendiği yönünde belirti ile karşılaşan kimselerden yalnızca 

birisinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi, diğerleri bakımında ne 

yükümlülüğü ortadan kaldırarak suç oluşmasını engeller ne de bu kişilerin ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldırır 102 • Bu görüşe göre, sağlık mesleği mensubunun suçu 

bildirmemesi suçunun kanuni tanımında yükümlülüğün bildirilmiş-bildirilmemiş suç 

olarak ayırt edilmemiştir. Bunun yanında sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi meslek sırrının ifşası gibi gizli bir bilginin alenileştirilmesi suç tipini 

oluşturmadığından bildirimin yapıldığı kişi ve makamlarının tutumunun ne şekilde 

olacağının ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiren kişinin neyi ne kadar 

bildirdiğinin bilinemernesi ve suç işlendiği yönünde belirtilerle karşılaşan diğer 

kişilerin de bildirimini zorunlu kılar. Nitekim suç işlendiğini öğrenen kişilerin fiili 

aynı yönü ile aynı oranda ve aynı koşullarda öğrenmesi anlamına gelmemektedir; 

kişiler olarak suç işlendiğini öğrenmesi farklı zamanlarda ve farklı şekilde 

kı b ·ı· 103 gerçe eşe ı ır . 

Bir suçun işlendiğine yönelik belirti ile birden fazla sağlık mesleği 

mensubunun karşılaşması durumunda, bu kişiler aralarından birini bildirimin 

101 Hakeri, Tap Hukuku, s. 800; Çakmut, a.g.e., s.ı052-ı053; Nuhoğlu, a.g.e., s.26-27;Mahmutoğlu, 
"Çocukların Cinsel İstismarı", s. ı 6, dn:5 ı; bazı ülkelerin kanunlarında açık düzenlemeler olduğu 
görülmektedir. Örneğin zorunlu bildirim yükümlülüğü öngören Portekiz Ceza Muhakemesi Kanunun 
242. maddesinde " birden fazla kişinin aynı suçu bildirmekle yükümlü olması halinde, birisinin 
bildinnesi diğerinin bildirme yükümlülüğünü ortadan kaldınr" şeklinde bir hükme yer verilmiştir. 
Portekiz Ceza Muhakemesi Kanunun 242. maddesi için bkz: Global Compliance Services, "Principles 
applicable to Personal Data Processing Operationsfor the Internal Reporting offinancial Wrongdoing 
(Ethics Guidelines)," http://www.globalcompliance.com/pdf/english-translation-of-portugal
guidelines- ı 0-09.pdf, (Erişim Tarihi: 2 I. ı 2.20 ı ı). 
102Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2582; Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.273-274; yazar 
Polanya Ceza Kanunun 240. maddesinin 2. paragrafında hangi koşullarda başkasının bildirdiği veya 
ceza kovuştunna makamlarının öğrendiği suçun diğer kişilerin bildirim yükümlülüğünü ortadan 
kaldıracağı ve tipe uygun fiile istisna teşkil edeceğine ilişkin bir hükme yer verildiğini aktarmaktadır. 
Bu doğrultuda yazar, TCK' da da bu şekilde bir hükme yer verilmedikçe başkasının öğrendi ği suçu 
bildirmiş olması, suçun işlendiğini öğrenen diğer kişilerin ayrı ayn bildirim yükümlülüğü olduğunu 
savunmaktadır. 
103 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.264. 
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yapılması için yetkilendirebilirler104
. Ancak bu durumda yine bildirimin yapılması 

için yetki verilen kişinin ihmalinden veya geç bildiriminden diğerlerinin de 

sorumluluğu devam eder105
. 

Bildirim yükümlülüğü olan kişiler bir suç işlendiği yönündeki belirtiye sahip 

olan kişiye sağlık hizmeti sunan ilk sağlık mesleği mensupları ile sınırlı değildir; bu 

kişilerin yanı sıra bu kişiyi daha sonra sağlık hizmeti sunan kişilerin de bildirim 

yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; tüzel kişiler bu suçun faili olamaz. Zira tüzel 

kişiler bu suçun faili olabileceğine ilişkin kanunda açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır106 . Bu doğrultuda söz gelimi hastanelerin 280. madde bağlamında 

böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak hastanenin organlarında çalışan 

kişilerin şartları oluşmuş ise, herkes bakımından suçu bildirmeme suçundan (TCK 

278) sorumluluğu doğabilir. Kamu tüzel kişiliğine ait hastanelerin organlarında 

çalışan kişilerin, kamu adına soruşturmayı ve kavuşturmayı gerektiren işlenen veya 

işlennıckte olan bir suçu öğrenmeleri durumunda ise kamu görevlilerinin suçu 

bildirmemesi suçundan (TCK 279) sorumlu olur. 

4. Mağdur 

Mağdur, kısaca haksızlığa uğramış kişiyi anlamına gelir ve suçla korunan 

hukuki değeri zedelenen kimseyi ifade eder107
. Sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçu (TCK 280), "Adliyeye karşı suçlar" başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu suç ile korunan hukuki değer, devletin adli yararı olduğunu 

belirtmiştik. Devletin adli yararı da toplum adına yürütülen adli işlerin bütününü 

104Bazı hukuk sistemlerinde bildirim yükümlülüğünün kurul oluşturulmak suretiyle 
gerçekleştirebileceklerini açıkça düzenlendiği görülmektedir. Nitekim Califomia Ceza Kanunu'nda 
sağlık mesleği mensupianna suçu bildirim yükümlülüğü yükleyen "yaralanma/arın bildirimi .. başlıklı 
§ ı ı ı60 numaralı maddesine göre, kanunun öngördüğü şekilde bildirim yükümlülüğü doğan kanunda 
tanımlanan sağlık mesleği mensuplarının kural olarak her birinin suçu bildirim yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Ancak bu kişiler iki kişi ve daha fazla sayıda olmak üzere bir araya gelmek suretiyle 
bir kurul oluşturarak ve seçilen bir üyenin imzasıyla ortak bir rapor oluşturarak bu yükümlülüklerini 
yerine getirebilirler. Bu raporun hatalı olduğunu düşünen herhangi bir üye bunun üzerine yeni bir 
rapor düzenieyebil ir. Bkz: Califomia Ceza Kanunu,§ ı ı ı6ı 
105 Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2582. 
106 Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.273-274. 
107 İçel ve Diğerleri, a.g.e., s. 88; Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.204. 
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ifade eden devletin adli faaliyetleri ile sağlanır. Bu nedenle bu suçun konusu 

toplumu oluşturan bütün bireylere aittir108
. Buna göre bu suçun mağduru, toplumu 

oluşturan ve barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan 

herkestir109
. 

B. Manevi Unsur 

Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi suçu, kasten işlenilen bir 

suçtur110
. Bu suçun olası kastla işlenip işlenemeyeceği noktasında, öğretide görüş 

ayrılığı bulunmaktadır. Bir görüşe göre bu suçta olası kast, mümkün iken 111
; bir diğer 

görüşe göre bu suç, yalnızca doğrudan kastla işlenebilir; olası kast ile işlenemez 112 • 

Bu suç bakımından taksir söz konusu olmaz. Zira taksirli hallerin cezalandırılması 

için bu hususun açıkça kanunda düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu suç 

bakımından kanunumuz taksirli hali saklı tutmadığından, bu suçun taksirli halinin 

cezalandırılması mümkün değildir. Amaç ve saik konusunda ise bu suç tipinde ayrıca 

belirtilmediğinden önemsizdir113 .Gerçekten, ceza hukuku kural olarak, kişilerin saik 

ve amaçlarıyla ilgilenmez. Amaç ve saik hususlarının dikkate alınması için bunların 

suç tipinde özellikle belirtilmesi gerekir. Bu bağlamda failin etik ve dini sebeplerle 

hareket etmesinin de bir önemi olmadığının da belirtilmesi gerekir114
• 

108 Üzülmez, a.g.e., s.837. 

ıo<ı Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.206. 
110 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s. 334; Özgenç, Sağlık Mesleği .. , s.87; Hakeri, Tıp Hukuku, 
s. 799; Üzülmez, a.g.e., s.837; Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 280; Çakmut, a.g.e., s. 1056-1 057; 
I\.'uhoğlu, a.g.e., s.24-25; Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e., s.885-892;Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., 
s.974; Çetin Arslan, Bahattin Azizağaoğlu, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil Yayın 

Dağıtım, l.bs.,Kasım 2004,s. ı ı ı 6- 1124; Hatipoğlu, Parlar, a.g.e.,s.4325; Alman Hukuku için bkz: 
Lackner, Kühl, a.g.e., kn:7; Hohman, a.g.e., § ı 38 kn: 19; Stemberg-Lieben, a.g.e., kn: 25. 
111 Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.280; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.974. 
112 Yazara göre 280. maddenin gerekçesinde, "işlenmiş bir suçun" bildirilmesinden bahsedilmesi 
sebebiyle işlendiği hususunda kesin bilgi sahibi olunan bir suçla ilgili olarak bildirim 
yükümlülüğünün varlığından bahsedilebilir. Bkz: Özgenç, Sağlık Mesleği .. , s.86; Benzer şekilde 
Meran, a.g.e., s. 134ı; Alman hukukunda Alın. CK' nın 138. maddesinde sağlık mesleği mensuplan 
da dahil olmak üzere düzenlenen herkes bakımından suçu bildirmeme suçunun manevi unsurunda 
failin en azından olası kast ile hareket etmesi aranmaktadır. Bkz: Hohman, a.g.e., § 138 kn: 19. 
113 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.334; Üzülmez, a.g.e., s.837; Arslan, Azizağaoğlu, a.g.e., 
s. ı ı ı 6- ı ı 24. 
114 Çakmut, a.g.e., s. ı 056; ~uhoğlu, a.g.e., s.24. 
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Öğretide bu suçun sadece kasten işlenebileceği yönünde bir fikir birliği 

bulunmakla birlikte; ihmali suçlarda kastın ne şekilde var olacağı; diğer bir değişle, 

kastın neleri kapsaması gerektiği hususu tartışmalıdır 115 • Gerçek ihmali suçların 

dogmatik yapısı, yükümlülük durumunu meydana getiren hareket ile ilgili koşulları 

ile bundan kaynaklanan yerine getirilmemesi hukuka aykırılık teşkil eden hareket 

yükümlülüğünün bir araya gelmesi ile oluşur 1 16
• Buradan hareketle sağlık mesleği 

mensubunun suçu bildirmemesi suçunun failinin kasten hareket etmesi için, failin, 

yaptığı sırada suç işlendiği yönünde bir belirtiyle karşılaştığını; bildirim 

yükümlülüğüne sahip olduğunu ve yetkili makamlara bildirmediğini veya zamanında 

bildinnediğini bilmeli ve istemelidir. 

Sağlık mesleği mensubunun kastı, bu suçun maddi unsurları bağlamında 

suçun konusunu ve hareketini kapsamalıdır. Aksi halde failin kastı bulunmadığından 

suç meydana gelmez. Suçun konusu ile ilgili olarak fail, karşılaştığı belirtinin bir suç 

ile ilişkili olduğunu bilmelidir. Failin kastı görevin yaptığı sırada bir belirti ile 

karşılaştığını; bu şekilde karşılaştığı bu suçun işlenmiş veya işlenmekte olan bir suç 

olduğunu ihtiva etmelidir. Örneğin, bir hekimin bir suç işlendiği yönünde belirti ile 

karşılaşmasına rağmen; bu belirtinin suçla değil de bir sözleşmeye aykırılık ile 

bağlantılı olduğu zannıyla durumu yetkili merciiere bildirmemesi halinde suçun 

konusu üzerinde bir hata söz konusu olur1 17
• Bu durumda hekim kasten hareket etmiş 

olmaz. Yine benzer şekilde hekimin öğrendiği suçun henüz işlenınemiş olduğu 

zannıyla durumu yetkili merciiere bildinnemesi durumunda da hekimin suçun 

konusu üzerinde bir hata haline düştüğünü ve dolayısıyla kasten hareket etmediğini 

söyleyebiliriz 1 18
• Failin kastının hareketi kapsamadığı durumlar da söz konusu 

olabilir. Söz gelimi sağlık mesleği mensubunun bildirim yükümlülüğünün yapılması 

gereken zamana ilişkin hataya düşmesi sebebiyle geç bildirimde bulunması 

ı ı' Hak eri, Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.236-242. 

ıı 6 Hakeri, Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.l08. 

ı ı 7 Hekim belirtinin bir suç işlendiğini göstermesi noktasında da hata yapabilir. Söz gelimi, hekim 
belirtinin suç teşkil eden bir fıilden kaynaklı değil de; başka sebeplere dayandığını düşünebilir. 

Örneğin, darp eseri sonucu oluşan bir çıkığın, tedavi eden hekimin bunun bir futbol karşılaşmasından 
kaynaklandığı yönündeki beyanda bulunulması ve hekiminde bu beyana dayanması durumunda suçun 
maddi unsurlarında hata bağlamında tartışılabilir. Bkz: Üzülmez, a.g.e., s.838. 

