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Özet  
Konusu yönünden sosyal haklar arasında ve tarihsel gelişimi yönünden “ikinci kuşak haklar” 

arasında sayılan sağlık hakkı, Anayasa’da “sosyal ve ekonomik haklar” arasında düzenlenmiştir. Bu 
doğrultuda, sağlık hakkı, hukuk öğretisinde bir “pozitif statü hakkı” karakterinde ele alınmıştır. Hakkın 
kapsamının ağırlık merkezi yönünden bir değerlendirmeyle bir dereceye kadar isabetli olan bu belirleme, 
hakkın bütünlüklü bir incelemesine yol gösterecek isabette değildir. Çünkü sağlık hakkının norm alanında, 
hak öznelerinin pozitif statülerini olduğu kadar negatif statülerini de ilgilendiren unsurlar bulunmaktadır. 
Aynı şekilde, sağlık hakkına karşılık gelen ödevler de pozitif statü belirlemesini aşan bir çeşitliliğe sahiptir. 
Bu çalışmada, Türk hukukunda sağlık hakkını bir temel hak olarak vücuda getiren Anayasa ve uluslararası 
insan hakları hukuku normları çerçevesinde, hakkın konusu, kapsamı ve özneleri ile bu hakka karşılık 
devletin ve üçüncü kişilerin ödevlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Devletin ödevlerinin saygı, koruma, 
gereğini yerine getirme biçimindeki devletin üç temel ödeviyle anlaşılmasının, temel hak incelemesinde daha 
isabetli olacağı ileri sürülmektedir. 
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Right to Health: A Fundamental Right Under Turkish Law 

Abstract 
The right to health is among social rights, in terms of its subject-matter, and among second 

generation rights, in terms of its historical evolution. A fundamental right under the section of economic and 
social rights in the Turkish Constitution, the right to health is usually studied as a typical “positive status 
right” in Turkish legal scholarship. This approach makes sense to a certain degree but has serious 
shortcomings to guide a comprehensive study. Because the scope of the right to health goes beyond the 
positive status of its subjects, a similar argument is valid for the corresponding duties of the state. This article 
deals with the right to health under Turkish law, and is aimed at describing the subjects, the scope and the 
limits of the right as well as the corresponding duties of the state. It will argue that the tripartite typology 
(respect, protect, fulfill) is better fit for the task of understanding the nature and scope of the duties of the 
state pertaining to the right to health. 
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Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak 
Sağlık Hakkı 

 
      
 
 

Giriş 
Sağlık hakkının bir hak kategorisi olarak ortaya çıkışı daha önceye 

uzansa da, ulusal hukuk düzenlerinde üstün normlarla korunan bir hak olarak 
yaygınlaşması geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanır (Aldıkaçtı, 1997: 80; 
Gümüş, 2010: 344-346). Uluslararası hukukta belirgin bir kategori olması ise 
İkinci Dünya Savaşı sonrası (1945) insan hakları paradigmasının yerleşmesiyle 
birlikte gelişir. Savaş sonrası dünyasında insan haklarının uluslararası sistemin 
temelleri arasında yerini almasıyla birlikte gelişen uluslararası insan hakları 
hukukunun haklar katalogunda, sağlığa ilişkin haklar başından beri yer 
almıştır.1 Günümüzde sağlık hakkının yerleşik bir insan hakkı olduğu 
belirlenebilir; insan haklarının hukukla korunmasını amaçlayan ulusal ve 
uluslararası hukuk kaynaklarının haklar listesinde sağlık hakkı standart olarak 
yer almaktadır. Türkiye'de sağlık hakkı, 1961 ve 1982 Anayasalarında tanınan 
temel haklar arasındadır. Anayasal hak güvencesi, kaynağını uluslararası insan 
hakları hukukundan alan sağlık hakkı normlarıyla tamamlanmaktadır. 

                                                      
110 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde (Bildirge’nin resmi 
tercümesi için bkz. RG, 27.05.1949, 7217) sağlık hakkına yer verilmiştir (Madde 
25/1): 

“Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi 
bakım, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin 
edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 
ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer 
hallerde güvenliğe hakkı vardır. ” 
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Bu çalışmada, ilk olarak, sağlık hakkının haklar sistematiğindeki yeri 
üzerinde kısaca durulacak; ardından Türk hukukunda getirilmiş olan biçimiyle 
sağlık hakkının özneleri, kapsamı ve sınırları incelenecek, daha sonra devletin 
bu hakka ilişkin ödevlerine hakim olan esaslar ele alınacaktır. Sağlık hakkını, 
insan hakları yazınındaki ifadesiyle bir “yararlanma hakkı” olarak ya da 
anayasa hukuku yazınındaki ifadesiyle bir “pozitif statü hakkı” olarak tipik 
yaklaşımla ele almanın bazı sonuçları eleştirilerek; devletin sağlık hakkına 
karşılık gelen ödevlerinin saygı, koruma, gereğini yerine getirme biçimindeki 
devletin üç temel ödevi2 ışığında anlaşılmasının temel hak incelemesinde daha 
isabetli olacağı ileri sürülecektir.  

 

A. Sağlık Hakkının Konusu 
Sağlık hakkı, sağlığı konu edinmektedir. Sağlığın sözcük anlamı belirgin 

olsa da, hukuki bir terim olarak anlamı, hakkın konusunun tanımını vermesi 
nedeniyle özel bir önem arz eder. Ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarında 
sağlık teriminin, yalnızca hasta olmama durumunu değil; aynı zamanda 
“bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali”ni ifade ettiği kabul 
edilmiştir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası ve 1978 Alma-Ata 
Bildirgesi, sağlığı “yalnızca hasta ya da sakat olmama değil, fiziksel, zihinsel 
ve sosyal anlamda tam bir iyi olma hali” olarak tanımlamaktadır.3 Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
(ESKHS)4 yetkili yorum organı olan Komite’nin, sağlık hakkı yorumunda da, 
DSÖ’nün sağlık tanımlarını temel aldığı görülmektedir.5 Anayasa'nın 56. 
maddesinde “beden ve ruh sağlığı(ndan)” söz edilmektedir.6 

                                                      
2Bu metinde, “devletin üç temel ödevi” ya da “devletin üçlü ödevi” ifadeleri, “tripartite 
typology” terimini karşılamak üzere kullanılmıştır. 

3DSÖ Anayasası, <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1>, 
(Erişim Tarihi: 23.01.2014) Başlangıç; 1978 Almatı Bildirgesi, 
<http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf>, (Erişim Tarihi: 
23.01.2014) Para. 1.  

4Türk hukukunda 11.08.2003 tarihinde usulüne göre yürürlüğe girmiş bulunan 
Sözleşmenin resmi Türkçe metni için bkz. RG, 11.08.2003, 25196. 

5Özellikle bkz. Komite’nin 14 Sayılı Genel Yorum’u. Metnin Türkçe’si için bkz. 
<http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/saglik_hakki/saglik_hakki_eskh
k_14_no_lu_genel_yorumu_ulasilabilecek_en_y.pdf>, (Erişim Tarihi: 23.01.2014). 

618.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, RG, 20.10.1982, 
17844.  Madde metni şu şekildedir:  

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
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B. Sağlık Hakkının Haklar Arasındaki Yeri 
Sağlık hakkı, konusu yönünden “sosyal haklar” arasında sayılmaktadır 

(Aldıkaçtı, 1997: 80; Gemalmaz, 1986: 62; Talas, 1990: 86; Algan, 2007: 26-
27). Nitekim, ESKHS’nin 12. maddesi7 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alan ve “Sağlık 
hizmetleri ve çevrenin korunması” başlığını taşıyan 56. maddesi sağlık hakkını 
düzenlemektedir. Öğretide de sağlık hakkının konusu yönünden sosyal haklar 
arasında yer aldığı konusunda görüş birliği vardır (Tanör, 1978: 102; 
Tahmazoğlu Üzeltürk, 2012: 5; Şahbaz, 2009: 405-406; Gür, 2010: 300).  

Sağlık hakkı, tarihsel gelişimi bakımından “ikinci kuşak haklar” arasında 
yer almaktadır (Kaboğlu, 2002; Algan, 2007: 53; Uygun, 2000: 30) ve 
Anayasa’da devlete verilen yükümlülüklere uygun olarak Türk kamu hukuku 
öğretisinde pozitif statü hakları içerisinde incelenmektedir (Tanör, 1978: 102; 
Tahmazoğlu Üzeltürk, 2012: 5-7). Böylelikle, kişinin devletten isteme hakkı 
boyutu vurgulanmış olmaktadır.8 İnsan hakları yazınında sağlık hakkı da dahil 

                                                                                                                                 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 

sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla 
genel sağlık sigortası kurulabilir.” 

