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I. Genel Olarak
Yeni Tiirk Ceza Yasasr m. 280'de dtizenlenmiq bulunan "Safhk mesle$
mensuplanmn sugu bildirmemesi" sugu, Yasa'mn iizel hiikiimleri diizenleyen ikinci Kitabrmn, Millete ve Devlete Kargr Suglar ve Son Htiktimler baqhkh Diirdiincii I(rsmr'mn ikinci Biiliimii'nde Adliyeye Kargr Suglar arasrnda
yer almaktadrr.
Bu hiiktim, "Gdreuini yaptgl sr.radqbir sugun iglendi$i ydnilnde bir belirti ile hargtlaEmaa,nara{rnen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen'ueya bu hususta gecikmegdsterensa$I& rnesle$imensubu, bir yr.la kadar hapis cezast.ile cezalq.ndrtln lSa\hh meslepi mensubu deyiminden tabip, dig
tabibi, eczq,cl,ebe, hemgire ue sa$lile hizmeti ueren di$er higiler anlagtlr."
qeklinde dtizenlenmiqtir.
765 sayrh eski Trirk CezaYasasrm. 530'da bu sug; aqalrda de$necefirr;rizbazr farkhhklara raimen, benzer bigimde kaleme ahnmrqtr. 765 sayrh
Tiirk Ceza Yasasr'mn kayna[,rm oluqturan 1889 italyan Ceza Yasasr m.
439'da da bu suq diizenlenmiqtirr.
II. Sugla Korunan Hukuki

Menfaat

Bu suq, yeniYasa'mnAdliyeye Karqr Suqlar Biiliimii'nde yer aldrlrndan,
korunan hukuki menfaat, adliyenin korunmasr olarak karqrmrza grkmaktadrr2.
Devlet adrna adalet dafrtan, hukuku gergekleqtirerek uyugmazhklan
gtiziime ulaqtrran gtig'Adliye"dir3.
*
1

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dah 6!'retim Uyesi.

2

Ma5no,Ceza Kanunu $erhi, Tiirk ve italyan Ceza Kanunlarr IV, Ankara 1981, 258 vd.
G.Arslan /8. Azizapao$lu,Yeni Ttirk Ceza Kanunu $erhi, Ankara 2004, L123.