ı ıs Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.330; Erdoğan, a.g.e., s.l 107. 
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durumudur. Benzer şekilde bildirimin yapılması gereken merciierde yapılan hata da 

bu kapsamda değerlendirilir 1 19
• 

Dikkat çekmek isteriz ki; gerçek ihmali suç olan sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda, suçun konusu aynı zamanda yükümlülük 

kurucu durumu da oluşturduğundan, bu suç tipinde suçun konusu ile yükümlülük 

kurucu durum iç içe geçmiştir. Dolayısıyla failin suçun konusuna ilişkin hatası, failin 

yükümlülüğünün oluşmasını da engeller ve bunlara ilişkin bir hata suçun maddi 

unsurlarında bir hata bağ lamında mütalaa edilir120
• 

B. Hukuka Aykırılık Unsuru 

ihmali suçlar açısından da genel hukuka uygunluk sebepleri icrai suçlarda 

olduğu gibidir121
. Bu noktada sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi 

suçunun adliyeye karşı işlenen bir suç olarak düzenlendiğinden bu suç bakımından 

rızanın bu için bir hukuka uygunluk sebebi teşkil edemeyeceğinin belirtilmesi 

gerekir122
. Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi suçunun başlıca hukuka 

uygunluk sebepleri olarak hakkın kullanılması kapsamda, Anayasada düzenlenmiş 

olan "ne mo tene/ur" ilkesi ile CMK' nin 48. maddesinde düzenlenen tanıklıktan 

çekinme hakkı, bu suç bakımından birer hukuka uygunluk sebebi olarak 

incelenebilir. Fakat bu hukuka uygunluk sebebine yer verilmeden önce meslek 

sırrının TCK 'nın 280. madde karşısında bir hukuka uygunluk sebebi teşkil edip 

etmeyeceği sorunu ele alınacaktır. 

119 Bu hata halleri, kanunun JO. maddesinin I. fıkrası bağlamında değerlendirilir. Ancak kanunun 
taksirli sorumluluk halini saklı tutmuştur. Sağlık mesleği mensubunun failinin taksirli hareket etmesi 
hallinde, bu suç taksirle işlenemeyeceğinden bu suç oluşmayacaktır. Kastı etkileyen hata halinde 
CMK' nın 223. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince yüklenen suç açısından failin kast 
veya taksirinin bulunmaması ntdeniyle heraat kararı verilir. 
12° Kanunun 280. maddesinde düzenlenen suçun konusunda ve dolayısıyla bu suçtaki yükümlülük 
kurucu durumlardaki hatanın suçun maddi unsurlarında bir hatası nedeniyle bildirim yükümlülüğüne 
sahip olduğunu bilmeyen bir sağlık mesleği mensubunun hatası da suçun maddi unsurlarında hatadır. 
Fakat suçtaki yükümlülük kurucu durumların oluşmasına rağmen kişinin bildirim yükümlülüğünün 
olduğunu bilmemesi, emir hatasını oluşturur. Emir hatası ihmali suçlarda, icrai suçlar bakımından 
ifade edilen yasak hatasının karşılığını oluşturur. Bu hata halleri kusurluluğa ilişkin olduğundan bu 
konu kusurluluk başlığı altında incelenecektir. 
121 Hakeri, Ceza Hukukunda ihmal Kavramı,s.258-262; Koca, Czülmez, a.g.e., s.335-336. 
122 1'\uhoğlu, a.g.e., s. 25; Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar., s.278. 
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1. Meslek Sırrı İle Suçu Bildirmeme Suçu Arasındaki İlişki 

Sağlık mesleği sunan kişiler, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken bireylere 

ait çeşitli sırlara vakıf olmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu meslek sınıfını oluşturan 

bireyler, eski çağlardan buyana hastalarına ait sırları saklamak ile hem meslek etik 

kuralların bir gereği hem de sağlık mesleği sunan ve sunulan kişi arasındaki 

sözleşmenin yükledİğİ sadakat ve özen gösterme borcunun bir gereği olarak yükümlü 

kılınmaktadır. Bunun yanı sıra ceza hukuku bakımından da meslek sırrını saklama 

yükümlülüğü, başta kişilerin özel hayatın gizliliği hakkı olmak üzere çeşitli hakların 

korunmasını temin eden bir nitelik arz etmektedir. 

Meslek sırrının saklanmasının esasında özel hayatın gizliliği hakkının önemli 

bir yer tutması sebebiyle TCK'da meslek sırrını saklama yükümlülüğünün ihlaline 

aykırılıktan kaynaklanan hükümler, kanunun "özel hayata ve hayatın gizli alanına 

karşı suçlar" başlığı altında düzenlenen suç tipleri bağlamında mütalaa edilir. 

Kanunun bu başlığında düzenlenen suçlar, "Özel Hayatın Gizlifiğini İhlal" (I CK 

13./), "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" (TCK 136), ve 

"Verileri Yok Etmeme" (TCK I 38) suçlar olarak sıralanmaktadır. Bu düzenlemeler 

ile birlikte kanununda çalışmamızın konusunu oluşturana öğretide mesleki bildirim 

zorunluluğu şeklinde nitelendirilen123 sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmeme 

suçu ile meslek sırrının saklanması yükümlülüğünün bir istisnasına yer verilmiştir. 

TCK 'nın 280. maddesinde düzenlenen bu suç ile sağlık mesleği mensupları 

görevlerini yaptıkları sırada karşılaştıkları suçları bildirim ile yükümlü kılınmıştır. 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğüne aykırılıktan 

kaynaklanabilecek suç tipleri ile 280. maddede düzenlenen sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirme yükümlüğüne aykırılıktan doğan suç tipi arasındaki 

ilişkiyi kanun hükmünü İcra bağlarnından bu şekilde ortaya koyduk. Meslek sırrının 

suçu bildirmeme suçu arasındaki ilişki kanun hükmünü İcra bağlamında ele alınması 

gerekir. Bu noktada meslek sahiplerinin sır saklama yükümlülüğü, Ceza Kanunu'nda 

yer alınamakla birlikte Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, 

Türkiye'nin taraf olduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi düzenlemelerde 

ı::J Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.2580. 
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yer verilmiştir. Bu noktada kanun hükümleri arasındaki bu ilişkide hangi kanunun 

hükmünün diğerini hukuka uygun kılacağı hususu değerlendirilmelidir. Kanun 

hükmünü İcra, TCK' nın 24. maddesinde "kanunun hükmünü yerine getiren kimseye 

ceza verilmez" şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda bir suçu bildirmekle bir kanun 

hükmü ile yükümlü kılanan sağlık mesleği mensubu, 280. madde gereği bir ödev 

altındadır. Bu mesleğin mensuplarını belirli şekilde hareket etme ödevi ile yükümlü 

kılan 124 bu madde gereğince görevlerini yaptıkları sırada bir suç işlendiği yönünde 

belirti ile karşılan sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmesi, meslek sırrının ihlali 

bağlamında gündeme gelecek olan "Özel Hayatın Gizlifiğini İhlal" (TCK 134 ), 

"Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" (TCK I 35), "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme 

veya Ele Geçirme" (TCK 136) suçları bakımından bir hukuka uygunluk sebebi teşkil 

edecektir. Dolayısıyla kanunun öngördüğü şekilde yetkili mecilere yapılan bir suç 

bildirimi, hukuk aykırı bir hareket olarak nitelendirilemez. 

Kanunun bu kabülü karşısında meslek sahiplerinin sır saklama yükümlülüğü 

ile TCK'nın 280. maddesinde düzenlenen suçu bildirme yükümlülüğü arasında bir 

çatışmasını olmadığını belirtmemiz gerekir. Kanun koyucu bu şekilde bir düzenleme 

yapmak suretiyle bir hukuk toplumunda hukuk düzenini ihlal etmeyen hususların 

ancak bir "sır" olarak nitelendirilip bir hukuki değer olarak korunabileceğini kabul 

etmiş olmaktadır 125 . Nitekim suçun, işlendiği kişiyi olduğu kadar topluma da inciten 

bir hukuka aykırılıkolarak kabul edilir126
. Bu kabulden hareketle kanun koyucu 

sağlık mesleği mensuplarının "işlendiği yönünde belirtilerle karşılaştıkları suçlar" 

bakımından ayrı bir suçu bildirme suçu ihdas etmiştir. Bu şekilde kanun koyucu 

esasında var olan yükümlülük çatışmasını, 280. madde ile belirli şekilde 

sınırlandırmak suretiyle suçu bildirmeme suçunu düzenleyerek ortadan kaldırmayı 

tercih etmiştir 127 . Zira herkesi suçu bildirmekle yükümlü kılan kanunun 278. 

maddesinin gerekçesinde suçu bildirerek suçluların devletten cezalandırılmasını talep 

1 ~ 4 Dönmezer, Erman, C:2, s.83. 
1 ~ 5 Üzülmez, a.g.e., s.844. 
1 ~6 Tosun, a.g.e., s. ı 79- ı 80. 

ın Cnver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.242-243. 
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etmek hem bir hak hem de bir yükümlülük olarak mütalaa edilmiştir128 . Dolayısıyla 

bir suçun işlendiğini öğrenen kişilerin yetkili merciiere bildinnesi, bir hakkın 

kullanılması niteliğini taşımaktadır129 . Kanun koyucu 280. madde ile ayrı bir hüküm 

sevk etmek suretiyle bir tercih yaparak bildirim yükümlülüğünü "görevini yaptığı 

sırada karşılaşılan bir suçun işlendiği yönündeki belirtiler" ile sınıri andırarak 

yükümlülük çatışmasını ortadan kaldınnıştır. Bu şekilde kanun koyucu tıpkı kamu 

sağlığı gibi suçun işlenmesinin de toplumun yararını ilgilendirdiği durumlar olarak 

bireyin yarariarına tercih etmekte ve tercih ettiği bu üstün yararlar için belirli 

hususların bildirimini zorunlu kılmaktadır 130 . 

Kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensupları bakımından kamu görevlisinin 

suçu bildinnemesi suçu (279. madde) ile göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu (258. 

madde) arasındaki ilişki incelenmelidir. Her iki maddenin faili olan kamu görevlisi 

258. madde ile görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve 

gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklaması, 

yayınlaması veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini 

kolaylaştınnası suç olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra 279. madde ile kamu 

görevlisinin kamu adına soruşturma ve kavuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini 

göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayıı 

ihmal etmesi veya bu hususta gecikme göstermesi suç olarak düzenlenmiştir. Bu iki 

norm arasında kanun hükmünü İcra sebebiyle kamu adına soruşturma ve 

kavuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenildiği haller 

ile sınırlı kalmak üzere kanun koyucu kamu görevlilerine bildirim yükümlülüğü 

ödevini yüklemiştir. 

Kanun koyucunun tercihi bu şekilde olmakla birlikte burada suçu bildinneme 

suçunun ihdas edilmesi karşısında üstün hukuki değer hususu irdelenmelidir. Kanun 

hükmünü İcranın hukuka uygunluğunun sebebini kanun oluşturmaktadır. Bu şekilde 

kanun öngördüğü kişilere bireylerin malvarlığına, özgürlüğüne veya sırlarına yönelik 

1
:

8"Suçlulann ce=alandmlmasmı devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi; herhangi bir 
suç olgusunun gerçekleştiRini öRrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi. aynı 
=amanda bir yükümlülüktür ". 
1
:

9 Cruımez, a.g.e., s.824. 
130 Donay, a.g.e., s. ı ı 6- ı ı 7. 
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fiillere, bu fiiller ceza kanunundaki bir suç tipini ihlal edici nitelikte olsa bile izin 

verilmektedir131 .Bu izin ise devletin egemenliğinden doğmakta ve devletin 

fonksiyonlarının yerine getirilmesine hizmet etmektedir132
. Kanunun verdiği bu izin, 

bir hukuki değerin ihlaline izin verirken bir başka hukuki değeri de korunmaktadır. 

İnceleme konumuzu oluşturan suçu bildirmeme suçunda kanun koyucu sağlık 

mesleği mensuplarına görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri suçu bildirmekle 

yükümlü kılarak ilk önce devletin adli yararını ve eğer bildirilmeyen suç işlenmekte 

olan veya işlenmiş olup da neticeleri hala gerçekleşmemiş bir suç ise aynı zamanada 

bildirilmeyen bu suçlarla korunan hukuki değeri de korunmuş olmaktadır. Bu durum 

karşısında sağlık mesleği mensubunun suçu bildirme yükümlülüğü yerine getirmesi, 

kanunda düzenlenen belirli suç tiplerini ihlal edici nitelikte de olabilir. Burada 

kanunun ihlal edilmesine izin verdiği hukuki değerin suçu bildirme ile korunan 

hukuki değer karşısında üstün olmaması gerektiğini belirtmemiz gerekir. Nitekim 

çalışmamızın karşılaştırmalı hukuk bölümünde incelediğimiz üzere birçok hukuk 

sisteminde suçu bildirme yükümlüğü, belirli ağırlıktaki suçlar ile kamu yararı gibi 

üstün menfaatler veya hukuki değer ihlalinin önlenmesinin hala mümkün olduğu 

planlanan ve işlenmekte olan suçlar ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu şekilde 

karşılaştırmalı hukukta daha yüksek nitelikteki değerlerin korunması ile bildirimi 

hukuka uygun hale getirdiği fikrinden yola çıkarak bildirim yükümlülüğü belirli 

suçlar ile sınırlı kalmak üzere tesis edilmekte ve böylece korunan hukuki değerler 

arasında bir tercih yapılmaktadır. Keza öğretide de bildirim yükümlülüğün hiçbir 

biçimde olmadığı fikri kabul edilmernekle birlikte bu yükümlülüğün bir taraftan 

toplum düzenini çok ağır biçimde tahrip eden suçlada sınırlandırmanın, diğer 

taraftan da somut olayın özelliği dikkate alınarak öne çıkan üstün hukuki değeri 

gözeterek bir çözüm üretmenin daha isabetli bir yaklaşım olacağı 

savunulmaktadır133 • Üstün hukuki değerlerin korunması amacıyla sır saklama 

yükümlülüğünün ihlaline izin verilmesi fikri, bizim de katıldığımız bir fikir olmakla 

birlikte, somut olaya göre üstün hukuki değerin kabulünün de değişeceğini kabul 

131 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.bs., İstanbul, Beta, C: II-III, 1992, s. 164-165. 
132 Bkz: Önder, a.g.e., s.l64. 
133 Mahmutoğlu, "Çocuklara Yönelik Cinsel istismar Suçu", s. 16, dn:51. 