7“1. Bu sözleşmeye taraf devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel 
ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır.  

2. Bu sözleşmeye taraf devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla 
alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri içerir:  

a) Varolan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile 
çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması;  

b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme;  
c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer 

hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;  
d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması 

için gerekli şartların yaratılması.” 
8Sosyal içeriğe sahip hakların, “temel insan ihtiyaçları”nı karşıladıkları hakkında bkz. 
Y. Özdek (1993: 38); karş. J. Galtung (1999: 86 vd.). 
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olmak üzere sosyal hakların “yararlanma hakları” olarak nitelenmesi de buna 
paraleldir.9  

Temel hak sınıflandırmaları belirli bir açıklayıcılık içermekle birlikte 
dayandıkları ayrımların mutlak kabul edilmesi hatalı olacaktır (Uygun, 2000: 
30). Bu durum sağlık hakkı bakımından da geçerlidir. Sağlık hakkının ağırlıklı 
olarak kişilerin pozitif statülerini ilgilendiren bir normatif içeriği olduğu 
söylenebilir; ancak, sağlık kavramı yukarıda anılan geniş tanımı içinde 
kavrandığında, sağlık hakkının negatif bir boyutu bulunduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır. Sağlık hakkıyla korunan değer olan sağlık, yalnızca 
bozulduğu zaman düzeltilmesine yönelik hizmetin sunulmasını gerektiren bir 
değer değildir. Bilakis o, aynı zamanda, tıpkı vücut bütünlüğü gibi, saygı 
gösterilmesi ve korunması gereken bir değerdir.  Kişinin sağlığına zararlı 
faaliyetten korunması örneği bu kapsamda düşünülebilir. Burada söz konusu 
olan kişinin sağlıklı olması için bazı hizmetlerin sunulması değil; onun 
halihazırdaki sağlığını bozucu etkisi açık olan bir faaliyetin devlet eliyle 
yapılmaması yahut üçüncü kişiler eliyle yapılmasına izin verilmemesidir.10 Bu 
ödev, devletin negatif statü haklarına ilişkin tipik ödevidir. Bir başka örnek, 
kişinin sağlığına kavuşmak için başvuracağı hizmeti seçmede, almada ve 
yararlandırmayı sürdürmede devletin engelleyici bir tutum içinde olmaması 
ödevi olabilir. Burada da, devletin yapmama ve yapılmasına izin vermeme 
tipine dahil olan bir ödevi söz konusudur. ESKHS Komitesi, sağlık hakkının bu 
iki boyutunu şu biçimde açıklamaktadır: 

“Sağlık hakkı, sağlıklı olmak hakkı şeklinde anlaşılmamalıdır. Sağlık 
hakkı(nın) (...) özgürlük boyutu, bir kimsenin, cinsiyet ve üreme 
özgürlükleri de dahil olmak üzere, kendi sağlığı ve vücudunun 
kontrolünü elinde bulundurması, işkence, rızaya dayanmayan tıbbi ve 
deneysel müdahaleler gibi müdahalelere tâbi olmamasını içermektedir. 
Hak boyutu ise, insanların ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardından 
eşit şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine sahip 
olma hakkını içermektedir (14 Sayılı Genel Yorum, Para. 8).” 
 

                                                      
9Bu sınıflandırmaya göre, birinci kuşakta yer alan haklar korunma haklarıdır; sosyal 
haklar yararlanma haklarıdır ve siyasal haklar katılma haklarıdır. Daha fazlası için 
bkz. O. Uygun (2000).  

10Nitekim, Türk Ceza Hukukunda geçerli bir çok hükmün koruduğu değerin kişilerin 
bedensel ve ruhsal sağlığı olduğu görülmekte ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (RG, 
12.10.2004, 25611) kamunun sağlığına karşı suçları özel bir bölümde 
düzenlemektedir. İdarenin kişinin sağlığını bozucu eylem ve işlemlerine karşı ise 
Anayasa’nın 125. maddesi başta olmak üzere idarenin sorumluluğuna ilişkin 
hükümler çerçevesinde idari yargı yolu dahil olmak üzere başvuru yolları açıktır.  
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Komite'nin yorumunda da örneklendiği gibi, birinci kuşak haklar 
arasında bulunduğuna ve negatif statü hakları kapsamında olduğuna kuşku 
olmayan yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile 
vücut bütünlüğü haklarının11, sağlık hakkıyla yakından bağlantılı olduğu da 
hatırda tutulmalıdır.12 Nitekim Anayasa Mahkemesi de, konuya ilişkin 
içtihatlarında, bu bağlantıları vurgulamıştır.13 Mahkeme, Anayasanın 56. 
maddesi ile getirilen düzenleme yanında 17. maddesi hükümlerinin de dikkate 
alınması gerektiği yorumunu tekrarlamıştır. Buna göre, sağlık hakkı, 17. 
maddede korunan yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkı ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’ne göre, 
devletin sosyal haklardan doğan ödevlerinin sınırını gösteren 65. madde 
hükümleri, sağlık hakkının yalnızca 56. maddede getirilen sağlık hizmetleri 
düzeni boyutu bakımından uygulanacaktır; sağlık hakkının 17. maddede 
korunan değerlerle ilgili boyutunda 65. madde uygulanabilir değildir.14 O 
halde, sağlık hakkının ağırlıklı olarak pozitif statü hakları tipine dâhil olduğu; 
bununla birlikte, bir negatif boyutu da bulunduğu sonucuna varılmalıdır. 
Kişinin sağlık halinin ve sağlığına ilişkin özerkliğinin korunması, devletin 

                                                      
11Anayasanın “Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı” başlığını taşıyan 17. 

maddesinde bu haklar şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

sahiptir. 
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi 
tutulamaz. (…)” 

12Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
yer almayan “sağlık hakkı”nı yaşam hakkı (AİHS 2. madde) ile ilişkili olarak, dolaylı 
bir biçimde içtihatlarına konu etmiştir. Örneğin, Calvelli ve Ciglio/İtalya davasında 
AİHM, devletin, hastanelerde hastaların yaşamlarının korunması için gerekli 
tedbirleri almaya zorlayan düzenleme yapma yükümlülüğüne yer vermiştir (Başvuru 
No: 32967/96, Karar No: 2605, Tarih: 17.01.2002). 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60329>, (Erişim: 
22.01.2014). AİHM, Association of X (Parents)/Birleşik Krallık davasında ise, 
devletin öldürmekten kaçınma dışında, uygun adımlarla yaşamın korunmasını da 
devlet yükümlülükleri arasında gördüğünü belirtmiştir (Başvuru No: 7154/75, Tarih: 
12.7.1978). <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73561>, 
(Erişim Tarihi: 22.01.2014).  

13Bkz. 14 numaralı dipnot. 
14AYM, E. 2010/29, K. 2010/90, K.T.16.07.2010, RG, 04.12.2010, 27775; AYM, 

E.1990/27, K.1991/2, K.T. 17.01.1991, RG, 19.08.1991, 20965; AYM, E. 1972/2, K. 
1972/28, K.T. 23.05.1972, RG, 21.11.1972, 14368. 
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yapma tipi ödevlerinin ötesinde, yapmama tipi ödevleri ile üçüncü kişilerin 
yapmasını engelleme tipi ödevlerini de gerektirir.15  

