
.............................. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE 

                               ...BULUNDUĞUNUZ İLİN ADI... 

 

           Hastanenizde doğan/doğacak olan çocuğumuzun ailesi olarak; aşıların muhtevası ve bu 

sebeple oluşan/oluşabilecek yan etkilerinden ve rızamız dışında ona herhangi bir tıbbi 

müdahalede bulunulmasını istemediğimizden dolayı; tüm hukuki haklarımızı kullanarak, 

çocuğumuza Hepatit B aşısı, K vitamini ve topuk kanı alımı uygulamalarının yapılmasını 

istemiyoruz. Konuyla ilgili olarak; 

 

           1. Anayasanın 17. Maddesi “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, 

kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 

tutulamaz.” 

           2. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 22. Maddesi “Kanunda gösterilen istisnalar hariç 

olmak üzere, kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi 

ameliyeye tabi tutulamaz.” 

           3. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24. Maddesi “Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası 

gerekir. Hasta küçük ya da mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır.” 

           4. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 25. Maddesi “Kanunen zorunlu olan haller dışında 

ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine 

uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya 

durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.” 

          5. İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 5. Maddesi “Sağlık alanında herhangi bir 

müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat 

etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile 

sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir. İlgili kişi, muvafakatini her 

zaman, serbestçe geri alabilir.” 

 

           Yukarıda ifade edilen maddelerde ve ayrıca; 

 

           26/10/2016 tarihli 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesi 

Muhammed Ali Bayram 29/6/2016 Tarihli – 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı ve 

24/12/2015 tarihli 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Halime 

Sare Aysal 11/11/2015 Tarihli – 2013/1789 Başvuru Numaralı Kararı bireysel başvuru 

kararlarında da aşının yasal bir dayanağının olmadığı ve tüm tıbbi müdahaleler için rıza şartı 

arandığı açıkça belirtilmiştir. 

 

           Belirtmiş olduğumuz haklarımıza istinaden, bu tür tıbbi müdahaleler hususunda 

tarafımıza maddi ve manevi baskı uygulanmasını istemiyoruz ve bu konuda kararlı olduğumuzu 

bilmenizi istiyoruz. 



           Bu hususu ilgili servis çalışanlarına sözlü olarak bildirdik. Özellikle kadın hastalıkları 

ve doğum servisi/kliniği ve çocuk hastalıkları servisi/kliniğinin çalışanlarına, görevli doktor, 

hemşire, ebe vb. sağlık çalışanlarına da gerekli bilginin verilmesini, dilekçemizin bir nüshasının 

hasta dosyasına konulmasını ve dilekçenin evrak kayıt sayı numarası ve tarihinin tarafımıza 

verilmesini talep ediyoruz. 

 

           Aksi hâlde; açık iznimiz ve rızamız olmamasına rağmen, çocuğumuza tıbbi müdahalede 

bulunarak vücudu üzerinde deney yapılırsa; TCK’nin 86/2,3-b,c,d maddelerince düzenlenen 

“kasten yaralama”, 89. Maddesinde belirtilen “taksirle yaralama” ve 257. Maddesindeki 

“görevi kötüye kullanma” suçlarını oluşturacağını hatırlatır, konuyu ...... Bulunduğunuz il...... 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettireceğimizi belirtmek isteriz. 

 

 

           Gereğini arz ederiz. 

 

 

Tarih(gün/ay/yıl) 

İmza:                                    İmza: 

 Adı Soyadı: (anne)              Adı Soyadı: (baba) 

TC. Kimlik No:                    TC. Kimlik No: 

 

 

ADRES:.................................... 

TELEFON:............................... 

E-MAİL:................................... 

EK(İsteğe bağlı):...................... 

 

 

 

 

 