138 



etmemiz gerekir. Hatta geçmişte suç olarak kabul ettiğimiz birçok suç tipi artık suç 

olmaktan çıkarılmakta yahut da yeni suç tipleri ihdas edilmektedir. Bu noktada 

Alman hukukunda üstün hukuki değerleri korumak amacıyla katalog suç tiplerini 

sıralayan Alın. CK'da bu suç tiplerinin dışında kalan başkaca suç tipleri bakımından 

hekimin suçu bildirmesini Alın. CK'nın 34. maddesinde düzenlenen hukuka 

uygunluk sebebi olan zorunluluk hali bağlamında ele alındığı görülmektedir134. 

Esasında sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmekle yükümlü kılındığı suçları 

sıralamak, pratikte oldukça güçtür. Bu noktada bir hukuk devletinde olması gereken 

en temel ilkeye; hukuki güvenlik ilkesine ve bu noktada belirlilik ilkesine bağlı 

kalınarak, kanun koyucununhukuki değerler arasında bir değerlendirme yapılmasına 

izin vermesi gerekir. Bunu da hali hazırda ancak şartları oluştuğu takdirde zorunluluk 

hali bağlamında yapabiliriz. 

Sonuç olarak sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun (TCK 

280. madde), belirli kişilere belirli tarzda hareket etme ödevi yükleyen bir hüküm 

olması sebebiyle 280. madde gereğince bildirim yükümlülüğünü yerine getiren bir 

sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmesi, kanun hükmüni İcra niteliği taşır. Kanun 

koyucu 280. madde ile ayrı bir hüküm sevk etmek suretiyle bir tercih yapmış, 

bildirim yükümlülüğünü "görevini yaptığı sırada karşılaşılan bir suçun işlendiği 

yönündeki belirtiler" ile sınırlı olarak meslek sırrını saklama yükümlülüğünü kabul 

etmemiştir. 

134 Örneğin Alman hukukunda belirli sağlık mesleği mensuplannın Ceza Kanunu'nun 138. 
maddesinde öngörülen belirli suçlar ile sınırlı olmak üzere suçu bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Bu maddede öngörülmeyen suçlar bakımından sağlık mesleği mensubunun suçu bildirme 
yükümlülüğü bulunmamaktadır; ancak bu suçların bu kimseler tarafından bildirmeleri durumunda 
ceza kanunun 203. maddesinde düzenlenen "özel sırların ihlali" suçu bağlamında ele alınmaktadır. 
Bu noktada korunan hukuki değerler arasında bir değerlendirme yapılmakta ve daha üst derecedeki bir 
hukuki değerin tercih edilmesi Ceza Kanunu 'nun 34. maddesinde düzenlenen hukuka uygunluk sebebi 
olan zorunluluk hali kapsamında mütalaa edilmektedir. Bkz: Michalowski, Medical Confidentialty 
and Crime, s. 115; Ulsenheimer, a.g.e., s. 444; Benzer şekilde Fransız Ceza Kanunu'nda sağlık 
mesleği mensuplarına mesleğini yerine getirirken öğrendikleri suçları bildirim yükümlülüğü 
öngörülmemiştir; sadece belli koşullar halinde meslek sırrının ifşası suçunu oluşturan fiili hukuka 
uygun kılan bir maddeye 226-14 numaralı maddeye yer vermiştir. Burada sağlık mesleği 

mensupianna bildirim yükümlülüğü yüklemek yerine onlara takdir hakkı vererek onların seçimini 
cezalandırmamak yoluna gidilmektedir; Bir başka örnek ise İngiliz hukukudur. Bu sistemde sağlık 
mesleği mensupları bakımından bildirim yükümlülüğü öngören genel bir hüküm bulunmamaktadır. 
Buna yanında suçu önlemek amacıyla sağlık mesleği mensuplannın bildirime zorlanamayacağı da 
ifade edilmektedir. Bununla birlikte İngiltere' de öğretide bazı durumlarda kamunun menfaatinin sır 
saklama yükümlülüğüne üstün geldiğinin kabul edildiği bildirilmektedir. Bkz: V. McHale, a.g.e., s.90. 
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2. Nemo Tenetur İlkesi 

Anayasanın "suç ve ceza/ara ilişkin esaslar" başlıklı 38. maddesinde belirtilen 

ceza hukukuna ilişkin ilkelerden biri de adil yargılanma hakkının bir parçası 

oluşturan ve uluslararası alanda genel kabul gören bir ilke olan135
, "Nemo tenetur se 

ipsum accusare "; Türkçe ifadesiyle "aleyhe delil verme yasağıdzr." Bu ilke, 

Anayasanın 38. maddesinin 5. fıkrasında" .. . hiç kimse kendisini ve kanunda 

gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz " şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu anayasal düzenleme neticesinde, "Nemo tenetur se ipsum accusare" olarak 

adlandırılan ve insan haklarının temelini oluşturan bu ilke gereğince, hiç kimse 

kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını bir beyanda bulunmaya veya bu yolda 

delil göstermeye mecbur edilemez136
. Bu mecburiyet, kişinin kendisinin veya 

kanunda gösterilen yakınlarının "aktif' bir davranışla suçlanmasına yardımcı 

olmasının yasaklanmış olduğunu ifade eder137
. Aleyhe delil verme yasağını 

şüphelinin ve sanığın susma hakkı ile tanığın susma ve tanıklıktan çekinme hakkı 

tarafından desteklenip tamamlanır138 . Dolayısıyla kanunda gösterilen yakınlarından 

birinin suç işiernekte olduğunu yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü bu kimseler 

bakımından bulunmamaktadır. Bu duruma örnek olarak, oğlunun işlediği bir suç 

sonucu hastaneye getirilen hastanın tedavisi sırasında oğlunun işlediği suçun 

belirtileri ile karşılaşan hekimin suçu bildirmemesi gösterilebilir. 

Öğretide Anayasada öngörülen bu ilkenin hukuki niteliği noktasında farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Bazı yazariara göre aleyhe delil verme yasağı, kusurluluğu 

etkileyen bir haldir. Zira suçu bildirme yükümlülüğü yükleyen bu hükümle kişinin 

kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunması veya bu 

yolda delil göstermesi beklenemeyeceğinden bildirim yükümlülüğünün ihmali, bir 

135 Ünver, Hakeri, a.g.e., s.75. 
136 Öztürk ve Diğerleri, a.g.e., s.l45; Ünver, Hakeri, a.g.e., s.74. 
137 K un ter, Y enis ey ,Nuhoğlu, a.g.e., s.33. 
138 Ünver, Hakeri, a.g.e., s.74. 
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mazeret sebebini teşkil eder139
. Bazı yazariara göre de aleyhe delil verme yasağı, bir 

şahsi cezasızlık sebebidir140
• Şahsi cezasızlık sebepleri, kanunda suç olarak 

tanımlanmış bir fiilin işlenmesine rağmen, suçun icrası sırasında var olan failin 

şahsından kaynaklanan faile ceza verilmesine engel olan sebepleri ifade 

etmektedir141
• Bizim de katıldığımız son görüşe göre ise Anayasada öngörülen bu 

ilke, bir hakkın kullanılması niteliğindedir142 . Sağlık mesleği mensubunun 

Anayasada öngörülen bu hakkını kullanması, suçu bildirmeme suçunu hukuka uygun 

kılar143 • Nitekim hakkın kullanılması, bir hukuka uygunluk sebebi olarak Ceza 

Kanunu'nun 26. maddesinde "hakkını kullanan kimseye ceza verilmez" şeklinde 

düzenlenmiştir. Örneğin Anayasanın bu hükmü karşısında bir hekimin görevini 

yaptığı sırada kanunda gösterilen yakınlarının aleyhine belirtilerle karşılaşması 

rağmen Anayasada öngörülen hakkını kullanarak bildirimde bulunmaz ise 280. 

maddede tanımlanan suç, TCK'nın 26. maddesi gereğince oluşmayacaktır. 

Bazı hukuk sistemlerinde ise, hiç kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen 

yakınlarını bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye mecbur 

edilemeyeceğine ilişkin bu temel ilke, bir imtiyaz olarak kabul edilmektedir. Örneğin 

California Delil Kanunu'nun "Kişinin kendisini suçlayıcı beyanda bulunmama 

imtiyazı" başlı§ 940 nurnarallı maddesine göre ABD ve California Anayasası 

uyarınce kişiler, kendilerini suçlayıcı nitelikteki hususları açıklamayı reddetme 

imtiyazına sahiptir. 

139 Üzülmez, a.g.e., s.839, Bu görüş öğretide hak, görev, hukuka uygunluk ve mazeret kavramlarının 
birbirine karıştınldığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Eleştiriler için bkz: Ünver, Adliyeye Karşı 
İşlenen Suçlar, s. 280; ancak Alman öğretisinde de kişinin aile bireylerini belli şartlar altında (suç 
işlernekten alıkoymak veya fiilin neticesinin gerçekleşmesi için ciddi bir şekilde gayret göstermiş 
olmak şartıyla) bildirmemeyi, bir mazeret sebebi olarak değerlendiren yazarlar mevcuttur. Bkz: 
Stemberg-Lieben, a.g.e., § 139 Rn 4; 
140 Erdem, a.g.e, s.109; Benzer şekilde Alın. CK' nın 138. maddesinde düzenlenen suçu bildirmeme 
suçu bakımından aile bireylerini bildirim yükümlülüğünden muaf tutulmayı, şahsi cezasızlık sebebi 
olarak ele alan yazarlar bulunmaktadır. Bkz: Lackner/Kühl, a.g.e., § 139 Rn 3; Heuchemer, a.g.e., § 
139, kn: 7. 
141 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.542. 
142 Selman Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, l.bs., İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 
2006, s. 24. 
143 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.975; Selman Dursun, Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykınlıktan 
Doğan Suçlar, 1. bs., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s.383; Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, 
s.281. 
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Bu başlık altında son olarak dikkat çekmek istediğimiz eleştiri, sağlık mesleği 

mensubunun suçu bildirmeme suçunun düzenlendiği 280. maddenin içerisinde aleyhe 

delil verme yasağına yer verilmemesi noktasındadır. Bu doğrultuda öğretide hukuk 

ve belirlilik ilkesi gereğince bu ilkenin suç tanımında yer verilerek bu durumda suç 

oluşmayacağının belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir144
• Buna göre, hükümetin 

TCK tasarısının 444. ve 445. maddelerinde bu ilkeye yer verilmesine rağmen, yeni 

TCK' de yer verilmemesinin eleştirilmektedir145 • Bu görüşün aksine öğretide al ey he 

delil verme yasağını düzenleyen Anayasanın 38. maddesinin doğrudan uygulanabilir 

bir kural olması sebebiyle, bu ilkeye kanunda ayrıca yer verme zorunluluğu 

olmadığını savunan yazarlar da bulunmaktadır146 • Anayasamızın suç ve cezalara 

ilişkin temel ilkelere yer veren 38. maddesinde bir hak olarak yer verilen, hiç 

kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını bir beyanda bulunmaya veya bu 

yolda delil göstermeye mecbur edilernemesi ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nun 26. 

maddesinde düzenlenen hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebi karşında ceza 

kanununda esasını bulduğunu ifade edebilirz147
• 

3. Tanıklıktan Çekinme Hakkı 

Uyuşmazlığın taraflarından olmayan ve ceza muhakemesinde yargılanan 

uyuşmazlığın konusu olan fiili doğrudan doğruya beş duyusuyla algılamış olan 

kişilerin edindiği bilgileri kovuşturma aşamasında adli makamlara anlatması tanık 

beyanı olarak tanımlanır148 • Tanık bu beyanını, mahkemeye veya onun yerine 

duruşma yaparak tanık dinlemeye yetkili kılınmış mahkemede veya hakim karşısında 

144 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.281; Dikkat çekmek gerekir ki, "Tutuklu, hükümlü veya suç 
delillerini bildirmeme" suçunun düzenlendiği 284. maddede "Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya 
kardeş tarafindan işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz" şeklinde bir hükme 4. fıkra olarak yer 
verilmiştir. 
145 Döner, a.g.e.,s.87 
146 Erdem, a.g.e., s. 109. 
147Ancak Anayasa Mahkemesi, 30.6.2011 tarih ve 2010/52 Esas Sayılı kararında 278. maddede 
işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen 
mümkün bulunan bir suçu yetkililere bildirmeyenierin maddede öngörüldüğü biçimde 
cezalandırılacakları belirtilirken, gerek maddede, gerekse bu maddeye atıf yapacak biçimde başka bir 
yerde, bu suçun fail veya failieriyle anılan suçu bildirmeyen kişi arasındaki yakın akrabalık durumu 
cezasızlık açısından aynk tutulmadığından bahisle 278. maddenin iptaline karar vermiştir. 
148 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1346; Öztürk ve diğerleri, a.g.e., s.268; Metin Feyzioğlu, Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, s.28. 
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yapar149
. CMK'nın 43. maddesi uyarınca tanık usulüne uygun şekilde çağınldığı 

takdirde soruşturma ve kovuşturma aşamasında gelmek ve beyanda bulunmakla 

yükümlüdürler150
. Bununla birlikte kanun koyucu, bazı meslek sahiplerine 

mesleklerinin güven ilişkisini gerektirmesi sebebiyle bu mesleği yerine getirenierin 

tanıklığını bu mesleklerin meslek kuralları gereğince sınırlandırılmıştır. Söz gelimi 

sağlık mesleğini İcra eden kişiler mesleklerinin bir gereği olarak hastalarının sırlarına 

vakıf olmaktadır. Keza bir hekim sır saklamaz ise hastalar, o hekime tedavi olmaktan 

kaçınacaktır151 . Böylelikle meslek sırrının korunması, sır sahibinin yararlarını 

koruma ve özel hayatın gizliliği ile kişisel hürriyetin korunması amaçlarına hizmet 

eder152
. Bu husus temelini Anayasanın 20. maddesinde "herkes, özel hayatına ve aile 

hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dakunulamaz" şeklinde düzenlenıneden alır. Buna göre tanıklıktan 

çekinme hakkının temelini, dar anlamda meslek sırrı; geniş anlamda özel hayatın 

gizliliği hakkı oluşturmaktadır. Dolayısıyla tanıklıktan çekinme, bir haktır. Meslek 

sebebiyle doğan tanıklıktan çekinme hakkı, mesleğin icrasından kaynaklanır153 . 