Sağlık hakkına temel haklar arasında yer verilmesi, sosyal hakları insan 
hakları arasında görmeyenler tarafından eleştirilmiştir. Buna göre, “sağlık 
hakkı, devletin bireylerden cebir yoluyla elde ettiği gelirleri, tanımadıkları ve 
sevmek durumunda olmayabilecekleri kişilere zorla yeniden dağıtımına sebep 
olan haklardan biridir”. Bu yaklaşımı güçlendirmek bakımından, insan 
haklarının yalnızca birinci kuşak haklar olduğu, sosyal hakların - ve bu arada 
sağlık hakkının - temel hakları zayıflattığı, onların etkisini ortadan kaldırdığı 
ileri sürülmüştür (Erdoğan, 2011: 72). Bu görüşe, “kişilerin mülkiyet haklarının 
korunması” bakımından katılmak olanaklıdır. Ancak, dolaylı faydaları ve 
muhtemel faydaları yeterince dikkate almaksızın yalnızca doğrudan faydaları 
hesaba katarak, ileri sürülen bu savın vardığı sonuç bakımından savunulamaz 
olduğu da ortadadır. Toplumun bir bütün olarak iyiliğine hizmet etmek, 
devletin yadsınamaz bir görevi olduğu gibi, bu amaçla, belirli kategorilere 
karşılık gelen bireylere hizmetler sunmak da devletin meşru bir görevidir.16 
Kişilerin sağlığının korunması ve bu bakımdan ihtiyaç duydukları devletin 
negatif ve pozitif ödevlerinin yerine getirilmesi, yalnızca bu kişilere değil; 
toplumun diğer üyelerine de inkar edilemeyecek faydalar sağlar. Eleştirinin 
özellikle odaklandığı ücretsiz hizmetlerden ya da desteklenmiş bedel mukabili 
sunulan hizmetlerden doğrudan yararlanmayan bireyler de, başkalarının bu 
hizmetleri alabilmesinden çeşitli dolaylı faydalar elde etmektedir. Sağlık 
hakkının ve genel olarak sosyal hakların korunmasının birinci kuşak hakların 
korunmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli bir işlev gördüğü de 
hatırlanacak olursa, uluslararası insan hakları hukukunun yerleşik bir 
standardını ifade eden hakların bütünlüğü ve bölünemezliği ilkesinin anlamı 
daha da belirginleşir.17  

                                                      
15Genel olarak sosyal hakların yalnızca pozitif statü hakları biçiminde 

değerlendirilmesinin eksikliği ve bu hakların negatif boyutunun gözden 
kaçırılmaması gerektiği yolunda bkz. O. Uygun (2000: 32) ve B. Algan (2007: 129-
131). 

16Nitekim Anayasa’nın Devletin Temel Amaç ve Görevleri başlıklı 5. maddesinde yer 
verilen “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” hükmü de bu 
doğrultudadır.  

17Hakların bütünlüğü ve bölünemezliği ilkesi konusunda bkz. J. Donnelly (1995: 38) 
ve B. Algan (2007: 73). Sağlık hakkı ve genel olarak sosyal hakların değeri 
konusunda aynı yönde bkz. O. Uygun (2000: 32).  
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Buraya kadar yürütülen tartışma ışığında, sağlık hakkının Türk 
hukukunda haklar arasındaki yeri konusunda şu sonuçlara varılabilir: sağlık 
hakkı, Anayasa’da “temel haklar” arasında yer verilen bir hak olduğu gibi, 
Türkiye’nin taraf olduğu ve usulüne göre iç hukukuna dahil ettiği uluslararası 
hukuk kaynakları tarafından düzenlenmiş bir “insan hakkı”dır. İnsan hakkı 
niteliği, sağlık hakkının hem Anayasa’nın 90. maddesinde konulan “esas 
alın(ma)” hükmü; hem de, 2. maddesinde yer verilen “insan haklarına saygılı 
(…) devlet” niteliği doğrultusunda anlaşılmasını gerektirir. Bu nedenle, ulusal 
hukukumuzda korunan sağlık hakkının özneleri, kapsamı ve sınırları 
incelenirken, doğrudan Anayasa’da düzenlenen hükümler yanında, insan 
hakları hukuku dolayısıyla ulusal hukukumuza dahil olan hükümler de dikkate 
alınmalıdır. 

 

C. Sağlık Hakkının Özneleri, Kapsamı Ve Sınırları 
Sağlık hakkına ilişkin uluslararası insan hakları düzenlemelerinde, 

hakkın öznesi, “herkes” olarak ifade edilmektedir. ESKHS’nin sağlık hakkını 
düzenleyen 12. maddesinde “dil, din, (…) ve diğer herhangi bir statü” 
temelinde ayrımcılık yapılamayacağı hükmü getirilmiştir. Buradan hareketle, 
herkesin herhangi bir statüsü nedeniyle dışlanmaksızın sağlık hakkının öznesi 
olduğu ileri sürülebilir. Nitekim, Sözleşmenin yetkili yorum organı olan 
Komite’nin yorumundan, “taraf devletin yetkisi altında bulunan herkes(in)” 
sağlık hakkının öznesi olduğu anlaşılmaktadır.  

ESKHS'ye taraf devlete yurttaşlık bağı ile bağlı olmayan kişilerin sağlık 
hakları konusu üzerinde durulmalıdır. Komite’ye göre, uyrukluk bağının 
bulunup bulunmaması, ESKHS haklarına özne olmayı etkileyen bir unsur 
değildir:  

“Uyrukluk, Sözleşme haklarına sahip olmayı engellememelidir (…) 
Sözleşme hakları uyruk olmayanlar dahil olmak üzere herkese uygulanır 
(…) bu kişilerin hukuksal statüsü ve gerekli resmi belgeleri bulunup 
bulunmadığı bu anlamda bir fark doğurmaz (20 Sayılı Genel Yorum, 
para. 30).” 
 
Sözleşme metni ve Komite’nin yorumu ışığında, bu Sözleşme ile taahhüt 

altına giren taraf devletin yetkisi altında bulunan hiç kimseyi, uyrukluk yahut 
hukuksal statü de dahil olmak üzere, hiçbir sosyal statüsü sebebiyle sağlık 
hakkı özneliğinden dışlayamayacağı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, taraf 
devletlerin sağlık hakkı öznelerine karşı ödevlerinin farklı olabileceği de 
gözden kaçırılmamalıdır. Komite de, bu ödevlerin yerine getirilmesinde 
farklılıklar olabileceği; ancak, farklılaştırmanın ayrımcı uygulamadan 
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kaçınmayı mümkün kılacak haklı temeller üzerinde kurulması gerektiği 
yorumunda bulunmuştur (14 Sayılı Genel Yorum, para. 12, 18, 19).18 

Avrupa Sosyal Şartı ise Birinci Bölümü’nde yer alan 11. maddesinde, 
“(h)erkes(in) ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını 
mümkün kılan her türlü önlemlerden faydalanma hakkına sahip” olduğunu 
belirttikten sonra; İkinci Bölümü’nde yer alan ve “sağlığın korunması hakkı” 
başlığını taşıyan 11. maddesinde, taraf devletlerin bazı ödevlerini özellikle 
belirtmektedir: 

“Akit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamak üzere ya doğrudan veya kamusal veya özel örgütlerle işbirliği 
içinde, diğer önlemlerin yanı sıra, 

1. Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan 
kaldırmak; 

2. Sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu 
artırmak üzere eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak; 

3. Salgın hastalıklar ile yerleşik mevzii ve başka hastalıkları 
olabildiğince önlemek; üzere tasarlanmış uygun önlemler almayı 
taahhüt ederler.” 

 
Bu düzenleme, sağlık hakkından değil; “sağlığın korunması hakkı”ndan 

söz etmektedir. Ancak Birinci Bölüm’de yer verilen “en yüksek sağlık 
düzeyinden yararlanmasını mümkün kılan her türlü önlemden faydalanma” 
hakkı, kişilere taraf devlet yetkisi altında en yüksek sağlık düzeyinden 
yararlanma hakkını getirmiştir. Bir başka ifadeyle, devlet tarafından veya 
devletin sıkı denetimi altında verilen en yüksek sağlık standardından 
yararlanma kabul edilmektedir. Şart, Raporlama ve Avrupa Sosyal Haklar 
Komitesi’ne toplu başvuru biçiminde denetim mekanizmaları öngörmektedir 
(Algan, 2007: 217-224). Ancak, bu denetim mekanizmalarının yeterince 
işletildiği söylenemez (Gülmez, 1990: 121-124). 

Sağlık hakkının Anayasadaki düzenlemesinde de, “herkes” ifadesi 
kullanılmıştır. Bu ifadeyi, hukuk önünde eşitlik ilkesi ve özellikle ayrımcılık 
yapmama hükümleri ışığında yorumlamak doğru olur.19 Devletin bu öznelerin 

                                                      
18Genel olarak ESKHS haklarından yararlanmada “ayrımcılık yasağı” ve “eşit 

muamele” konusunda Komite'nin içtihadı hakkında bkz. 20 Sayılı Genel Yorum 
(2009).  