3

D. Sovaslan.CezaHukuku Ozel Hiikiimler. Ankara 2005. 53?.
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Ceza Muhakemesi Kanunu'na4 gtire, sugun iqlendifi konusunda yeterli
qtiphe oluqturan delilleri elde eden Cumhuriyet savcrsl,iddianame diizenleyerek kamu davasrm agacaktu (CMKm. L7O/2).Maddi gerge[is araqtrracak olan
yargr makamr agrsrndan,Cumhuriyet savcrsrmnyapaca[r soruqturma ewesi
ilk adrmr oluqturmaktadrr. Bu nedenle, kamu diizenini bozan bir sug iqlendigine iligkin verilerin, adaleti sailamak amacryla faaliyette bulunacak olan
makamlara iletilmesi, toplum ve bireylerin hak ve menfaatleri aEsrndan oldu[u kadar, suq ve suglulukla miicadele bakrmrndan da tinemlidir. Bu esastan
yola grkan yasa koyucu, adli mekanizmamn gahqmasrmengelleyecekya da geciktirecek frilleri cezalandrrmak geregi hissetmiq ve bu suglan diizenlemiqtir.
III. Sugun Faili
Sugun faili saihk meslef"i mensubu olan kimselerdir. Dolayrsryla bu
sug, iizgii sug niteli[indedir. Hiikmiin ikinci frkrasrnda "sa$h.hmeslePimensublt" kavramrmn, hekim (tabip), diq hekimi, ezcacr,ebe, hemqire ve sa$hk
hizmeti veren difer kiqileri kapsadrlr ifade edilmiq ve aynca Madde Gerekgesi'nde6,bu kavramrn htiktim metninde sayrlanlarla srmrh olmadrfr, rirne!in, bir tahlil laboratuarrnda gtirev yapan kiqilerin de bu kapsamda defferlendirileceii belirtilmiqtir. Ancak, madde gergevesinde esas ahnan insan
salhlr olduiundan, veteriner hekimler kapsam drgrndadrrT.
inceleme konusu hiikiimde sayrlmrq bulunan meslek sahiplerinin, 7279
sayrh Tababet ve $uabatr San'atlarrmn Tarzr icrasrna Dair Yasa hrikiimleri
gergevesindesanatlanm icraya yetkili kimseler olarak kabulii gerekirs. Aksi halde 1,219sayrh Yasa'mn 25. maddesinde drizenlenmiq bulunan, diplomasr olmadrfr halde hasta tedavi etme veya hekim unvanl takrnma sugunun
iglenmesi siiz konusu olacaktrrg.
Muayene ve tedavi birden qok kiqi tarafrndan yaprlmrqsa, her birinin
sugu bildirme yiiktimli.iliiiii vardrr. iglerinden birine yetki verilmigse, yetkiyi verdikleri kiqinin ihmal veya gecikme giistermesi durumunda sorumlu
olan, sadeceyetki verilen de$I, onunla birlikte hepsidirlO. Ancak, bildirme
4.12.2004gtin ve 5271 sayrh Yasa (RG. 1?.12.2004No. 25673).
Bu konuda bak.N.CenteWl.Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, istanbul 2003, 5; N.Kunter/
F.YeniseyMuhakeme Hukuku Dah Olarak CezaMuhakemesi Hukuku, istanbul 2000, N. 2. 1
(11) vd.; E. Cihan, "Ceza Muhakemesi Hukukunun Gayesi",IHFM )O(UII, 3-4 (1963), 709 vd.
N.Centel/IlZaferlO.Qakmut, GerekgeliKarqrlaqtrrmah-Tablolu Yeni Ttirk Ceza Kanunu ve
ilgili Mevzuat, istanbul 2005, 459.
7

F. Erem, Tiirk Ceza Kanunu $erhi Ozel Hiikiimler III, Ankara 1993, 2582.
tL.4.1928Gtin ve 1219 sayrh Yasa (RG. L4.4.1928No. 863).
I
VSavaq/S.Mollamahmutoflu, Tiirk Ceza Kanununun Yorumu IV, Ankara 1999, 5937; S.Akda[, Tiirk Ceza Kanunu $erhi, Ankara 197, 895; Majno, 261; Erem,2582'
1 0 Erem, 2582; i. Malkog/It4.Gtiler, (Uygulamada) Tiirk Ceza Kanunu OzeI Hiikiimler IV (461592'nci Maddelerin Agrklamalan), Ankara Tarihsiz, 4903.
8
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olanlardan birinin bunu yerine getirnTiq olmasr yeterli sayr-