Dolayısıyla kanunda sayılan mesleği İcra eden kişiler bakımından tanıklıktan 

çekinme, bir hakkın kullanılmasıdır154 . Kanunun "Meslek ve Sürekli Uğraşıları 

Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme" başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine 

göre; hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer 

bütün tıp meslek veya sanatları mensupları meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle 

tanıklıktan çekinebilecek kişileri oluştururken; bu kişilerin bu sıfatları dolayısıyla 

hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler çekinme konularını 

oluşturmaktadır. 

Tanıklıktan çekinme hakkı ile sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçu (TCK 280) arasındaki ilişki öğretide dört değişik şekilde ele 

alınmaktadır. Birinci görüşe göre meslek sırrının korunması yükümlülüğüne dayanan 

149 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.I353. 
15° Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1353; Ünver, Hakeri, a.g.e., s.246. 
151 Tosun, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.744. 
152 Mahmutoğlu, Dursun, a.g.e., s. 79. 
153 Faruk Erem, "Ceza Hukukunda Hakkın Kullanılması," AÜHFD 1990, C:41, Sy: I, s. lO. 
154 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.280. 
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tanıklıktan çekinme hakkı ile suçu bildirme yükümlülüğünün birbiri ile 

çelişmektedir 155 . Buna göre bir taraftan "tanıklıktan çekinme hakkı" tanınırken diğer 

taraftan bildirim zorunluluğunun getirilmesi, hukuk devleti ilkesiyle çelişki 

yaratacağı endişesi taşır156 . Bu düşünce, sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçuna yöneltilen en temel eleştirilerden birini oluşturmaktadır. 

Bu görüşün aksini savunan ikinci görüşe göre ise, suçu bildirmeme 

yükümlülüğü ile tanıklıktan çekinme hakkı çelişmemektedir. Zira tanıklıktan 

çekinme meselesi, ancak bir suçun soruşturmasına başlandıktan sonra ele alınması 

gereken bir husustur157
. Diğer bir anlatımla tanıklıktan çekinme hakkının bir suç 

olayı olduğunda değil; sadece bir dava açıldığında geçerli olacağı belirtilmektedir158
. 

Tanıklıktan çekinme hakkı ile suçu bildirme yükümlülüğü öngören bu iki düzenleme 

birbirlerine yakın düzenlenebileceği düşünülebilir ise de bunların arasında mevcut 

haliyle bir çatışma bulunmamaktadır. Buna göre bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olan bir sağlık mesleği mensubuna tanıklıktan çekinıneye ilişkin hükümlerin 

uygulanma kabiliyetini korumaktadır. Söz gelimi normal zamanda suçu bildiren bir 

sağlık mesleği mensubu, duyularıyla öğrendikleri doğrultusunda ileride tanık 

olabilecektir159
. Dolayısıyla bu görüşte, sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmeme suçu (TCK 280) ile tanıklıktan çekinme hakkını (CMK 46) birbirinden 

bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Bu görüşe göre görevini yaptığı sırada bir suç 

işlendiği yönünde belirtiyle karşılaşan bir sağlık mesleği mensubu, tanıklıktan 

çekinme hakkını ileri sürerek bildirim yükümlülüğünden kurtulamayacaktır. Farklı 

bir anlatımla sağlık mesleği mensubu görevini yaptığı sırada öğrendiği suçu yetkili 

merciiere bildirilmemesi fiilini, sağlık mesleği mensubunun tanıklıktan çekinme 

hakkını kullanması hukuka uygun hale getiremeyecektir. Öğretide bir görüş de suçu 

155 Çakmut, a.g.e., s.1060; Öztürk ve Diğerleri, a.g.e., s. 275; Hakeri, Tıp Hukuku, s.794; 
156 Çakmut, a.g.e., s.l 060; Hakeri, Tıp Hukuku, s.794; 
157Üzülmez, a.g.e., s.824; aynı yazar meslek ve uğraş nedeniyle çekinme halleri için böyle ifade 
etmekle birlikte; mutlak olarak çekinme halleri olan "şüpheli veya sanığın nişanlısı", "evlilik bağı 
kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi", "şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın 
hısımlığından üstsoy veya altsoyu ", " şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece 
dahil kayın hısımları" ve "şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı bulunanlar" bakımından 
bildirim yükümlülüğünün ihmal edilmesini sağlık mesleği mensubu bakımından bir mazeret sebebi 
olarak değerlendirmektedir. Bkz. Ayn yazar s.840. 
158 Adem Sözüer' in konuşması için bkz: Güney, Özdemir, Balo, a.g.e., s. 796. 
159 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 279. 
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bildirmeme yükümlülüğü ile tanıklıktan çekinme hakkının çelişmediğini, sağlık 

mesleği mensubunun suçun işlendiği yönünde bildirimde bulunduğu konu ile 

tanıklıktan çekinme hakkını kullanacağı konunun farklı nitelikte olmasına 

dayandıonaktadır 160
• 

Üçüncü görüşe göre ise, sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme 

yükümlülüğü öngören 280. madde ile tanıklıktan çekinme hakkı öngören 46. madde 

birlikte değerlendirilmelidir. Şayet bir olayda tanıklıktan çekinme hakkı söz konusu 

ise, bu olayla ilgili olarak suçu bildirme yükümlülüğünden; yani 280. maddede 

düzenlenen suçun oluştuğundan bahsedilemez161
• Dolayısıyla tanıklıktan çekinme 

hakkı, bir hakkın kullanılması olarak 280. maddede düzenlenen sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu bakımından bir hukuka uygunluk sebebi teşkil 

edecektir. Kısaca tanıklıktan çekinme hakkı, bu suç bakımından bir hukuka uygunluk 

sebebi teşkil eder162
• Bu görüşe göre görevini yaptığı sırada bir suç işlendiği yönünde 

belirtiyle karşılaşan bir sağlık mesleği mensubu, tanıklıktan çekinme hakkını ileri 

sürerek bildirim yükümlülüğünden kurtulabilecektir. 

Dördüncü görüşe göre ise meslek sırrının korunması yükümlülüğüne dayanan 

tanıklıktan çekinme hakkı ile suçu bildirme yükümlülüğünün söz konusu olduğu bu 

ilişkide esasında bir yükümlülük çatışması bulunmaktadır163 • Dolayısıyla bu aradaki 

ilişki bir hukuka uygunluk sebebi olan yükümlülük çatışması bağlamında ele 

alınacaktır. Buradaki yükümlülük çatışması, görevlerin görünüşte çatışması olarak 

sınıflandırılmaktadır 164 • Burada yükümlülüğün koruduğu hukuki değer esas alınarak, 

üstün olan hukuki değeri esas alan yükümlülüğün yerine getirilmesi, diğer 

yükümlülüğün yerine getirilmemesini hukuka uygun kılacaktır. 

160 Nuhoğlu, a.g.e., s.26. 
161 Nabız Dergisi, Prof. Dr. İ zzet Özgenç ile söyleşi, 2 Haziran 20 ı O, (Çevrimi çi) 
http://www.sagliktanabiz.com/index.php? option=comcontent&view=article&id=862:turkcezakanu 

nu&catid=83: ı 8sayi-dosya&Itemid= ı 09(Erişim Tarihi: 05. ı ı .20 ı ı). 
162 Özgenç, "Sağlık Mesleği Mensupları., s. 84. 
163 Hakeri, Tıp Hukuku, s.794. 
164 Önder, a.g.e., s.2ı9. 
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IV. KUSURLULUK 

Evrensel Ceza Hukuku kuralı, "nullapoena sine cu/pa", Türkçe ifadesiyle; 

"kusursuzceza olmaz" ilkesi gereği, kişinin ceza sorumluluğu için kusurlu olması 

şarttır165 . Kusur, kişinin gerçekleştirdiği fiili nedeniyle kınanıp-kınanamayacağına 

ilişkin bir yargıdır166• Bu nedenle, kişi, fiili kusuru olmadan işlese dahi, bu fiil suç 

niteliğini muhafaza edecektir167
. Bu temel açıklamalarımız sonucunda diyebiliriz ki; 

sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir 

belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmemesi veya bu 

hususta gecikme göstermesi halinde, suçu bildirmeme suçu oluşmuştur. Ancak, ilgili 

sağlık mesleği mensubunun cezalandırılabilmesi için kusurlu olması şarttır. Öğretide 

kusurun unsurları, kusur yeteneği ve haksızlık bilinci olarak ifade edilmektedir168
• 

Kusur yeteneği de kişinin "algılama yeteneği" ve "irade yeteneği'' olarak 

adlandırılan iki yeteneğinin bulunması ile söz konusu olur169
• İlımali suçlar 

bakımından bu unsurlara ilaveten "beklenebilir/i/Ç' unsurundan bahsedilmektedir. 

Bunun dışında kişinin ceza sorumluluğundan bahsedebilmemiz için kişinin mazereti 

bulunmamalıdır170 . Kusurlutuğu etkilemekte birlikte kusurluluktan farklılık arz eden 

mazeret sebepleri bağlamında 280. madde bakımından zorunluluk hali ve cebir

tehdit söz konusu olabilir. 

1. Beklenebilirlik 

Hareket yükümlülüğü olan bir kimsenin hareket etmesinin somut olayda 

beklenememesi halinde kişiden hareket etmesi hukuken beklenemez171
. Bu durum 

öğretide "beklenebilirlik" olarak ifade edilmektedir. Beklenebilirlik kısaca bu şekilde 

tanımlanmakla birlikte öğretide, "beklenebilir/ik" unsurunun suç teorisi içerisindeki 

165 İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.l98; Koca, Üzülmez, a.g.e., s.243. 
166 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.328. 
167 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.328. 
168Adem Sözüer, "Türk Ceza Kanunu' nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar", 
HPD 2006, Sayı:6, s. 23 I. 
169 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,s.341; Koca, Üzülmez, a.g.e., s.245. 
17° Kusurlutuğu kaldıran sebepler ile mazeret sebepleri arasındaki farklar için bkz: Sözüer, Türk Ceza 
Kanunu' nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar, s. I. 
171 Hakeri, ,Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.248. 
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konumu tartışmalıdır172 • Bu unsurun suç teorisi içerisindeki yeri, iştirak, hukuka 

aykırılık, hata gibi konularda farklı şekilde sonuçlanacağından önem arz etmektedir. 

Bununla birlikte, çoğunlukta "beklenebilirliğin" ihmali suçlarda kusurun bir unsuru 

olarak telakkİ edildiği görülmektedir1 73
• Buna göre bir kimseden hareketin 

yapılmasının istenemeyeceği, beklenemeyeceği, umulamayacağı hallerde kişi 

kusurlu olarak addedilemez 174
• Dolayısıyla beklenebilirliğin kusurun bir unsuru 

olduğunun kabulün bir sonucu olarak, "beklenebilir/ik" unsuruna ilişkin bir hata, 

kusurlutuğu etkileyecek; bunun sonucu olarak suçun oluşumuna bir engel teşkil 

etmeyecektir, sadece kişin cezalandırılabilirliği hususunda dikkate alınması gereken 

bir unsur olacaktır. Bu duruma örnek olarak terör faaliyetlerinin sıkça yaşandığı ve 

teröristterin sürekli gelerek hesap sorduğu bir bölgede hekimlik yapan kişinin görevi 

sırasında öğrendiği suçu, hayatını tehlikeye atmamak için yetkili merciiere 

bildirmemesi durumunda hekimden öğrendiği suçu bildirmesinin beklenememesi 

gösterilebilir175
• 

Sağlık mesleği mensuplarının 280. maddede düzenlenen suçtan dolayı 

kusurlu addedilebilmeleri için onların norma uygun davranması beklenebilir 

olmalıdır. Bu kişilerden görevlerini yaptıkları sırada bir suç işlendiği yönünde belirti 

ile karşılaşmalarının yanı sıra, bu kişilerin bildirim yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi beklenebilir olmalıdır. Aksi takdirde kişi kusur yargısına tabi 

tutulamaz 176
• 

172 "Beklenebilir/ik" konusunda daha fazla bilgi için; bkz: Hakeri, ,Ceza Hukukunda ihmal 
Kavramı, s.248-254. 
173 Hakeri, ,Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.248; Üzülmez, a.g.e.,s.839. 
174 Hakeri, ,Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.248. 
175 Yargıtay kararına konu olan bir olayda köy muhtannın, kamu görevlilerinin resmi tatilinde
cumartesi günü öğleden sonra-öğrendiği suçu bu tarihte telefon araçlannın görüşmeye kapalı olması 
sebebiyle yetkili merciiere giderek bildiremediği bir olayda ETCK' nın 235. maddesinde düzenlenen 
memurun suçu bildirmemesi suçunun kanuni unsurlannın oluşmadığından bahisle malıkurniyet 
kararını bozmuştur. 4. C.D. 18.4.1990, 2069-2438, aktaran: Çetin, ag.e., s.708. 
176 Üzülmez, a.g.e., s.839. 
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2. Zorunluluk Hali 

Zorunluluk hali, kişinin gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik 

olan, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 

tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile 

bertaraf etmesi halidir177
. Türk ceza hukukunda zorunluluk halinin hukuki niteliği, 

kusurluluğu etkileyen hallerden biri olan mazeret sebebi teşkil etmesidir178
. 