19Anayasa’nın 10. maddesine göre, “(h)erkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
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her birine karşı sağlık hakkından doğan ödevleri ise elbette hukukun meşru 
saydığı ölçüler temelinde farklı olabilecektir. Örneğin, yukarıda değinilen 
negatif boyut bakımından, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkisi altında bulunan 
herkesin eşit olarak hak öznesi olduğunda kuşku bulunmamalıdır. Bununla 
birlikte, pozitif boyut bakımından, ihtiyaç ya da yurttaşlık temelinde uygun 
farklılaştırmalara olanak vardır. Örneğin, gebelik, doğum ve emzirme gibi özel 
durumlar nedeniyle tanınan haklar yahut çocukluk, yaşlılık ve engellilik gibi 
özel niteliklere bağlı olarak tanınan haklar ve bunlardan doğan ödevler bu 
kapsamdadır. Benzer şekilde, yurttaşlık bağı bulunmayan kişilerin sağlık 
hakkına ilişkin olarak devletin ödevleri farklılaşabilecektir. Ulusal 
hukukumuzda bu noktaya ilişkin en genel ölçüt Anayasanın 16. maddesinde 
getirilmiştir. Buna göre, yabancıların hakları “milletlerarası hukuktan doğan 
sorumluluklar ihlal edilmemek” kaydıyla kanunla sınırlanabilecektir.20 
Yukarıda incelenen ESKHS hükümlerinin 16. maddede yollama yapılan 
sorumluluklar kapsamında bulunduğu açıktır. 

Kişilerin, sağlık haklarının kapsamı, modern sağlık hizmetlerinin 
sunuluşuna göre, “koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma”, “tıbbi 
kaynaklara ulaşma” ve “sağlık hizmeti sağlayıcılarına karşı ileri sürülebilecek 
haklar” olarak daraltabilir veya “mümkün olan en yüksek sağlık standardına 
erişim” biçiminde genişletebilir.  

Anayasa'ya göre sağlık hakkının sınırları, genel yasa kaydını kaldıran 
2001 değişikliğinden21 bu yana, hakkın anayasal sınırlarından ibaret 
kalmaktadır. Anayasa Madde 13'te gösterilen yasayla sınırlama rejimi uyarınca, 
özel maddesinde (m. 56) herhangi bir yasa kaydı bulunmayan bir temel hak 
olarak sağlık hakkı, yalnızca anayasal sınırlarına tâbi olacak ve daha alt düzey 
düzenlemeyle bundan ötede sınırlanamayacaktır. Anayasal sınırları ise nesnel 
sınırlar ve biçimsel (içkin) sınırlardan ibarettir. Bu demektir ki, hakkın norm 
                                                                                                                                 

önünde eşittir” ve “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun 
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” 

20Yabancılar, tek bir kategoriden oluşmamaktadır. Yabancıların hukuki statüsüne 
ilişkin, uyrukluk durumuna göre ya da ülkede bulunup bulunmamaya göre ayrımlar 
yapılmaktadır. Bu ayrımlar için bkz. Aybay, Rona (2007), Yabancılar Hukuku, 
(İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları), 20-35. Türk hukukunda ayrıcalıklı olarak 
kabul edilmeyen yabancılar ise göçmenler (Aybay, 2007: 106-107) ile mülteciler ve 
sığınmacılardır (Aybay, 2007: 107-111). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun (RG, 16.06.2006, 26200) 6458 sayılı Kanun’un 123. 
maddesi ile değişik (RG, 11.04.2013, 28615) 61. maddesi gereği uluslararası koruma 
başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız kişiler, uluslararası koruma başvurusunu 
yaptıkları tarihten itibaren GSS kapsamında sayılmaktadır. 

214709 sayılı Kanun, RG, 17.10.2001, 24556. 



Özgür Temiz  Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı          

 

           175 

 

alanı onun en geniş dışsal sınırlarını gösterecektir; bunun berisinde de örneğin 
kötüye kullanma yasağı gibi bütün anayasal haklara şamil sınırlar uygun 
oldukları durumlarda ayrıca geçerli olacaktır. Kuşkusuz, hakkın sınırlanması 
sonucunu vermemek koşuluyla, yasayla düzenleme yolu açık olduğu gibi; aynı 
bölümde yer alan diğer haklar gibi, sağlık hakkı da kanun hükmünde 
kararname ile düzenlemeye de konu olabilecektir.22  

Anayasa’nın 90. maddesi yoluyla iç hukukumuzun parçası olan 
uluslararası düzenlemeler ve Anayasa incelendiğinde, devletin sağlık hakkına 
ilişkin “saygı”, “koruma”, “gereğini yerine getirme” ödevlerinden vazgeçmesi 
söz konusu olamaz. Devlet, bu ödevlerini yerine getirirken, birinci kuşak 
haklara ilişkin yükümlülüğünü de gözetmelidir. Bunun yanında, devlet sağlık 
hizmetini, ister kendi eliyle ister özel hukuk kişileri aracılığıyla gerçekleştirsin 
yükümlülüğündeki temel noktalar değişmemektedir. Geleneksel kamu hizmeti 
(Günday, 2011: 338) olarak kabul edilen sağlık hizmetinin, özel ya da yarı özel 
kişiler tarafından ifa ediliyor olması, devletin birincil sorumluluğunu ve kamu 
hukuku niteliğini değiştirmemektedir. Ancak, yargılama makamları önünde 
sağlık hizmetinden yararlananlar ve sağlık hizmeti sunumuna katılanlar karşı 
karşıya getirilerek, bu ilişki bir özel hukuk ilişkisine dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır. Bazı durumlarda sağlık hizmetine katılanlar ile sağlık hizmeti 
alanlar arasında özel hukuk ilişkisi kurulabilir. Örneğin, özel kliniklerde 
güzellik amaçlı estetik operasyonlar gibi. Ancak, sağlığın korunması için 
önlemler alınması, kişilerin erişilebilir ve sosyal güvenlikle desteklenmiş 
mümkün olan en üst düzey tedavi edici hizmetlerden yararlanması, kamu 
hukuku ilişkisi içinde yürütülmelidir.  

 

D. Devletin Sağlık Hakkından Doğan Ödevleri 
Devletin sağlık hakkından doğan ödevleri, ilk olarak Anayasa’nın 2. 

maddesinde yer alan “insan haklarına saygılı, (…) sosyal hukuk devleti” 
niteliği ışığında değerlendirilmelidir. Hukuk devleti, her şeyden önce, devletin, 
hukuk yaratıcısı ve hukuka uygun davranma yükümlüsü olarak hukuk aracılığı 
ile girdiği taahhüdü ciddiyetle yerine getirmesini içerir. Sosyal devlet ise 
“kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
                                                      
22Anayasal haklarda norm alanı, nesnel sınırlar, içkin sınırlar, anayasal sınırlılık ile 

yasayla sınırlama farkı, sınırlama – düzenleme ilişkisi konularında temel bir başvuru 
için bkz. F. Sağlam (1982); 2001 değişikliği sonrasında ortaya çıkan yasa kaydı 
yokluğu durumlarının incelemesi için bkz. F. Sağlam (2002) ve M. Sağlam (2002); 
aynı sorunu din özgürlüğü özelinde ayrıntılı ele alan bir tartışma için bkz. H. Vural 
(2013: 329-347).  
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surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmak” taahhüdü altındadır (Anayasa Madde 5). Bir diğer deyişle, “(s)osyal 
devlet, genel olarak toplumdaki eşitsizlikleri olabildiğince gidererek 
vatandaşlarına insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlayan bir 
devlet” olarak tanımlanabilir (Sabuncu, 2009: 151). İnsan haklarına saygılı 
devlet ise, insan haklarını korumayı üstlenmektedir. Sosyal haklar söz konusu 
olduğunda bu ödev, “saygı, koruma ve gereğini yerine getirme” olarak 
anlaşılmalıdır (Algan, 2007: 85). 

Saygı, koruma ve gereğini yerine getirme ödevlerinin, sağlık hakkı da 
dahil olmak üzere, sosyal haklara ilişkin devletlerin yükümlülükleri konusunda 
uluslararası insan hakları hukukunda giderek yerleşmekte olan bir standart 
olduğu görülmektedir. Daha genel olarak, bunun, devletlerin insan haklarına 
ilişkin ödevleri konusunda, öncelikle Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde 
gelişen ve giderek yaygınlaşan bir kabul gördüğü söylenebilir. Bu kabul, 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar için, öğretide, savunuculuk pratiğinde ve 
içtihatta mevcutken; medeni ve siyasi haklar için henüz yalnızca öğretide ve 
aktivistlerin ya da profesyonellerin pratiğindedir (Koch, 2005: 81-83; Algan, 
2007: 86). 

