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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ 

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir. 

20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi; Dünya Tabipler Birliği tarafından 
kabul edilmiş Lizbon Bildirgesi, Santiago versiyonu (2005) ve DSÖ Avrupa 
Bürosu Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam 1994) esas 
alınarak ve ilgili iç hukuk düzenlemeleri gözetilerek hazırlanmıştır. 

Hasta hakları bir insan hakkı ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. 
Hekimlik mesleğinin insan onuruna saygılı ve hekim hasta ilişkisinde tıp etiği 
ilkelerinin öncelendiği koşullarda yürütülmesinde hasta haklarının önemi göz 
önünde tutulmalıdır. Hasta haklarının tanınmasında, uygulanmasında ve 
geliştirilmesinde hekimlerin önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır; 
ancak hasta haklarından temelde tüm sağlık sisteminin sorumlu olduğunun 
bilinmesi gerekir. Bu çerçevede hem sağlık sisteminin hasta haklarına uygun 
biçimde oluşturulması, hem de bu hakların hekimler ve diğer tüm sağlık 
çalışanları tarafından benimsenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına destek 
verilir. Hasta haklarını kısıtlayan hiç bir ekonomik ve politik uygulama kabul 
edilemez. Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta haklarına 
saygı gösterilmesini iyi hekimliğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eder. 

Türk Tabipleri Birliği hasta haklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri vurgular: 

• İnsan haklarının tıp alanındaki uzantısı olan hasta hakları, genel olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanma, bilgilenme ve seçim yapma unsurlarını içermelidir. 

Sağlık hizmetinden yararlanma; ayrımcılığa uğramamayı, klinik ve etik kararları 
özgürce alan bir hekim tarafından bakılmayı, tıbbi açıdan en uygun tedaviyi 
almayı ve kaynaklardan adil biçimde yararlanmayı kapsar. 

Bilgilenme; hastanın durumu hakkında bilgi almasını ve tıbbi kayıtlara 
ulaşmasını, bilgi aktarımının anlayabileceği biçimde yapılmasını, bilgi 
almamama hakkını ve kendisi yerine bilgilendirilecek kişiyi belirlemeyi kapsar. 

Seçim; sağlık kurumunu, hekimi, tıbbi uygulamayı seçmeyi ve başka 
hekimlerden görüş alınmasını isteme hakkını kapsar.  

• Bireyin “sağlıklı olma” durumunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sağlığını 
bozacak her türlü etmene karşı koruyucu önlemlerin alınması esastır. Hastalık 
durumunda ise koşulsuz olarak, yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti alması esastır. 
Genel olarak sağlık, özel olarak hastalıklar hakkında eğitim verilmesi de hizmetin 
bir parçasıdır. 
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• Sağlık hizmetleri sunumunda hastanın kendi kaderini belirleme ve özgür seçim 
yapma hakkı korunmalıdır. İnsan onuru ve bütünlüğüne saygının ifadesi olan 
aydınlatılmış onam veya ret hakkı, her tür tıbbi uygulamanın temeli olarak bütün 
hastalara tanınmalıdır.  

• Hastanın kişisel bilgilerinin, tanı ve tedavisinin, sağlık durumunun ve her türlü 
özel bilgilerinin gizli tutulması ve korunması sağlanmalıdır. Elektronik ortamda 
tutulan kayıtların gizliliğinin sağlanması için gerekli ve yeterli önlemler 
alınmalıdır.  

• Hastanın güvenli sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Hizmet niteliğinin güvence 
altına alınması sağlık hizmeti sunumunun önemli bir boyutudur. Hekimler sağlık 
hizmetinin niteliğini gözetmede sorumluluk üstlenmelidirler. 

• Hasta sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması hakkına sahiptir. Hekim, 
tedavisinin sürdürülmesi tıbben gerekli olan hastayı makul destek ve yeni 
düzenlemeleri yapmak için yeterli olanak sağlamadan bırakamaz.  

• Hastanın tıp eğitimine katılmayı reddetme hakkı vardır. 