Zorunluluk halinin mevcudiyeti halinde kişinin davranışlarını hukukun icaplarına 

göre yönlendirme yeteneği ortadan kalkması sebebiyle kişinin bu halde norma uygun 

davranması beklenemeyeceğinden kişi mazur görülmekte ve kişiye bu fiilinden 

do layı ceza verilmemektedir179
• 

Sağlık mesleği mensupları, bir suç işlendiğine yönelik belirti ile karşılaştıkları 

durumda zorunluluk hali nedeniyle karşılaştıkları belirtiyi bildirmede ihmalde 

bulunabilirler. Bir hemşirenin hastanede görevini yaparken bir suç işlendiğini 

gösteren belirtiyi fark etmesine rağmen; suçu öğrenen tek kişi olması sebebiyle 

kolluk makamlarının suçtan haberdar olmasının tek kaynağı kendisi olduğunu 

suçluların bileceği ve bu nedenle yaşamının tehlikeye gireceği düşüncesi ile 

karşılaştığı suçu bildirmesi halinde hemşirenin zorunluluk halinde hareket ettiği 

tartışılabilir. Hemşirenin zorunluluk halinden yararlanabilmesi için söz konusu 

tehlikeden başka suretle korunmak olanağı bulunmaması gerekir. 

Türk ceza hukukunda zorunluluk hali, üçüncü kişi lehine de kabul edilmiştir. 

Örneğin, bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönünde belirtiler ile 

karşılaşan bir hekimin, yetkili makamlara bildirimde bulunduğu takdirde çocuğun 

177 Bkz: TCK' nın 25. maddesinin 2. fıkrası. Zorunluluk haline ilişkin detaylı bilgi için; Nevzat 
Toroslu, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara, Sevinç Matbaası, ı968, s.5-7; Zeynel Kangal, 
Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, 1. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, Mart 20ı0, s. 27-47. 
178 CMK' nın 223. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde "yüklenen suçun hukuka aykırı fakat 
bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle 
işlenmesi kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. " Ayrıca 
bkz: Sözüer, Türk Ceza Kanunu' nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar, s. ı; 
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.374; Suçu bildirmeme suçunda (TCK 278) zorda 
kalışı hukuka uygunluk nedeni olarak ele alan görüşler için bkz: Erdem, a.g.e., s. ı 1 6; Ünver, 

Adliyeye Karşı Suçlar, s.278. 
179 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.373; Koca, Üzülmez, a.g.e., s.255. 
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ailesinin namus saiki ile kız çocuğunun öldürebileceğini dikkate alarak bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda üçüncü kişi lehine zorunluluk hali 

söz konusudur180
. Ancak istismarı gerçekleştiren kişilerin belli olmadığı durumlarda 

İstisınarın bildirilmesi çocuğun menfaatinedir. Zira çocuğun cinsel istismara maruz 

bırakanlar, aile bireyleri de olabilir. Bu durumda çocuğun aile ortamından derhal 

uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Yahut ta, evlik dışı bir ilişki sebebiyle meydana 

gelen gebeliğin süresi on haftadan fazla olmasına rağmen kadının çocuğunu isteyerek 

düşürdüğünü gösteren belirtilerle karşılaşan hekimin yetkili makamlara bildirimde 

bulunduğu takdirde durumun ortaya çıkacağı ve hastasının eşi tarafından vücud 

bütünlüğüne yönelik bir saldırıya maruz kalacağı endişesiyle bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi durmudur. Bu örnekte de üçüncü kişi lehine 

zorunluluk hali tartışılabilir. 

Zorunluluk hali bağlamında gündeme gelecek bir duurm ise hekimin suç 

belirtisiyle gelen birisini bildirmek durumundayken, acil bir başka vaka gelip de ona 

bakmak zorunda kalarak o anda bildiremezse ve hekim bildirmeden kolluk 

makamlarının suçtan haberdar olması ihtimalidir. Bu durumda hekim, bir başkasının 

yaşam hakkını korumak amacıyla suçu bildirmemeyi tercih etmiş ve bildirmeme 

suçunun koruduğu devletin adli menfaati şeklindeki hukuki değeri ihlal etmiştir. 

3. Ce bir-Tehdit 

Cebir ve tehdit halleri de kusurluluğu etkileyen bir mazeret sebebidir181
. 

Çünkü bu durumda kişinin davranışlarını yeteneği önemli ölçüde azalmakta ya da 

tamamen ortadan kalkmaktadır. Nitekim kanunun 28. maddesinde karşı 

kayamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir 

180 Öğretide verilen bir örneğe göre, kişi hayati tehlikede bulunmasına rağmen sağlık mesleği 
mensubunun kişinin tedavisi sırasında öğreneceği suçu bildireceği için tedaviden vazgeçecek ise; ilgili 
meslek mensubunun kişinin tedavi olmaktan vazgeçmemesi için bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi halinde üçüncü kişi lehine zorunluluk hali söz konusu olabilecektir. Bkz: Nuhoğlu, a.g.e., 
s. 25; Zorunluluk haline verilen bu örnek öğretide eleştirilmektedir. Buna göre, bir kimsenin tedaviyi 
reddi ile suçu bildirmemesi arasında tercih yapılarak tedavi etmek amacıyla suçu bildirmernek üçüncü 
kişi lehine zorunluluk hali olarak kabul edilemez. Yazara göre bu örnekte bir kimseyi suçu 
bildireceğinden bahisle tedavi etme fikri ile hareket edilmiştir. Ancak hekimin bildirim yapacağını 
hastaya söylemeye gerek olmadığı gibi bu hekimin aydınlatma yükümlülüğünün kapsamında da 
değildir. Bkz: Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.278-279. 
181 Sözüer," Türk Ceza Kanunu' nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar", s.3-4. 
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korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmeyeceği ve bu gibi 

hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişinin suçun faili sayılacağı 

öngörülmüştür182 . Bununla birlikte ce bir veya tehdidin yöneldiği hukuki değer ile bu 

cebir veya tehdit altında işlenen suçla korunan hukuki değer arasında bir orantılılık 

olmalıdır 183 . 

Cebir ve tehdit durumları, 280. maddede düzenlenen sağlık mesleği 

mensuplarının suçunda da söz konusu olabilir184
. Tehdit durumuna örnek olarak 

sağlık mesleği mensubunun bir kötülüğe uğratılacağından bahisle korkutularak yahut 

tehdit edilmek suretiyle bildirimde bulunmasının engellendiği haller gösterilebilir185
. 

Cebri ise, vis compulsİva (zorlayıcı kuvvet) bağlamında ele almak gerekir186
. 

Zorlayıcı kuvvet altında gerçekleştirilen hareket, iradi bir hareket olmakla birlikte 

zorlanmış bir iradenin ürünüdür. Kişi bu şekilde hareket etmeye zorlandığından kişi, 

kusursuz kabul edilir187
. Söz gelimi bir hemşirenin bir suç işlendiğine ilişkin belirti 

ile görevi sırasında karşılaşmasını bildirmeye yönelik harekette bulunmasının 

zorlayıcı kuvvet uygulanarak engellenmesi durumudur. 

4. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 

Ceza Kanunu'nda yer verilmiş olan hata hallerinden bazıları kişinin 

kusurluluğu üzerinde etkilidir. Bu durumda suç oluşur ancak; kusurun etkilenmesi 

nedeniyle kişiye ya ceza verilmez ya da cezası indirilir. Kişinin kusurluluğunu 

etkileyen hata halleri, kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi 

şartlarında hata ve işlenen fıilin haksızlık oluşturduğu hususunda hata olarak sırasıyla 

182 İçel ve Diğerleri, a.g.e., s.280. 
183 Sözüer, Türk Ceza Kanunu' nda Öngörülen Mazeret Sebeplerine İlişkin Soru ve Cevaplar, s.3-4. 
184 Nuhoğlu, a.g.e., s. 25. 
185 Üzülmez, a.g.e., s.841. 
186 Vis aboluta (Mutlak Kuvvet), TCK'nın 28. maddesinin kapsamına girmez. Zira bir hareketin ceza 
hukuku bakımından önem ifade edebilmesi hareketin, iradi olarak yani fıil iradenin egemenliği altında 
gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır: Bu nedenle insanın iradesini mutlak surette devre dışı bırakan 
mutlak kuvvetin altında gerçekleştirilen hareketler ceza hukuku b~ımından önem ifade 
etmemektedir. Hakeri, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.138; Koca, Uzülmez, a.g.e., s. 262. 
187 İçel ve Diğerleri, a.g.e.,s.279. 
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TCK'nın 30. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında düzenlenmiştir188 . Kusurluluğu 

kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi şartlarında hata hali, 30. maddenin 3. 

fıkrasında "ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 

gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır" 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Buna göre, bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönünde 

belirtiler ile karşılaşan bir hekimin, yetkili makamlara bildirimde bulunduğu takdirde 

çocuğun ailesinin namus saiki ile kız çocuğunun öldürebileceğini dikkate alarak 

bildirmemesi durumunda esasında gerçekte hekimin düşündüğü gibi olayda çocuğun 

ailesinin namus saiki ile çocuklarını öldürme düşüncesi olmaması durumunda hekim, 

zorunluluk halinin koşullarının varlığı hususunda hataya düşüp düşmediği 

tartışılabilir. Başka bir örnek olarak sağlık mesleği mensubu, kendisine uygulanan 

cebrin veya tehdidin varlığı hususunda hata yapabilir
189

. Örneğin, bir suç işlendiğini 

öğrenen bir sağlık mesleği mensubu esasında yapılan tehdit kendisine yönelik 

olmamasına rağmen söz konusu tehdidin kendisine yönelik olduğunu zannetmesi 

halidir. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda ilgili meslek 

mensubu, beklenebilirlik ve bu bağlamda hareket olanağı noktasında kişi hataya 

düşebilir. Örneğin, kişinin hareket olanağı var iken, kişin olmadığını zannetmesi 

böyledir. 

İşlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda hatayı ifade eden haksızlık 

hatası, 30. maddenin 4. fıkrasında "işlediği fiilin haksızlıkoluşturduğu hususunda 

kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, ceza/andırılmaz" şeklinde düzenlenmiştir. 

Haksızlık hatası, ihmali suçlarda emir hatası olarak adlandırılmaktadır190 .ilgili 

meslek mensubu karşılaştığı belirtinin işlenen bir suç ile ilişkili olduğunu bilmesine 

rağmen, bunun yetkili makamlara bildirilmemesinin bir haksızlık oluşturacağı 

188Kusurluluğu etkileyen bu hata hallerinde CMK'nın 223. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi 
gereğince kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi nedeniyle kusurunun bulunmaması 
dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. 
189 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.410-415; Koca, Üzülmez, a.g.e., s.274-275. 
19° Ceza Hukuku normları, iradi insan davranışiarına yönelik emir veya yasağı içerir. Daha fazla bilgi 
için bkz: Adem Sözüer, "Hukuki Hata," YD Ekim 1995, C: 21, Sayı:4, s.466-467; Emir hatası ihmali 
suçlarda, icrai suçlar bakımından ifade edilen yasak ~atasının karşılığını oluşturur. Emir hatasına 
ilişkin açıklamalar için bkz: Hakeri, Ceza Hukukunda Ihmal Kavramı, s.255-257. 
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noktasında bir hataya düşebilir. Zira mesleğin icrası sırasında herkes bazı suçların 

işlenmekte olduğuna tanık olabilir. Tüm bu kimseler hakkında kamu davasının 

açılması uygulamada imkansız olması sebebiyle bazı kişilerin bu tür bir ihmali 

hareketlerinin bir haksızlık oluşturabileceği hususunda bilincini etkileyebilir. Bu hata 

hali, başka şekillerde de söz konusu olabilir. Örneğin ilgili meslek mensubunun 

suçtaki yükümlülük kurucu durumların oluşmasına rağmen bildirim yükümlülüğünün 

olduğunu bilmemesi, emir hatasını oluşturur191 • 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun hukuka uygunluk 

sebeplerinde hataya düşülmesi de söz konusu olabilir192
• Bu duruma örnek olarak, bir 

suç sonucu yaralanan bir kimseye ilk yardım hizmeti sunan bir hemşirenin hastanın 

tedavisi sırasında karşılaştığı belirtileri oğlunun işlediği suçun sonucu olduğu 

zannıyla hemşirenin hiç kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını bir 

beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye mecbur edilerneyeceği ilkesine 

dayanarak suçu bildirmemesi durumu gösterilebilir. 