1980 yılında Henry Shue tarafından ortaya atılan (Shue, 1996: 52) 
devletin üçlü ödevi, 1980lerde gıda konusunda BM Özel Raportörlüğü 
görevinde bulunan Asbjørn Eide tarafından benimsenmesiyle BM sistemi 
hukuk kaynaklarına girmiştir (Eide, 1987: 67-69). Giderek yaygınlaşan bir 
kabul gören devletin üçlü ödevi,23 1997 tarihli Maastricht İlkelerinde, 6. ve 7. 
maddelerde şu biçimde ifade edilmiştir: 

“6. (…) Sosyal haklar devletlere üç tür yükümlülük yükler: Saygı 
(respect), koruma (protect) ve gereğini yerine getirme (fulfill) 
yükümlükleri. Bu üç yükümlülükten herhangi birinin yerine 
getirilmemesi bu hakların ihlalini oluşturur. Saygı ödevi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklardan yararlanılmasına devletlerin engel olmaktan 

                                                      
23Devletin üçlü ödevinin eleştirisinin öncü bir örneği için bkz. I. E. Koch (2005). 

Koch'un hareket noktası oldukça dikkat çekici:  
“(Devletin üçlü ödevi biçimindeki) Üçlü tipoloji, ekonomik ve sosyal 

hakları, medeni ve siyasi haklardan farklı olarak ileri sürülebilirlikten yoksun 
program hükümler olarak görmeye yol açan negatif-pozitif ikiliğinin yerine 
genel bir kabul gördü. (...) Ancak bugün tartışmaya katılan herkes biliyor ki, 
mesele tipoloji değil. Tipolojiler, en iyi halde, havsalamızı zorlayabilecek olan 
somut gerçekliğin karmaşıklığından kurtulmaya yarayan soyut araçlardır (...) 
tırmanılacak merdivenler olarak görülmeleri gerekir, ihtimamla parlatılacak 
anıtlar olarak değil (s. 81)”. 
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kaçınmasını gerektirir. (…) Koruma ödevi, devletlerin bu hakların 
üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesini önlemesini gerektirir. (…) 
Gereğini yerine getirme ödevi, bu haklardan tam olarak 
yararlanılabilmesi için devletlerin uygun yasal, idari, mali, yargısal vd. 
tedbirleri almasını gerektirir. 
7. Saygı, koruma ve gereğini yerine getirme ödevlerinin her biri, eylemde 
bulunma ve sonuçlandırma yükümlülüklerini içerir. Eylemde bulunma 
yükümlülüğü, belirli bir haktan yararlanılmasının gerçekleştirilmesinin 
makul biçimde tasarlanması eylemini gerektirir. (…) Sonuçlandırma 
yükümlülüğü, devletlerin ayrıntılı bir maddi standardı sağlamak amacıyla 
belirli hedeflere ulaşmasını gerektirir.” 
 
Devletin üçlü ödevi, ESKHS Komitesi tarafından benimsenmiştir. 

Komite, devletin üçlü ödevini, Sözleşme’nin 12. maddesinde getirilen 
“ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı” konusundaki 14 
Sayılı Genel Yorum’unda şu biçimde uygulamaktadır:  

“Sağlık hakkı, diğer bütün insan hakları gibi taraf devletlere üç tür ve 
kademede sorumluluk yüklemektedir: saygı, koruma ve gereğini yerine 
getirme yükümlülüğü. Gereğini yerine getirme yükümlülüğü ise, 
kolaylaştırmak, sağlamak ve geliştirmek yükümlülüklerini içermektedir. 
Saygı yükümlülüğü, devletlerin sağlık hakkından faydalanılmasına 
doğrudan veya dolaylı yoldan müdahale etmemelerini gerektirir. Koruma 
yükümlülüğü, devletlerin üçüncü kişilerin 12. maddedeki güvencelere 
müdahalelerini engellemeye yönelik tedbirler almalarını öngörmektedir. 
Son olarak, gereğini yerine getirme yükümlülüğü, devletlerin sağlık 
hakkının tam anlamıyla hayata geçirilmesi amacıyla, yasama tedbirleri ve 
idari tedbirleri, bütçeyle ilgili gerekli tedbirleri ve hakkın 
gerçekleşmesini sağlayacak diğer bütün tedbirleri almasını 
öngörmektedir (14 Sayılı Genel Yorum, para. 33).” 
 
Görüleceği üzere, Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi, 14 Sayılı Genel 

Yorumunda, taraf devletlerin sağlık hakkına ilişkin ödevlerinin kapsamlı bir 
dökümünü sunarken, devletin üçlü ödevine başvurmuştur.24 Devletin 
ödevleriyle ilgili burada belirlenen kapsam, negatif statü hakkı – yararlanma 
hakkı kavramlarıyla ulaşılamayacak zenginlikte ve derinliktedir. Devletin saygı 
yükümlülüğü, başka deyişle, kişilerin negatif statülerini ilgilendiren 
yükümlülüğü, ayrımcılık yapmama, hizmete erişimi engellememe ve 

                                                      
24Bkz. aşağıda Komite’nin 14 Sayılı Genel Yorumu’ndan alınan 34 (saygı), 35 

(koruma) ve 36 (gereğine yerine getirme) numaralı paragraflar.  
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kısıtlamama, geleneksel tedavi usullerini yasaklamama, üreme sağlığı ve cinsel 
sağlık konularında bireyin özerkliğine saygı gösterme ve çevreyi kirletmeme 
gibi birçok “kaçınma” tipi negatif ödev içermektedir. Komite’ye göre:  

“Taraf devletler, mahkûmlar, tutuklular, azınlıklar, sığınmacılar ve yasa 
dışı göçmenler de dahil olmak üzere, herkesin önleyici, iyileştirici ve 
tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyerek ve 
kısıtlamayarak; ayrımcı devlet politikaları gütmeyerek, kadınların sağlık 
durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili ayrımcı uygulamalar empoze etmekten 
kaçınarak sağlık hakkına saygı göstermelidir. Saygı yükümlülüğü, aynı 
zamanda, devletin geleneksel önleyici ve iyileştirici nitelikteki uygulama 
ve ilaçları yasaklamaktan kaçınmasını, güvenli olmayan ilaçların 
pazarlanmasını yasaklamasını; ruhsal hastalıkların tedavisi veya bulaşıcı 
hastalıkların önlenmesi ve kontrolü istisnaları dışında, zorla tedavi 
yöntemlerinin uygulanmamasını içermektedir. Belirtilen istisnai 
durumlar, Akıl Hastalığı Olan Kimselerin ve Akıl Sağlığının Korunması 
İçin Kabul Edilen İlkeler de dahil olmak üzere, uygulanabilir uluslararası 
standartlara tâbi olmalıdır. Ayrıca, taraf devlet gebeliği önleyici korunma 
yöntemlerine ve cinsel sağlık ve üreme sağlığını koruma yollarına erişimi 
engellememeli; cinsel eğitim ve cinsel bilgi de dahil olmak üzere, sağlık 
ile ilgili bilgileri yaymaktan kaçınmamalı ve bu bilgileri sansüre tâbi 
tutmamalı ve bireylerin sağlık ile ilgili konularda katılımını 
engellememelidir. Devletler ayrıca havayı, suyu ve toprağı hukuka aykırı 
şekilde kirletmekten kaçınmalı (örneğin Devlet temelli faaliyetlerden 
kaynaklanan endüstriyel atıklar engellenmeli), insan sağlığına zararlı 
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak nükleer, biyolojik ve kimyasal 
silah kullanımı ve denemelerinden ve ayrıca cezalandırma yöntemi 
olarak sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamaktan (örneğin silahlı çatışma 
hallerinde uluslararası insancıl hukukun ihlali) kaçınmalıdır (14 Sayılı 
Genel Yorum, para. 34).” 
  