FaiI, kamu gtirevlisi olmamahdrr. E[er fail, devlet eliyle iqletilen safhk
kuruluqlannda giirev yapan sa$hk mesleii mensubu ise, kamu gtirevlisi saaykrn davranmrq olmasr halinyrlacaSndan, sugu bildirme yiikiimliiliiftne
de TCK m. 280 delil, TCK m.279'da diizenlenmigbulunan "kamu gtirevlisinin sugu bildirmemesi" sugunu iqlemiq olacaktrrl2.
IV Sugun Unsurlan.
7. Maddi Unsuru
Sugun maddi unsuru, saffhk mesleii mensubunungdreuini yaph{t, stra'
da bir suQuniElendi$i yitnilnde belirtiyle kargtlapmtg olmastna rapmen, bu
gergekleg'
durumu yetkili makamlara bildirmemesi veya bildirimi gecilzereh
tirmesidir.
TCK m. 280'dediizenlenmiqbulunan sugun gergekleqebilmesiiqin tincelikle saphk mesleii mensubunun, giirevini yaptr[r srrada bir sugun iqlendigi yiiniinde bir belirti ile karqrlaqmasr gerekir. Dolayrsryla, bu sugtan dolayr
sorumlu olunabilmesi igin; L) gdreuin yaptldtp strada, 2) bir sugun iglendipi ydnilnde, 3) belirtiyle hargilagilmast, gereklidir.
strada: Saflrk mesleii mensubunun TCK m. 280'de
\) Gijreuinyaptldr.Pt.
diizenlenmiq sugtan dolayr sorumlu olabilmesi igin bildirim yriktimliilii$i
stiz konusu olan sugla grirevini yaptrf.r srrada karqrlagmahdrr. Sa!'hk mesleii mensubunun gtirevi, 1219 sayrh Yasa ve ilgili mevzuat tarafrndan gizilmiqtir. Dolayrsryla, bu kapsamda gergekleqtirilen gdrev srrasrnda, bir sugun
iqlendigi ydnrinde belirti ile karqrlaqrlmasr, biiyle bir durumun giiriilmesi halinde bunun yetkili makamlara bildirilmesi gereklidir. Gcirev drqrnda, 6rne[in izindeyken, bir sug belirtisiyle karqrlaqrlmrq ancak, durum yetkili makama bildirilmemiq ya da bu hususta gecikme gdsterilmiqse fril, TCK m.
280'degtisterilen sugu oluqturmazTs.
2) Bir sugun iElenmesi:Yasa, saflrk mesleSimensubunun yetkili makama bildirmek veya bildirim konusunda gecikme gdstermemek yrikiimliiltipiimi getirdi[i sugun nitelili konusunda bir aynm yapmamrqtrr. Dolayrsryla, bildirilmemiq veya geq bildirilmiq bulunan sug, kasrth veya taksirli bir
sug olabileceii gibi, re'senya da qikayet tizerine kovuqturulan bir sug da olabulunan sug kiqilere veya mala
bilir. Ote yandan, bildirim yiikiimltiliiiii
karqr ya da baqka hukuki menfaatlere yiinelik olabilecektir. Dolayrsryla, bil11 SavaqAVlollamahmutoplu,593?.
12 TCK m. 2801n Gerekgesi, CenteVZafer/Qakmut,459.
13 Arslan/Aziza{aoilu, Ll23 - LL24;M.E. Artu}r/A. GtikceniA.C.Yenidiinya, Ceza Hukuku Ozel
Hrikiimler. Ankara 2004. 460-461.
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dirim yiiktimliiliiSii getirilen ve bunun ihlAli sonucu sorumluluiun ortaya
grkmasrna neden olan fiilin yasayla diizenlenmiq ve yaptrnma baf'lanmrq olmasr yeterlidir. Bu bakrmdan herhangi bir srmrlama getirilmemiqtirra. Bu
konuya, TCK m. 280 iizerinde yaprlan gtiriiqmelerde definilmiq ve kapsamrn
btiylesine genig tutulmasrmn, saflrk hakkrm zedeleyeceliL,do["ru olmayacagr belirtilerek, hekimleri tedaviye ihtiyacr olan kiqilere gereken sa$'hk yardrmrm yapmaktan ahkoyacafr ifade edilmigtirls.
3) Sugun iElendiSiydnilnde belirtiyle karg,IaEtlmosr.'Belirti, gergekolakabul
edilen drg diinyada varh[r olan olaydrr ve mahkemeler dava korak