Tüm bu hallerde ilgili sağlık mesleği mensubunun, hatasından 

yararlanabilmesi için hatasının kaçınılmaz olması gerekir. Bu durumda hatanın 

kaçınılamaz olup-olmadığının tespiti ile böyle bir hatanın kaçınılabilir olması halinde 

cezasında indirime gidilecek iken; bu hatanın kaçınılamaz olması halinde ceza 

sorumluluğu tamamen ortadan kalkacaktır. 

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BiÇiMLERİ 

1. Teşebbüs 

Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemeyi istemesine rağmen, yetkili 

merciierin suçtan haberdar olması durumunda bildirimde bulunmayan ilgili meslek 

mensubunun bildirmeme ihmali hareketini teşebbüs aşamasında kalmış olarak 

nitelendirebilecek midir sorusu tartışmalıdır. 

191 Failin bildirim yükümlülüğünün mevcut olmadığını düşünmesini, haksızlık hatası olarak ele alan 
yazarlar için bkz: Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.974-975. Alman hukukunda da suçu bildirim 
yükümlülüğünün bulunup bulunmarlığına ilişkin hata, emir hatası olarak ele alınmaktadır. Bkz: 

Lackner, Kühl, a.g.e., kn:7. 
192 
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Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu, bir gerçek ihmali 

suçtur. Gerçek ihmali suçlarda teşebbüsün mümkün olup olmadığı hususu öğretide 

tartışmalıdır. Bu suçun işlenişi suçun kanuni tanımında emredilen hareketlerin 

yapılmaması ile tamamlandığından öğretide ağırlıklı olarak bu suça teşebbüsün 

mümkün olmadığı savunulmaktadır193 • Söz gelimi hekimin karşılaştığı suçu 

bildirmemesi ile suç oluşur. Zira burada, hareketin yapılmamasıyla, netice de 

meydana gelmektedir194.Fakat gerçek ihmali suçlarda, emredilen hareketin yapılması 

için bir zaman aralığının öngörüldüğü hallerde teşebbüsün mümkün olduğu ifade 

edilmektedir1 95
• 

Öğretide bazı yazarlar tarafından sağlık mesleği mensubunun suçu 

bildirmemesi suçunun bir soyut tehlike suçu olması sebebiyle sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi veya geç bildirmesi ile bu suç oluşacağını 

savunmaktadır. Bu bağlamda teorik bir yaklaşımla suçu bildirmeme fiilinde 

teşebbüsün nadir karşılaşılabileceği; ancak geç bildirme fiili bakımından suçun 

teşebbüs aşamasında kalabileceğininkabul edilebileceği savunulmaktadır196 . 

2. iştirak 

Ceza kanunları, çoğunlukla suçun yalnızca bir tek kişi tarafından işlenmesi 

varsayımından hareketle suçları düzenlemektedir. Bazı suç tiplerinde de özel 

hükümler sevk edilmektedir. Kanunun 280. maddesinde düzenlenen sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda iştirak bakımından özel bir hüküm 

öngörülmemiştir. Bu doğrultudan bu suça iştirak meselesi kanunun iştirake ilişkin 

genel hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

193 Hakeri,Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s. 263; Nuhoğlu, a.g.e., s.26; Çakmut, a.g.e., s.l057; 
Üzülmez, a.g.e., s.841; Hakeri, Tıp Hukuku, s.799; Artuk,Gökçen, Yenidünya, a.g.e., s.89l;Tezcan, 
Erdem, Önok, a.g.e., s. 975; Arslan, Azizağaoğlu, a.g.e., s.l 119; Bazı yazarlar gerçek- görünüşte 
ihmali suç ayrımı yapmaksızın tüm ihmali suçlar bakımından TCK' nın teşebbüse ilişkin 
hükümlerinin, yalnızca icrai suçlar bakımından uygulanabileceğini; bu durumda kişinin ihmali 
davranışı bizatihi ceza yaptırımı gerektirmedikçe; ihmali bir suça teşebbüs hali cezalandırılmayacağını 
savunmaktadır. Bkz: Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 434. 
194 Hakeri, Ceza Hukukunda İlımal Kavramı, s. 263. 
195 Hakeri, Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s. 264. 
196 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s. 281 · 
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Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu, bir özgü suçtur197
. 

Dolayısıyla bu suça iştirak eden sağlık mesleği mensuplarının niteliğine sahip 

olmayan kimseler, müşterek fail olamazlar; yalnızca azınettiren veya yardım eden 

olabilirler198
• Örneğin görevini yaptığı sırada bir suç işlendiği yönünde belirti ile 

karşılan sağlık mesleği mensubunun bir başkası tarafında bildirim yükümlülüğünü 

ihmal etmesine karar verdirilmesi halinde azmettirme söz konusu olabilir. Böyle bir 

belirti ile karşılan hekimin suçu bildirmemesinin kolaylaştıran kişi ise, yardım eden 

olarak sorumlu olur199
. 

Birden fazla sağlık mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada bir suç 

işlendiği yönünde belirti ile karşılaşmaianna rağmen ortaklaşa bir karar alarak 

bildirimde bulunmamaları durumunda her bir sağlık mesleği mensubu, müşterek fail 

sıfatına sahip olur. Örneğin bir olaya birlikte müdahale eden iki hekimin birlikte 

aldıkları karar neticesinde suçu bildirmemeleri halinde her bir hekim müşterek fail 

olarak sorumlu tutulur200
. Eğer bu şekilde aynı belirti ile aynı şartlarda karşılaşan 

sağlık mesleği mensuplarından birisinin veya bir kaçının diğerlerini bildirim 

yükümlülüğünü ihmal etmesine karar verdirilmesi halinde, karar verdiren bu kişiler 

280. maddenin faili olmalarının yanı sıra azınettiren de olurlar. Bu durumda failliğin 

şerikliğe göre üstünlüğünü öngören asli-tali norm kuralı gereğince karar verdiren bu 

kişiler 280. maddenin faili olarak sorumlu tutulur. 

3. İçtima 

İçtima bakımından kanunumuz bu suç tipi için özel bir hüküm öngörmemiştir. 

Bu hususların kanunumuzun genel hükümleri kapsamında çözümlenmesi 

gerekmektedir. Burada ilk olarak gerçek içtimaz inceleyecek olursak; söz gelimi 

hastasının suç işlediği yönünde bir belirti ile karşılaşan hekim, eğer hastasının 

yakalanmasını engellemek için hastasına imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 

197 Çakmut, a.g.e., s. 1052; Nuhoğlu, a.g.e., s.l9; Hakeri, Tıp Hukuku, s.795; Ünver, Adliyeye Karşı 
Suçlar, s. 264; Tezcan, erdem,Önok, a.g.e., s.972. 
198 Kanunun bağlılık kuralını düzenleyen 40. maddesinin ikinci fıkrasına göre, "özgü suç/arda, ancak 
özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçlarm işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise 
azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur". 
199 Üzülmez, a.g.e., s.841. 
200 Üzülmez, a.g.e., s.841. 
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fiilierin yanında bir de öğrendiği bu suçu yetkili merciiere bildirmezse bu durumda 

hekim iki ayrı suç işlemiş olur. Birincisi 283. maddede düzenlenen suçluyu kayırma, 

ikincisi 280. maddede düzenlenen sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 

suçudur. Bu durumda hekim hem 280. maddeden hem de 283. maddeden ayrı-ayrı 

sorumlu tutulacaktır. Nitekim 283. madde ile 280. madde arasında bir amaç suç-araç 

suç ilişkisi söz konusudur ve bu halde gerçek içtima kuralları uygulanır201 . 

İkinci olarak ise sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun 

(TCK 280) herkes bakımından suçu bildirmeme suçu (TCK 278) ile kamu 

görevlisinin suçu bildirmeme suçu (TCK 279) arasındaki ilişkiyi yorumlamak 

amacıyla görünüşte içiima hallerine yer vermek gerekirse; ilk olarak sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) ile herkes bakımından suçu 

bildirmeme suçu (TCK 278) arasında özel-genel norm ilişkisinin olup olmadığı 

hususu tartışılmalıdır. Zira sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu 

(TCK 280), herkes bakımından suçu bildirmeme suçu (TCK 278) ile aynı hukuki 

değeri (adliyenin korunması) korumakla birlikte; sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçu, herkes bakımından suçu bildirmeme suçuna göre bazı farklı 

özellikleri ihtiva ettiğinden bu suç karşısında özel norm niteliğinde olduğu 

düşünülebilir. Nitekim 278. madde öngörülen suç ile 280. maddede öngörülen suçun 

faili olabilecek kişiler farklılık arz etmektedir. Buna göre herkes bakımından suçu 

bildirmeme suçunun faili herkes olabilirken; sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçunun faili yalnızca sağlık mesleği mensupları (tabip, diş tabibi, 

eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler) olabilir. Zira kanunda 

öngörülen belirli niteliklere sahip bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun; bu 

niteliklere sahip olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde başka bir norm ihlal 

ediliyor ise; bu durumda fail olabilmek için belirli nitelikleri arayan norm özel norm; 

bu nitelikler olmaksızın işlenebilen suç, genel norm niteliği arz etmektedir. Nitekim 

bu durum özgü suçlar ile genel suçlar arasındaki bir özel-genel norm ilişkisi olarak 

sınıflandırılmaktadır202 • Ancak 278. madde ile 280. madde aynı hukuki değeri 

korumakla birlikte suçun tipik fiilinin bazı noktalarda farklılık arz etmesi sebebiyle 

201 Özgenç, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.500. 
202 İçel, Suçların İçtimaı, s.l90. 
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bu iki madde arasında özel-genel norm ilişkisinin varlığı noktasında öğretide görüş 

ayrılığı olduğunu belirtmek gerekir. Bir görüşe göre burada herkes bakımından suçu 

bildirmeme suçunda bildirilmesi gereken suç işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla 

birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suç 

iken; sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda bildirilmesi gereken 

suç işlenmiş bir suç olması sebebiyle suçun konuları farklılık arz etmektedir203
. Diğer 

bir görüşe göre ise bu iki suçun farklılık arz eden tipik fiilieri noktasında uygulama 

sorunu çıkmayacak dolayısıyla içtima hükümlerine ihtiyaç duyulmayacaktır204 . 

Ancak sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda bildirilmesi gereken 

suç işlenmiş bir suç olduğundan herkes bakımından suçu bildirmeme suçunda 

bildirilmesi gereken işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin 

sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suç olması halinde 278. madde, 280. 

maddesi karşısında genel norm niteliğine sahip olacaktır205 . Bu durumda bir sağlık 

mesleği mensubunun görevini yaptığı sırada öğrendiği bir suçu yetkili merciiere 

bildirmemesi halinde görünüşte ihlal edilen iki norm -278. ve 280. madde

bulunmaktadır. Bu bağlamda 279. madde ile 280. madde, 278. madde karşısında 

ı . ı. ~ . h. . 206 öze norm nıte ıgıne sa ıptır . 

Görünüşte içtima bağlamında incelenmesi gereken bir diğer husus ise, kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi suçu (TCK 279) ile sağlık mesleği mensuplarının 

suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) arasındaki ilişkidir. Sağlık mesleği mensuplarının 

suçu bildirmemesi suçunun düzenlendiği 280. maddenin gerekçesinde devlet eliyle 

işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği mensuplarının kamu 

203 Erdem, a.g.e., s. 108-109; Yazara göre 280 ile TCK m. 278'in düzenleme konulan birbirinden 
tamamen farklı olduğundan 278. madde ile 280. madde arasında özel genel norm ilişkisini kabul 
etmemektedir. Yazar bir suç (lex specialis), bir başka suçun (lex generalis) bütün unsurlarını ve bunun 
dışında en azından bir ek unsuru içeriyorsa, özel-genel norm ilişkisi mevcut olabileceğini ifade 
etmektedir. Bkz: Walter Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. bs., Springer, 2005, § 14 No: 12., 

s.532. 
204 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.246. 
205 Bkz: ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.246; Yazar kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK 279) 
ile sağlık mesleği mensuplarının suçu bildi~e~:.si (TC~ 280) _suçlarının, herkes bakımından suçu 
bildirmeme (TCK 278) karşında özel norm nıtelıgıne sahıp oldugunu savunmaktadır. Bkz aynı yazar, 

s. 265. 
206 ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.247. 
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görevlisi sıfatını taşımaları nedeniyle 279. maddenin207 uygulanacağı belirtilmekle 

birlikte kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu (TCK 279) ile sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) arasındaki ilişki öğretide 

tartışmalıdır. Öğretide bir görüşe göre, bu gerekçe doğrultusunda aynı zamanda 

kamu görevlisi olan bir sağlık mesleği mensubu, kamu adına soruşturma ve 

kavuşturmayı gerektiren bir suçu görevi ile bağlantılı olarak öğrenmesi durumda 

279. madde uygulanacaktır208 • Diğer bir görüşe göre ise bu iki suç tipi arasındaki 

ilişki, özel -genel norm ilişkisidir. Buna göre kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 

suçu (TCK 279) genel norm niteliğinde iken; sağlık mesleği mensuplarının suçu 

bildirmemesi suçu (TCK 280), özel norm niteliğindedir. Zira sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu bakımından failde aranan husus, başka bir 

sıfatın yokluğu değil; belirli bir sıfatın varlığı ve bu sıfat dolayısıyla görevin yerine 

getirilmesi sırasında suçun öğrenilmesidir. Bu görüşe göre eğer aynı zamanda kamu 

görevlisi olan bir sağlık mesleği mensubu görevi sırasında ihbar edilmesi gereken bir 

suçu öğrenmiş ise bu durumda 280. maddede düzenlenen suç ihlal edilmiş 

o lacaktır209 . 