 Komite’nin devletin saygı yükümlülüğü yorumu, sağlık hakkının 

kapsamı konusunda yeterince üzerinde durulmuş olmadığı gözlenen önemli bir 
boyutu dikkatimize sunmaktadır. Devletin yapmaktan kaçınma tipi ödevlerini 
içeren bu yükümlülük, doğal olarak devletin mali olanakları ölçüsüne de bağlı 
olmayacaktır. Devlet, tıpkı bireylerin yaşama hakkına ve vücut bütünlüğüne 
saygı gösterirken olduğu gibi, onların sağlık hakkına ilişkin olarak da belirli bir 
sınırı aşmamasını gerektiren bir yükümlülük altındadır. İleride25 değinileceği 
gibi, Anayasa Mahkemesi’nin sağlık hakkı yorumunun da, bu noktayı açıkça 
tartışmış olmamakla birlikte, bu yoruma paralel olduğu görülecektir. Çünkü 

                                                      
25İleride bkz. sayfa 181 vd. 
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Mahkeme, sağlık hakkı ile ilgili davalarda istikrarlı olarak, sağlık hakkının 
yaşama hakkı ile ilişkisini vurgulamaktadır.26 Bu nedenle, Anayasa 
Mahkemesi’nin sağlık hakkı içtihadının devletin saygı yükümlülüğü 
kapsamındaki ödevleri açıkça içerecek biçimde gelişmeye uygun olduğu 
sonucuna varılabilir. Mahkeme’nin uluslararası hukuk normlarına yardımcı 
ölçü norm olarak birçok kez başvurmuş olduğu27 da dikkate alınırsa, ESKHS 
Komitesi’nin sağlık hakkına ilişkin 14 Sayılı Genel Yorum’una başvuru 
yoluyla, Mahkeme’nin içtihadını devletin saygı yükümlülüğünü açıkça ortaya 
koyacak biçimde geliştirmesi beklenebilir.  

 Saygı yükümlülüğünün, sağlık hakkına ilişkin yaygın algıda, ikinci 
planda kalmış olduğu göze çarpmaktadır. Oysa hakkın bu boyutu, dünyada ve 
Türkiye’de önemli tartışmalarla yakından ilgilidir. Örneğin, birçok ülkede 
kamusal tartışmada kürtaj, doğum kontrolü, aile planlaması, doğum yöntemi 
gibi başlıklar altında, üreme sağlığına ilişkin haklar ve sınırlamalar 
tartışılmaktadır. Bu başlıkların her biri kişilerin sağlık hakkını ve devletin buna 
karşılık gelen saygı ödevini ilgilendirmektedir. Benzer şekilde, toplumsal 
olaylara müdahale bağlamında kolluk birimlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin 
kişilerin sağlığına yönelik zararlı etkileri, doğrudan doğruya, devletin sağlık 
hakkına saygı yükümlülüğü ölçütlerine göre incelenebilir. Bu kapsamda, 2013 
yılında Türkiye’nin birçok şehrinde uzun süren toplumsal olaylara müdahale 
sırasında yoğun gaz kullanımı çarpıcı bir örnektir: Belirli semtlerde yaşayan 
kimseler, haftalarca yoğun gaza maruz kalmıştır. Bu kimselerin her birinin 
sağlığının böylesi bir müdahaleden etkilendiği ve zarar gördüğü açıktır. Bu 
zarar, kişinin yaşı, tıbbi durumu ve gaza maruz kalmanın ağırlık derecesi gibi 
koşullara bağlı olarak değişen büyüklükte olabilir. Bu semtlerin nüfusunda 
normal olarak yaşlı, hasta, çocuk ya da tıbbi durumu hassas kişiler 
bulunduğundan, böyle bir müdahalenin belirli kimselere ağır zarar vereceği de 
muhakkaktır. Bu nedenle, toplumsal olaylara bu tür müdahalelerde, ifade 
özgürlüğü, siyasi haklar, işkence ve kötü muamele yasağı gibi ilkeler yanında 
sağlık hakkının da dikkate alınması gerekir.28  
                                                      
26Bkz. AYM,  E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16.07.2010, RG, 04.12.2010, 27775; 

AYM, E. 1990/27, K. 1991/2, K.T. 17.01.1991, RG, 19.08.1991, 20965; AYM, E. 
1972/2, K. 1972/28, K.T. 23.05.1972, RG, 21.11.1972, 14368. 

27Bu konuda çok sayıda kararı örnekleyen bir çalışma için bkz. Y.G. Özden ve H. B. 
Serim (1997). 

28Olaylara ilişkin insan hakları raporlarında, müdahalenin sağlık yönünden de ele 
alındığı örnekler bulunmaktadır; örneğin bkz. PHR (2013). Raporlarda yer verilen 
ihlaller arasında, tıbbi personelin engellenmesi ya da gaz fişekleriyle hedef alınması 
örneklerinde olduğu gibi, sağlık hizmetine erişimin engellenmesi niteliği de taşıyan 
müdahaleler bulunmaktadır. Raporun tam metni için bkz. 
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Devletin sağlık hakkına ilişkin koruma yükümlülüğü ise kişilerin 
sağlığını üçüncü kişilerin olası zararlı müdahalelerine karşı korumayı ifade 
etmektedir. Komite’nin yorumuna göre, taraf devletlerin örneğin kişilerin 
sağlığa zararlı sosyal ya da geleneksel uygulamalara zorlanmalarını engelleme, 
sağlık hizmetlerine eşit erişimi engelleyici ayrımcı fiillerle mücadele etme, 
tıbbi personelin gerekli eğitim, tecrübe ve etik davranış kurallarına sahip 
olmasını sağlama ya da özelleştirme uygulamalarının kişilerin sağlık hizmetini 
erişimini engelleyici ya da kısıtlayıcı sonuçlar ortaya çıkarmasını engelleme 
ödevleri bu kapsamdadır. Komite’ye göre:   

“Koruma yükümlülüğü, taraf devletin, herkesin üçüncü kişilerin 
sağladığı sağlık olanakları ve sağlıkla ilgili hizmetlere eşit şekilde 
erişimini sağlayacak yasama tedbirlerini ve diğer tedbirleri almasını; 
sağlık sektörünün özelleştirilmesinin sağlık olanakları, malları ve 
hizmetlerinin mevcudiyeti, erişimi, kabul edilebilirliği ve kalitesini 
olumsuz yönde etkilememesini güvence altına almasını; tıbbi cihaz ve 
ilaçların üçüncü kişiler tarafından pazarlanmasının kontrolünü 
gerçekleştirmesini; tıbbi personel ve diğer tüm sağlık personelinin 
gereken eğitim, tecrübe ve etik davranış kurallarına sahip olmasını 
sağlamasını içermektedir. Devletler ayrıca, zararlı sosyal veya geleneksel 
uygulamaların doğum öncesi ve doğum sonrası bakıma erişimi ve aile 
planlamasını engellememesini güvence altına almalı; üçüncü kişilerin 
kadınları geleneksel uygulamalara zorlamasını engellemeli, örneğin 
kadın sünneti; özellikle kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar başta 
olmak üzere ve cinsiyete dayalı şiddet eylemlerini göz önünde 
bulundurarak, toplumun tüm risk altındaki kesimlerini koruyacak 
tedbirlere yer vermelidir. Devletler ayrıca, üçüncü kişilerin bireylerin 
sağlıkla ilgili bilgi ve hizmetlere erişimini engellemelerinin önüne 
geçmelidir (14 Sayılı Genel Yorum, para. 35).” 
 
Komite’nin yorumunda yer verdiği başlıkların tüketici değil, yol 

gösterici nitelikte bir liste oluşturduğunu kabul etmek gerekir. En genel 
anlamıyla, devletin koruma ödevi, kişilerin sağlık haklarını, üçüncü kişilerin 
haksız müdahalelerine karşı koruma anlamı taşır. Örneğin, Türkiye’de son 
yıllarda sıkça haber olan sağlık personeline saldırı olayları29, hakkın bu 

                                                                                                                                 
<https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Turkey-Protests-Report-September-
2013.pdf>, (Erişim Tarihi: 10.02.2014). 

29Saldırı olaylarının yaygınlığı ve ağırlığı konusunda örneğin bkz. “Sağlık 
Çalışanlarına 1,5 Yılda 14 bin 130 Saldırı” Sabah, 15 Kasım 2013. < 
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2013/11/15/saglik-calisanlarina-15-yilda-14-bin-
130-saldiri>, (Erişim Tarihi: 13.02.2014). 
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boyutuyla da ilgilidir. Saldırıya uğrayan personelin yaşama ve vücut bütünlüğü 
hakları yanında, sağlık hakkı da etkilenebilmektedir. Bunun ötesinde, sağlık 
biriminden hizmet almakta olan bireyler açısından ise gerek hizmetin 
engellenmiş olması yönünden gerekse kendilerini içinde buldukları şiddet 
olayından doğan psikolojik zarar yönünden sağlık hakkına bir müdahale söz 
konusudur. Darp, hakaret gibi eylemler biçiminde gerçekleşen bu tür 
müdahalelerin haksız olduğu açıktır. Bu nedenlerle, sağlık personeline yönelik 
saldırıların etkili bir şekilde engellenmesi, hem sağlık personelinin hem de 
sağlık hizmeti alıcılarının sağlık haklarına karşılık gelen devletin koruma ödevi 
kapsamındadır.  

Gereğini yerine getirme yükümlülüğü ise, ancak kamu gücü ile 
üstlenilebilecek rolleri kapsamaktadır. Öyle ki, taraf devletlerin bu rolleri 
üstlenmekten sarfı nazar etmesi durumunda bu sonuçları başka türlü 
gerçekleştirme olanağı bulunmayacak ve bundan dolayı kişilerin sağlık hakkı 
zedelenecektir. Önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini ve ilaç 
gibi tamamlayıcı hizmet alanlarını içeren kapsamlı bir sağlık politikasının 
uygulanması; gıda, su ve temel hijyen gibi insan sağlığı için zorunlu koşullara 
erişimin sağlanması ve bu gibi amaçları temin etmeye yönelik mevzuatın 
geliştirilmesi gibi ödevler bu kapsamdadır. Komite’ye göre:  

“Gereğini yerine getirme yükümlülüğü, taraf devletlerin ulusal mevzuat 
yaratma ve sağlık hakkının gerçekleştirilmesi için detaylı bir plan içeren 
ulusal sağlık politikaları kabul etme başta olmak üzere, sağlık hakkına 
ulusal politika ve hukuk sistemlerinde yeterli önemi vermelerini 
gerektirmektedir. Devletler, temel bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık 
programları ve yeterli ve güvenilir gıda, temiz ve içilebilir su, temel 
hijyen, elverişli konut ve yaşama koşulları gibi temel sağlık 
göstergelerine erişimi güvence altına almalıdır. Kamu sağlığı 
yapılanmaları, özellikle kırsal kesimlerde, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
ile ilgili hizmetlere yer vermelidir (14 Sayılı Genel Yorum, para. 36).” 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı bir sosyal devlet olma 

niteliği, sosyal haklar konusunda, tarafı olunan bir sözleşme uyarınca kurulmuş 
yetkili yorum organınca benimsenmiş bir standardı uygulama gereğini de içerir. 
Anayasa Mahkemesinin konuya yaklaşımının ise bu ölçüde kapsamlı ve 
ayrıntılı olmamakla birlikte, içtihadının ana hatları itibariyle buna paralel 
olduğu söylenebilir. Mahkeme, sağlık hakkına ilişkin kararlarında, devletin üç 
temel ödevi yaklaşımını uygulamış olmadığı gibi, ESKHS’nin ilgili 
maddelerine ya da Komite’nin yorumuna göndermede bulunmuş da değildir. 
Bununla birlikte Mahkeme, örneğin devletin sağlık hakkına ilişkin ödevlerini 
yorumlarken, “malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde” hükmünün uygulama 
alanının sınırlarına dikkat çekmiştir. Anayasa Mahkemesi bu yorumunda, 
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sağlık hakkının kişinin yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı ile yakından bağlantısını esas almıştır.30  

Anayasa Mahkemesi, sağlık hakkının anayasal rejimine değinme fırsatı 
bulduğu ilk kararlarından itibaren, sağlık hakkını yaşama hakkı ile birlikte 
değerlendirmektedir.31 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararında 
Mahkeme, konunun esasını şu biçimde ortaya koymuştur.  

“İşin özüne bakılırsa, hukukça korunması gerekli en büyük değerin, insan 
canı, insan sağlığı olduğu konusunda görüş birliği vardır. Anayasa'nın az 
önce anılan 14, 10 ve 49 uncu maddelerindeki kurallara destek olan 
temel ilke dahi, bu düşünceye dayanır. Hukuk kurallarının gerek 
konuluşlarında, gerekse yorumlarında insan canı ve sağlığının en yüksek 
ve en önemli değer olduğu yolundaki bu temel ilkenin gözönünde 
tutulması zorunludur (E. 1972/2, K. 1972/28, K.T. 23/5/1972, RG, 
21.11.1972, 14368).” 
 
1982 Anayasası döneminde de, Mahkeme, aynı yaklaşımını sürdürerek 

sağlık hakkını yaşam hakkı ile bağlantılı olarak incelemiş ve Anayasanın 56. 
maddesi ile getirilen düzenleme yanında, 17. maddesi hükümlerinin de dikkate 
alınması gerektiği yorumunu geliştirmiştir. Buna göre, sağlık hakkı, 17. 
maddede korunan yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkı ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu bağlantı, yalnızca sağlık hakkı yönünden 
değil; sağlık hizmetleri ve buna yönelik olarak sosyal güvenlik hizmeti 
yönünden de geçerlidir.  

“Kişinin sahip olduğu hak ve hürriyetler önem dereceleri göz önünde 
bulundurularak Anayasa'da yer almıştır. Bu bağlamda hekimlik, 
Anayasanın 17. maddesinde yer alan ve bireyin en önemli hakkı olan 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile 
doğrudan ilgili bir meslektir. Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını 
geliştirebilmelerinin mutlu ve huzurlu olabilmelerinin başlıca şartı, 
ihtiyaç duydukları anda sağlık hizmetlerine ulaşıp bu hizmetlerden 
yararlanabilmeleridir. Devlet için bir görev ve kişiler için de bir hak olan 
bu amacın gerçekleştirilmesine, bu haktan yararlanmayı zorlaştırıcı ya da 
zayıflatıcı düzenlemeler Anayasa'ya aykırı düşer. Sağlık hizmetleri, 
doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeniyle diğer kamu 
hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan 

                                                      
30E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16.07.2010, RG, 04.12.2010, 27775. 
31AYM,  E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16.07.2010, RG, 04.12.2010, 27775; AYM, E. 

1990/27, K. 1991/2, K.T. 17.01.1991, RG, 19.08.1991, 20965; AYM, E. 1972/2, K. 
1972/28, K.T. 23.05.1972, RG, 21.11.1972, 14368.  
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sağlığı, mahiyeti itibarıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe 
sahiptir. İnsanın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkı ile bu yaşamın 
sürdürülmesindeki yeri tartışmasız olan hekimin statüsünün de bu 
çerçevede değerlendirilerek diğer kamu görevlileri ile bu yönden 
farklılığının gözetilmesi gerekir. Anayasa'da güvence altına alınan 
yaşama hakkı ile herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesi ilkesi(…) (E. 2010 / 29, K. 2010 / 90, K.T. 16/07/2010, RG, 
04.12.2010, 27775).” 
 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 56. maddesi ile sağlık alanında 

devlete yüklenen ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin şu yorumu yapmıştır: 
“Anayasa'nın 56. maddesinin 3., 4. ve 5. fıkraları yine devlete, kişilerin 
hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmelerini sağlamak için sağlık 
kuruluşlarının hizmetlerini, düzenleme, denetleme ve organize etme gibi 
görevler yüklemiştir. Anlaşılmaktadır ki, devlet, kişilerin yaşamlarını 
sağlıklı biçimde sürdürmeyi sağlamak amacını çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşları ile gerçekleştirecektir. Devlet için bir görev, kişiler için de bir 
hak olan bu amaç gerçekleştirilirken bu hakkı sınırlayıcı, bu haktan 
yararlanmayı zayıflatıcı düzenlemeler Anayasa'nın 56. maddesine de 
aykırıdır (E. 1990/27, K. 1991/2, K.T. 17.01.1991, RG, 19.08.1991, 
20965).” 
  