TCK'nın 279. maddesi ile 280. maddesi arasında özel-genel norm ilişkisini 

reddeden ancak; bu görüşle aynı sonuca farklı yaklaşımla varan bazı yazariara göre, 

280. madde bakımından sağlık mesleği mensubunun aynı zamanda kamu görevlisi 

olması önemsizdir. Buna göre 279. ve 280. maddede düzenlenen her iki suç tipine 

özel olma niteliğini veren failin sıfatıdır. Dolaysıyla aynı zamanda kamu görevlisi 

olan sağlık mesleği mensubunun bildirimde bulunmaması halinde fikri içtima 

kuralları gereğince 279. ve 280. maddeden hangisi daha ağır bir cezayı gerektiriyorsa 

207280. maddenin gerekçesi şöyledir;" ... Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan 
sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır/ar. Bu kişilerin suçu bildirme 
yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde, yukarıdaki( 279) madde hükmü uygulanacaktır." 
208Hakeri, Tıp Hukuku, s.524-525; yazar böyle bir durumda 279. maddenin uygulanacağını 
belirtmekle birlikte 280. maddenin kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensupianna da suçu 
bildirme yükümlülüğü getirmek için düzenlendiği düşünüldüğünde 279. madde ile 280. madde 
arasındaki ceza miktarındaki farklılığın izahının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Yazar bu 
doğrultuda ayrıca kamu görevlileri açısı~dan bildiri~m:s.i ger:ken suçların sınırlandırılmışken; sağlık 
mesleği mensuplarının suçu bildirmemesı suçunda bıldırılmesı .gereken suçları sınırlandırmamasını ve 
buna karşılık kamu görevlisi olmayan sağlık mesleğı mensuplarının daha az cezayla 
cezalandırılmasını bir tezat olarak değerlendirmektedir. Aynı görüşte bkz: Çakmut, a.g.e., s. 1053 

209 Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.265. 
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fail o suçtan dolayı cezalandırılmalıdır210 . Bizim görüşümüze göre ise burada asli

tali norm ilişkisi ele alınmalıdır. Asli- tali norm ilişkisi, hareketin zorunlu olarak bir 

normu ihlal etmekle birlikte ihlal ettiği bu normun ne unsuru ne de bir nitelikli hali 

olan bir diğer normu da ihlal ettiği durumda meydana gelir211
• Diğer bir değişle asli 

normun düzenlediği suçun oluşması, tali normun düzenlediği suçun işlenmesine 

bağlıdır212 . Burada bir nevi yarışan iki norm söz konusudur. Bu normlardan birinin 

ihlal edilmesi halinde diğer norm çekilir213
• Bu halde olaya uygulanacak norm, asli 

normdur214 .Şöyle ki asli normun uygulanamadığı hallerde, tali norm uygulanır215 . Bu 

bağlamda tali norm, kanundaki boşlukları tamamlama özelliğine sahiptir216
. Bu 

doğrultuda kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu (TCK 279) ile sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) arasında asli tali norm ilişkisinin 

bulunup bulunmadığı tartışılabilir. Bu tartışmaya geçmeden önce bu iki suçun tipik 

fiilierini ortaya konulmalıdır. Buna göre, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 

suçunun (TCK 279) tipik fiilini, kamu görevlisi tarafından kamu adına soruşturma 

ve kavuşturmayı gerektiren bir suçu görevi ile bağlantılı olarak öğrenilip de yetkili 

makamlara bildirimde bulunmayı ihmal edilmesi veya bu hususta gecikme 

gösterilmesi oluşturur. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun 

(TCK 280) tipik fiilini ise, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir 

belirti ile karşılaşılmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmernek veya bu 

hususta gecikme göstermektir. Eğer aynı zamanda kamu görevlisi olan bir sağlık 

mesleği mensubu, kamu adına soruşturma ve kavuşturmayı gerektiren bir suçu 

görevi ile bağlantılı olarak öğrenmesi durumda yarışan iki normdan- 279. madde ile 

280. maddeden- bahsedilir. Bu durumda aynı zamanda kamu görevlisi olan sağlık 

mesleği mensubunun suçu bildirmemesi durumunda zorunlu olarak sağlık mesleği 

mensuplarının suçunu (TCK 280) işlemiş olmaktadır. Bu durumda asli norm, kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi suçudur (TCK 279). Tali norm ise sağlık mesleği 

210Tezcan, Erdem, Önok,a.g.e., s.976. 
211 Önder, a.g.e., s.484. 
212 İçel, a.g.e., s.210. 
213 Önder, a.g.e., s.484. 
214 Koca, Üzülmez, a.g.e., s.434. 
215 Önder, a.g.e., s.484. 
216 Koca, Üzülmez, a.g.e., s.435. 
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mensuplarının suçu bildirmemesi suçudur (TCK 280). Bu halde uygulanması 

gereken norm, TCK'nın 279. maddesidir. Zira tali norm, tamamlayıcı niteliktedir ve 

asli norm un uygulanamadığı hallerde, tali norm uygulanır217 • 

Benzer şekilde görevi kötüye kullanma (TCK 257) suçu ile görevlisinin suçu 

bildirmemesi (TCK 279) arasında da asli- tali norm ilişkisi söz konusudur. Keza 257. 

maddenin 2. fıkrasında "kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hdller dışında", 

kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, 

kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir 

kazanç sağlaması suç olarak düzenlenmektedir. Bu suçta "kanunda ayrıca suç olarak 

tanımlanan hdller dışında" denilmek suretiyle bu maddenin bir tali norm olduo-u ö 

açıkça belirtilmiştir. Örneğin bir suç işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşan ve 

aynı zamanda kamu görevlisi olan hekimin bu durumu yetkili merciiere bildirmemesi 

durumunda kamunun zararına neden olması halinde görevi kötüye kullanma (TCK 

257) suçunun uygulanması 257. madde de açıkça "kanunda ayrıca suç olarak 

tanımlanan haller dışında" ibaresine yer verdiğinden görünüştedir. Örneğin 

hastasının suç işlediği yönünde bir belirti ile karşılaşan ve aynı zamanda kamu 

görevlisi olan hekim, eğer hastasının yakalanmasını engellemek için hastasına imkan 

sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği fiilierin yanında bir de öğrendiği bu suçu yetkili 

merciiere bildirmez ve kamunun zararına neden olması halinde bu durumda hekim üç 

ayrı suç işlemiş olur. Birincisi 283. maddede düzenlenen suçluyu kayırma, ikincisi 

279. maddenin 280. madde karşısında asli norm olması sebebiyle 279. maddede 

düzenlenen kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu ve üçüncüsü ise 257. maddede 

düzenlenen görevi kötüye kullanma suçudur. Fakat burada yine 257. maddenin 

"kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hdller dışında" ibaresine yer vermesi 

sebebiyle bu suçun ihlali görünüştedir. Bu durumda hekim hem 279. maddeden hem 

de 283. maddeden ayrı- ayrı sorumlu tutulacaktır. Daha önce belirtildiği üzere 283. 

madde ile 279. madde arasında bir amaç suç-araç suç ilişkisi söz konusudur ve bu 

halde gerçek içtima kuralları uygulanır218 · 

217 Önder, a.g.e., s.484. 
218 özgenç, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.500. 
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Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) bakımından 

da zincirleme suç hükümleri gündeme gelebilir. Adliyeye karşı işlenen bu suçun 

mağdurunu, kamu ve buna bağlı olarak barış esasına dayalı toplum düzenin parçası 

olan bireyler olduğunu belirtmiştik. Bu noktadan hareketle eğer bir sağlık mesleği 

mensubu bu suçu aynı suç işleme kararı kapsamında değişik zamanlarda ve birden 

fazla işlerse mağdur belirli bir kişi değil de kamu olduğundan değişik zamanlarda ve 

birden fazla işlenen bu suçun mağduru aynı olduğu sonucuna varırız. Örneğin bir 

hekim değişik zamanlarda karşılaştığı suçları suçu bildirmeme kararı kapsamında 

bildirmezse burada esasında birden fazla suç olmakla birlikte Ceza Kanunu'nun 43. 

maddesi gereğince tüm bildirme suçlarından ayrı ayrı ceza verilmeyecek; yalnızca 

tek ceza vermekle yetinilecek ancak; verilen ceza arttırılacaktır. 

Kanunun fikri içtimaı düzenleyen 44. ve 43/2 maddelerinde bir fiili 

işlernekten bahsetmektedir. "İş/emek", hem icrai hem de ihmali bir fiili işlernek 

anlamında kullanılan bir kavramdır219 . Dolayısıyla fikri içtimaı düzenleyen 44. 

madde ile 43. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen gerçek ihmali suçlar bakımından da 

uygulanabilecektir. Burada tartışılması gereken bir diğer husus ise, ihmali suçlarda 

hareketin ne zaman tek olduğu meselesidir
220

. Şayet işlenen ihmali hareket ile birden 

fazla kanun hükmü ihlal edilmiş ise fikri içtima söz konusu olacaktır221 • Bu durumu 

gerçek ihmali suçlar açısından ifade edecek olursak eğer, bu suçlarda genellikle bir 

fiil ile birden fazla yükümlülüğün öngörüldüğü durumlarda fikri içtimaının söz 

konusu olabileceği ifade edilmektedir
222

• 

Öğretide suçu bildirmeme fiili bakımından, içtimaı söz konusu olan suçların 

tamamı ihmali suçlar olabileceği gibi, bir kısmı ihmali bir kısmı icrai nitelikte 

olabileceği ifade edilirken223
; bazı yazariara göre bir fiil aynı zamanda hem icrai hem 

219 Hakan Hakeri, "İhmali Suçlar," CHD, Yıl:2, Sayı:4, Ankara Ağustos 2007, s.l37-169. 

220 İçel a.g.e., s.69. 
22ıİçel, a.g.e., s.69, yazara göre, ihmali suçlarda hareket ile netice bitişik olduğundan, bu suçlarda 
hareket- fıil ayrımı yoktur.Bu nedenle hareketin sayısı, fiil sayısını gösterecek ve eğer emredilen 
hareket ile kanunun muhtelif hükümleri ihlal edilmiş ise ancak o zaman fikri içtimakabul edilecektir. 

222 İçel, a.g.e., s.69. 
223 Sevinç Arslan Hızal, "Yeni Türk Ceza K~ununda Sağlık Personeli~i? ihbar Yükümlülüğü", 
Dokuz Eylül üniversitesi Sosyal Bilimler Enstıtüsü Kamu Hukuku Anabılım Dal Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.l 18. 
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ihmali olamayacağından ihmal ile i cra arasında içtima söz konusu olamaz224
. İlımali 

suçlarda suçun içtima problemi bu iki durum bakımından ortaya çıkar225 . 

Farklı neviden fikri içtima, işlenen bir fiil ile birden fazla farklı suçun 

oluşmasına sebebiyet vermek şeklinde kanunun 44. maddesinde düzenlenmiştir226 . 

Buna göre işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren 

kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Bu 

bağlamda Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu (TCK 284) ile 

sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu (TCK 280) incelenebilir. 284. 

Maddede tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK 284) suçuna göre, 

hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri 

bildiği halde yetkili makamlara bildirmernek suç olarak düzenlenmiştir. Örneğin 

hekimin bir suç işlediği yönünde belirti ile karşılaştığı hastası aynı zamanda 

hakkında tutuklama kararı verilmiş bir kişi ise bu durumda hekimin suçu 

bildirmemesi fiili ile hem 280. madde hem de 284. madde ihlal edilmiş olacaktır. Bu 

durumda faile kanunun 44. maddesi gereğince en ağır cezayı gerektiren suç 

uygulanması düşünülecektir. Ancak 280. madde ile 284. maddenin öngördüğü 

yaptırım aynı olduğundan sadece birinden ceza verilmekle yetinilecektir. 

Aynı neviden fikri içtima, öğretide bir fiil ile aynı suçun birden kişiye 

işlenmesi olarak tanımlanmaktır227 . Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 

(TCK 280) suçunu mağdurunu kamu olduğunu belirttik. Dolayısıyla bu suç 

bakımından mağdur farklılığından bahsedilemeyeceğinden aynı neviden fikri içtima 

söz konusu olamayacaktır. 

224 İçel, a.g.e., 70. 
225 Daha fazla bilgi için bkz: Hak eri, Ceza Hukukunda ihmal Kavramı, s.30 1-31 O. 

226Fikri İçtima, madde 44;"İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren 
kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. " 
227 özgenç, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.518. 
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VI. YAPTlRlM VE KOVUŞTURMA 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildinnemesi suçunun (TCK 280) 

yaptırımı, bir yıla kadar hapis cezasıdır.280. madde düzenlenen suç, kamu görevlisi 

olmayan sağlık mesleği mensupları tarafından işlenen suçu bildinneme suçu olması 

sebebiyle kamu görevlisi olan sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesinin 

279. maddede düzenlenen kamu görevlisinin suçu bildinneme suçunu oluşturduğunu 

belinniştik. 279. maddede öngörülen yaptırım ise altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası olarak belirlenmiştir. 279. madde ile 280. madde arasındaki yaptırım 

miktarlarındaki bu farklılık, öğretide eleştirilmektedir228 . 

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK arasında yaptırım noktasında önemli bir 

farklılığın bulunduğunu belirtmek gerekir
229

. Zira eski kanun bu fiili suçun bir türü 

olan kabahat olarak düzenlemişti. Eski Kanunu'nun sağlık mesleği mensubunun suçu 

bildirmemesini daha hafif cezaları karşılayan bir suç türü olarak düzenlenmesinin bir 

sonucu olarak, öngörülen yaptırım 5237 sayılı TCK' nın ilgili düzenlemesinden daha 

az idi. 

Kanunumuzun 280. maddesinde düzenlenen bu suç, re'sen kavuşturulur. 

228 Hakeri, Tıp Hukuku, s. 800. 
229 Üzülmez, a.g.e., s.826 
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SONUÇ 

Bireylerin zorunlu olarak özel yaşamına ait bilgilerini paylaştığı meslek 

gruplarından birini sağlık mesleği mensupları sınıfı oluşturur. Başarılı bir tedavinin 

gerçekleştirilebilmesi, sağlık hizmeti sunan ile sunulan kişi arasında güvenin ve 

bağlılığın olmasına ve bu doğrultuda hastanın sırlarının korunacağına emin olmasına 

bağlıdır. Bu nedenle sağlık mesleği mensupları bakımından meslek sırrının saklama 

yükümlülüğü, etik bir talep olarak eski çağlardan bu yana var olmuş, Hipokrat 

yemininde ve zamanla mesleğe ilişkin etik ilkelerde ve kurallarda yer verilmiştir. 

Bunun yanısıra bu yükümlülük, en başta özel hayatın gizliliği hakkı olmak üzere 

çeşitli hakların korunmasına hizmet eden bir nitelik arz etmesi sebebiyle hukuk 

normlarıyla da koruma altına alınmıştır. Meslek sırrının saklanması yükümlülüğünün 

tarihsel süreci nedeniyle sır saklama yükümlülüğünün esasını oluşturan hususlar 

noktasında öğretide çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Sözleşme görüşü, kamu düzeni 

görüşü ve karma görüş olarak sıralanan bu görüşler, sır saklama yükümlülüğünün 

esasından yola çıkarak meslek sırının nispi veya mutlak nitelik arz ettiği noktasında 

tercih yapmakta ve buna göre sır saklama yükümlülüğünün istisna getirilip 

getirilemeyeceğini kabul etmektedir. Sözgelimi, sırrın korunmasında sosyal bir yarar 

olduğunu esas alan kamu düzeni görüşü, meslek sırrını mutlak nitelikte addederken; 

sırrının esasını sözleşmeye dayandıran sözleşme görüşü meslek sırrının saklanması 

yükümlülüğünün nispi bir nitelik arz ettiğini kabul etmiştir. Meslek sırrının 

saklanmasının hukuki niteliğini bu şekilde tek bir esasa dayandırmanın doğru 

olmadığı düşüncesi ile karma görüş ortaya çıkmıştır. Sağlık mesleği sunan kişilerin 

sır saklama yükümlüüğünün nisbi bir nitelik arz ettiği genel olarak kabul 

edilmektedir. Zira bu kişilerin sır saklama yükümlülüklerini ortadan kaldıran bildirim 

yükümlülüğünü öngören çeşitli düzenlemelere yer verilmektedir. 

Sağlık mesleği mensuplarının sır saklama yükümlülüğü ile suçu bildirim 

yükümlülüğü arasındaki ilişki öğretide çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Sır saklama yükümlülüğü karşısında bildirim yükümlülüğünü destekleyen 

görüşler olduğu gibi bildirim yükümlülüğünün olmasını eleştİren görüşler de 

bulunmaktadır. Destekleyen görüşler, bir hukuk devletinde yalnızca hukuk düzenini 

ihlal etmeyen hususların bir hukuki değer olarak korunacağı düşüncesi ile bireylerin 
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barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama ve suçluların devletten 

cezalandırılmasını isteme hakkı ve suçlulukla mücadele amacı ile desteklemektedir. 

Buna karşın eleştİren görüşler ise sağlık mesleği mensupianna suçu bildirme 

yükümlülüğü öngörülmesinin tanıklıktan çekinme hakkı ile bağdaşmadığı, özel 

hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği ve tıp mesleğinin faydalı olma-zarar vermeme, 

kişinin özerkliğine saygı gibi etik değerleri ile çeliştiğini dile getirmektedir. Bunun 

yanı sıra bildirim yükümlülüğü, bireylerin tedavi ve sağlık hakkından vazgeçmesi 

sonucunu doğurabileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir. 

Çalışmamızda suçu bildirme yükümlülüğünü destekleyen ve eleştİren 

görüşlerin ele alınması ve sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme ile yükümlü 

kılınmasının esasının daha iyi ortaya konulabilmesi amacıyla karşılaştırmalı hukukta 

sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlülüğünün kapsamının 

belirlenmesinde gözetilen hususlar sınıflandırılmak suretiyle ortaya konulmaya 

gayret edildi. Bu noktada suçun ve mağdurun özellikleri ve bildirim yükümlülüğünün 

doğmasını sağlayan belirtilerin kaynağı nedeniyle yapılan aynınlara ağırlık verildi. 

Karşılaştırmalı hukukta özellikle bildirilmesi gereken suçların niteliklerinden 

hareketle bildirim yükümlülüğü öngörüldüğü tespit edildi. Söz gelimi devletin 

güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi sadece belirli ağırlıkta olan suçlar ile veya 

sadece şikayete bağlı suçların bildirilmesinin öngörülmesi şeklinde bildirim 

yükümlülüğünün sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlamanın, kişilere karşı suçlar ve bu 

bağlamda özellikle hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar şeklinde 

olabileceği gibi; kamu barışına karşı suçlardan yola çıkarak da yapıldığı 

görülmektedir. Bu noktada sağlık mesleği mensuplarına işlenmiş olan suçları; 

bazılarında ise işlenmesi planlanan veya hali hazırda işlenmekte olan suçları 

bildirmekle yükümlü kılınması tercih edilmiştir. Buna ilave olarak birçok sistemde 

mağdurun niteliğinden kaynaklanan nedenlerle bildirilmesi zorunlu olan suçların 

kapsamının belidendiği dikkatimizi çekmiştir. Bilhassa mağdurun çocuk, yaşlı ve 

kadın olması gibi nedenlerle bu kesime karşı özellikle istismar ve şiddet eğilimleri 

çerçevesinde işlenen fiilierin bildirilmesinin zorunlu tutulduğu görülmektedir. 

Bildirim zorunluluğu getirilen sağlık mesleği mensuplarını bazı sistemler tahdidi 
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olarak kanunda belirtmişken; bazıları bu konuda bir sınırlamaya gitmemiş sadece 

örnek kabilinden düzenlemeyi tercih etmiştir. 

Tüm bu sınırlamalarda Anglosakson hukuk sistemleri ile Kıta Avrupası 

hukuk sistemleri arasındaki temel farklıklıların olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

farklılığın nedenini en temelde meslek sırrının korunması hususundan 

kaynaklandığını belirtmek gerekir. Zira Angiasakson hukuk sistemlerinde meslek 

sırrının korunması daha sınırlıdır. Buna karşın Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde 

meslek sırrı daha güçlü korunmaktadır. Angiasakson hukuk sistemlerinde örneğin 

ABD'nin eyaletlerinde bildirim yükümlülüğünün, belirtinin kaynağı nedeniyle 

örneğin mekanik etki ile oluşan yaralanmalar, ateşli silah ve kesici-delici alet 

yaralanmaları ve kurşun yaraları gibi öngörülmesinin yanı sıra suçun mağdurunun 

niteliğinden kaynaklanan nedenlerle suçu bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 

noktada çocukların, yaşlıların ve kendini idare ederneyecek durumda olan 

yetişkinlerin İstisınan ve ihmali, aile içi şiddet durumlarının bildirimi öngörülmüştür. 

Bu düzenlernelerin suçu bildiren kişiye hukuk ve ceza davalarından bağışık tutan 

hükümler içermesinin yanı sıra bildirimin yerine getirileceği zaman aralığını da 

belirten oldukça kazuistik bir nitelik arz ettiğini belirtmek gerekir. Buna karşın Kıta 

Avrupası hukuk sistemlerinde sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesini 

öngören düzenlernelerin daha öz ve sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim Kıta 

Avrupası hukuk sistemlerinde herkesin suçu bildirmesi kural, sağlık mesleği sunan 

kişilerin suçu bildirmesi ayrık düzenlemeyi gerektiren bir istisnai durumu 

oluşturmaktadır. Oysa Angiasakson ülkelerinden ABD'de bildirim yükümlülüğünün 

sağlık mesleğinden başlayarak genele doğru yayıldığı görülmektedir. Bu düşüncenin 

esasını da bu kişilerin mesleki faaliyetleri sebebiyle bildirimi öngörülen suçlara daha 

kolay vakıf olacağı fikri oluşturmaktadır. 

Türk hukuku bakımından ise suçu bildirme yükümlülüğüne yer veren 

düzenlemelere özellikle sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesini öngören 

düzenlemeler ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, 280. maddesinde düzenlenen 

sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesini suçu ve kamu görevlisi olan sağlık 

mesleği mensupları bakımından 279. maddede yer verildiği görülmektedir. Sağlık 
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mesleğin mensuplarını bu maddeler ile belirli şekilde hareket etme ödevi ile yükümlü 

kılınması, meslek sırrının ihlali bağlamında gündeme gelecek olan "Özel Hayatın 

Gizlifiğini İhlal" (TCK 134) ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele 

Geçirme" (TCK 1 36) suçları dikkate alınarak incelenmiştir. Bu doğrultuda kanun 

koyucunun sağlık mesleği mensuplarının "işlendiği yönünde belirtilerle 

karşılaştıkları suçlar" bakımından ayrı bir suçu bildirme suçu ihdas ederek esasında 

var olan yükümlülük çatışmasını, 280. madde ile belirli şekilde sınırlandırmak 

suretiyle suçu bildirmeme suçunu düzenleyerek ortadan kaldırmayı tercih ettiği 

sonucuna varılmıştır. Burada kanunun ihlal edilmesine izin verdiği hukuki değerin 

suçu bildirme ile korunan hukuki değer karşısında üstün olmaması gerektiğini 

belirtmemiz gerekir. Nitekim çalışmamızın karşılaştırmalı hukuk bölümünde 

incelediğimiz üzere birçok hukuk sisteminde suçu bildirme yükümlüğü, belirli 

ağırlıktaki suçlar ile kamu yararı gibi üstün menfaatler veya hukuki değer ihlalinin 

önlenmesinin hala mümkün olduğu planlanan ve işlenmekte olan suçlar ile 

sınıriandınidığı görülmektedir. Bu şekilde karşılaştırmalı hukukta daha yüksek 

nitelikteki değerlerin korunması ile bildirimi hukuka uygun hale getirdiği fikrinden 

yola çıkarak bildirim yükümlülüğü belirli suçlar ile sınırlı kalmak üzere tesis 

edilmekte ve böylece korunan hukuki değerler arasında bir tercih yapılmaktadır. 

Keza öğretide de bildirim yükümlülüğün hiçbir biçimde olmadığı fikri kabul 

edilmernekle birlikte bu yükümlülüğün bir taraftan toplum düzenini çok ağır biçimde 

tahrip eden suçlada sınırlandırmanın, diğer taraftan da somut olayın özelliği dikkate 

alınarak öne çıkan üstün hukuki değeri gözeterek bir çözüm üretmenin daha isabetli 

bir yaklaşım olacağı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra suç tipinin "görevini yaptığı 

sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşma .. " şeklindeki unsuru 

karşında, "belirti" kavramından ne anlaşılması gerektiği önem arz etmektedir. Zira 

belirti delili, CMK'da tanımlanmamıştır. Bu delil türü niteliği gereği içine nihai 

olarak beyan ve belge delillerini de alan oldukça geniş bir kavramdır. Burada kanun 

koyucunun amacının ortaya çıkarılabilmesi için daraltıcı yorum yönetiminden 

yararlanılarak, belirti unsurunun dar yorumlanması ile bildirim yükümlülüğünün 

sınırlandırılması düşünülebilir. Ancak belirti kavramının kapsamının çizilmesi, sağlık 

mesleği mensuplarının suçu bildirim yükümlülüğünün sınırlarının belirlenmesi 

açısından mühimdir. 
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Sonuç olarak karşılaştırmalı hukuka ilişkin yaptığımız tespitler ve 

açıklamaların da gösterdiği üzere sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme 

yükümlülüğün hiçbir biçimde olmadığı fikri kabul edilemez. Bu yükümlülüğün 

toplum düzenini çok ağır biçimde tahrip eden suçlar ve suçun mağdurunun çocuk, 

yaşlı ve kendini idare ederneyecek durumda olan yetişkinler olması karşında 

önemine dikkat çekmek isteriz. Ancak bu kabul bizi bu meslek mensupianna sınırsız 

bir bildirim yükümlülüğü yüklenmesi sonucuna da götürmemelidir. Bu noktada 

sağlık mesleği mensupianna suçlar arasında ayrım yapmaksızın genel bir bildirim 

yükümlülüğü yüklenmesi yerine birçok hukuk sisteminde olduğu gibi bu kişilerin 

hukuki değerler arasında bir değerlendirme yapmasına izin verilmelidir. 
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