Böylelikle Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımında sağlık hakkına ilişkin 

anayasal düzenlemelerin yaşama hakkına ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin 
düzenlemeler ile kaynaşık biçimde incelendiği söylenebilir. Ayrıca, Anayasa 
Mahkemesi’ne göre, devletin sosyal haklardan doğan ödevlerinin sınırını 
gösteren 65. madde hükümleri, bu hakların negatif boyutu bakımından 
uygulanabilir değildir. Örneğin, sağlık hakkının yalnızca 56. maddede getirilen 
sağlık hizmetleri düzeni boyutu bakımından uygulanacaktır. Sağlık hakkının 
17. maddede korunan değerlerle ilgili boyutunda, 65. maddedeki sınırlayıcı 
hükümlerinin uygulanmaması gerekir. Sosyal güvenlik hakkına ilişkin 
değerlendirmesinde, Mahkeme, bu yorumunu şu biçimde ortaya koymuştur: 

“(B)u sosyal hak, yine Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen "... 
yaşama, maddi ve manevi ve varlığını koruma ... hakkı" ile çok sıkı 
bağlantı içindedir. Dolayısıyla devlet ekonomik ve sosyal alandaki 
görevlerini yerine getirirken uygulayacağı sınırlamalarda "yaşama 
hakkını" ortadan kaldıran düzenlemeler yapamayacaktır (E. 1990/27, K. 
1991/2, K.T. 17.01.1991, RG, 19.08.1991, 20965).” 
 
Anayasa’da ve iç hukuka dahil edilmiş uluslararası insan hakları hukuku 

kaynaklarında yer alan hükümler ve bunlara ilişkin Anayasa Mahkemesi 



     Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  69(1) 

 

184 

 

 
 

kararları, devletin ödevlerini çok yönlü olarak düşünmek gerektiğini 
göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda özel hukuk kişilerinin ve 
idarenin nisbi payları ne yönde değişirse değişsin, kişilerin sağlık hakkına 
mukabil devletin yükümlülüklerinin doğası ve kapsamı değişmeyecektir. Başka 
bir deyişle, sağlık hizmetlerinin hukuki rejimi, her durumda, kişilerin sağlık 
hakkına ve buna mukabil devletin saygı, koruma ve gereğini yerine getirme 
ödevlerine uygunluk içinde olmalıdır. Yukarıda, devletin sağlık hakkı gibi 
sosyal haklara ilişkin ödevlerinin kapsamının uluslararası insan hakları 
hukukunda yerleşik olan devletin üçlü ödevi ışığında ele alınmasının negatif-
pozitif statü ikiliğine kıyasla belirgin bir şekilde daha uygun olacağı savı 
temellendirilmeye çalışılmıştı. Bu ödevlere ilişkin olarak gerek ESKHS; 
gerekse Anayasa düzenlemesinde kaynak kısıtının tanınması, devlet için bir tür 
yükümlülükten kaçış yolu olarak işleyebilir. Her durumda, devletin bu 
ödevlerini yerine getirmesinde “malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsü” 
hükmünün, devletin yükümlülüğünü belirsizleştirecek biçimde 
yorumlanmaması gerekir. Kuşkusuz, devletin saygı ödevi kapsamına giren 
hususlar ile kişilerin yaşama hakkıyla yakından bağlantılı hususlarda mali 
imkanların yeterliliği ölçütüne başvurmak mümkün değildir. 

 

Sonuç 
Bu çalışmada sağlık hakkının konusu, haklar sınıflandırmasındaki yeri, 

özneleri, kapsamı ve sınırları ile devletin sağlık hakkına ilişkin ödevleri 
incelenmiştir. Sosyal hakların reddedilmesi ya da ikincilleştirilmesi 
yaklaşımlarına yönelik eleştiriler sunulmuştur. Hak sınıflandırmaların 
açıklayıcı gücünün sınırları bulunduğu ve bu sınıflandırmalara temel alınan 
ayrımları mutlak kabul etmenin yol açacağı sakıncalı sonuçlara dikkat 
çekilmiştir. Sağlık hakkının, ağırlıklı olarak bir “pozitif statü hakkı” 
karakterinde olduğu kabul edilebilirse de, hakkı bundan ibaret saymanın yanlış 
sonuçlara neden olacağı vurgulanmıştır. Aynı doğrultuda, sağlık hakkının 
negatif boyutunun ve diğer haklarla yakın bağlantısının gözden kaçırılmaması 
gerektiği ileri sürülmüştür. Devletin bu hakka ilişkin ödevlerinin de, buna 
benzer şekilde, çok yönlülük arz ettiği gösterilmeye çalışılmıştır.  Bu temelde, 
devletin üçlü ödevinin (saygı, koruma, gereğini yerine getirme), devletin 
ödevlerinin doğasını ve kapsamını kavramakta negatif-pozitif hak ikiliğine göre 
belirgin bir üstünlüğü olduğu sonucuna varılmıştır. 

Son olarak, Türkiye'de sağlık hakkı normunun geleceği bakımından 
önemli olabilecek bir noktaya değinmek gerekir. Sağlık hakkına ilişkin 
Anayasa düzenlemesinin belki de en önemli sorunu parçalılık ve dolaylılıktır. 
Anayasa düzenlemesi, sağlık hakkının Anayasa’da korunmadığını ileri sürmeye 
izin vermeyecek ölçüde belirgindir. Ancak bunun ötesinde, sağlık hakkına 



Özgür Temiz  Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı          

 

           185 

 

ilişkin olarak büyük ölçüde belirsiz ve dolaylı hükümler içeren bir düzenleme 
söz konusudur. Ne başlıklarda ne de madde metinlerinde doğrudan doğruya 
“sağlık hakkı” ifadesine yer verildiği görülmektedir. “Herkesin hayatını beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesi” ise devletin sağlık hizmetleri alanında 
kullanacağı planlama yetkisinin yöneleceği temel amaç olarak yer almaktadır. 
Bu nedenlerle, sağlık hakkının Anayasa’da bir “sosyal hak” olarak herkese 
tanındığını kabul etmek gerekir; ancak bu sonuca yorum yoluyla 
varılabilmektedir.32 Anayasa Mahkemesi'nin sağlık hakkına ilişkin 
içtihadında33 yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
haklarıyla bağlantıya sık sık vurgu yapmasını bu doğrultuda anlamak isabetli 
olabilir. Bu konuda dikkat çekici olabilecek bir gelişme, hazırlık çalışmaları bir 
süre önce sonlandırılan kapsamlı Anayasa değişikliği çalışmaları içinde, 
“sağlık hakkı” başlığını taşıyan bir maddede, doğrudan, sağlık hakkının 
bileşenlerini tanımlayıcı bir ifadeyle, düzenleme getirilmesinde uzlaşılmış 
olmasıydı. Değişiklik girişiminin sonuçlanmadan sona ermiş bulunduğu 
halihazırda, bu uzlaşı, Anayasa’da sağlık hakkını daha belirgin ifadeyle 
düzenleme ihtiyacının parlamentoda temsil edilen siyasi yelpazenin tamamı 
tarafından tanındığının bir göstergesi olması bakımından, hâlâ anlamlı kabul 
edilmelidir.34  

                                                      
32Aynı yönde bkz. A. Şahin (2010: 755). Doğrudan Anayasa düzenlemesinde yer alan 

normlar ile Anayasa lafzında açıkça yer almamakla birlikte lafzın doğru yorumu 
yoluyla türetilebilecek “türev normlar” ayrımı hakkında özellikle bkz. R. Alexy 
(2002).  

33Örneğin, en yakın zamanda AYM, E. 2010/29, K. 2010/90, K.T. 16/07/2010, RG, 
04.12.2010, 27775. 

34Partilerarası Uzlaşma Komisyonu’nda uzlaşılan düzenlemede sağlık hakkı, sosyal 
güvenlik hakkı, çevre hakkı ve barınma hakkı müstakil maddelerde ve öznelere 
doğrudan hak tanımlayıcı lafızla düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa değişikliği henüz 
yapılmamıştır. Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nda üzerinde uzlaşılan madde 
metinleri arasında, “Sağlık hakkı” başlığını taşıyan madde de bulunmaktadır. Bu 
maddeye göre:  

Madde 33. (1) Herkes sağlık hakkına sahiptir. 
(2) Hiç kimse temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamaz. Devlet 

temel sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlar. 
(3) Hasta hakları dâhil sağlık hakkının esasları, yaşam hakkı ile sağlığın 

korunması da gözetilerek, kanunla düzenlenir. 
(4) Her kadın üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz 

hizmet alma hakkına sahiptir. 
(5) Devlet sağlık hakkının gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri 

almakla yükümlüdür. Devlet, sağlık alanındaki görevini, kamu ve özel 
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