nusu uyuqmazhfi gozime bailarken bunlardan da yararlanabilirler. Dolayrsryla belirti, belge ve beyan gibi delil geqidi olarak karqrmrza grkmaktadrr.
Ancak, belirtiyi, belge ve beyan delilinden ayrran iizellik bunlarrn "dolayr.sr
ile delil" sayrlmasr, yani ispat edilecek olayr "dolayrsr ile" ortaya koymasrdrr.
Belirti genel nitelikte oldu$undan, miiqahhas temsil yetenefi dif'er delillerle desteklenmeli ve sabit olmahdrr. Belirti delili"tabii belirti" ve"sun'i belirlz" olmak iizere ikiye aynlrr. Tabii belirti, olayrn bir pargasrdrr ve olayr do['al qekilde temsil eder, ancak bu temsilin, tizerinde inceleme yaprlan olaya
iliqkin olup olmadr$mn titizlikle araqtrrrlmasr gerekir. Sugta kullamlan tabanca, brgak, arabamn brraktrlr fren izi veya kan grubu gibi olgular tabii belirtilerdir. Sun'i belirti ise olayr do$al olarak defil, yapay olarak temsil eden
insan yaprsr igaretlerdirl6. Orne$n, bir qapkamn kime ait oldufunu gdsterir iqaretler, damga, takrlan niqan iiniforma vb. olgular sun'i belirtilerdir.
Dolayrsryla bir olayda, bu tip sug iqlendi[ini giisterir belirbilerle karqrlaqan
saihk mesle$ mensubunun durumu yetkili makamlara gecikmeksizin bildirmesi gereklidir.
Sugun oluqabilmesi iqin fail, giirevini yaptrlr srrada bir sug iqlendilini
giisterir belirtiyi giirtip de yetkili makamlara durumu bildirmez ya da geg
bildirirse TCK m. 280'e giire cezalandrnlacaktrr. Dolayrsryla, failin durumu
"yetkili makama" bildirmesi veya bunda gegkalmamasr halinde ceza sorumluluiu siiz konusu olmayacaktrr.
"Yetkili rnakan"f'kawamr, bildirimi kabul etme yetkisi olan, daha agrk
bir anlatrmla, bildirim iizerine soruqturmaya baqlama yetkisi bulunan veya
kendisine yaprlan bildirimi soruqturma yapmaya yetkili makama iletmekle
yiikiirnhi tutulmuq olan makamdrrl7. Ceza Muhakemesi Yasasr'mn 158.
14 T\rtanaklarla Trirk Ceza Kanunu, Adalet Bakanhlr Yayrn Iqleri Dairesi Baqkanhlr, Ankara 2O05,967-970;N.Gtiney lI(. Ozdemir /Y.S. Balo, Yeni Tiirk Ceza Kanunu, Ankara 2004,
796-797.
15 T\rtanaklarla Ttirk Ceza Kanunu, 967,969-970.
16 Kunter/Yenisey,43.1 (342),43.16(357),43. 17 (358).Aynca bak. M. Feyzioflu, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Ankara 2002, 68 vd.; E. Yurtcan, CezaYargrlamasr Hukuku, istanbul 1994, 249 vd.
17 Artuvcokcen/Yenidrinya, 462.
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maddesinde bu esas agrkga diizenlenmigtir. CMK m. l-58/1'e giire, bildirim
veya qik6yet Cumhuriyet Baqsavcrh[r'na veya kolluk makamlarrna yaprlacaktrr. Ayrrca, Cumhuriyet Bagsavcrhfr'na iletilmek tizere valili!'e, kaymakamhpa ya da mahkemeye de bildirim yaprlabilecektir (CMK m. 158/2). Ote
yandan, saflrk mesle$ mensubu giirevi srrasrnda sug iglendipini gdsterir bir
belirtiyle karqrlaqtr[rnda, durumu, gecikmeksizin Cumhuriyet Baqsavcrh$'na iletilmek iizere, ilgili kurum veya kuruluqun idaresine bildirdilinde de
sugu "yetkili makama" iletilmiq olacak (CMK m. 158/4) ve sorumluluk do['mayacaktrr18.
Yetkili makama yaprlacak bildirim yazrh veya tutanafa gegirilmek iizere siizlii olabilir (CMK m. 158/5).
Sugun yetkili makama bildirilmemesi veya gegbildirilmesi, yasadan doSan bir nedenden, baqka bir anlatrmla, hakh bir nedenden kaynaklanmrq olmamahdrr. Biiyle bir hal, tirnefin miicbir neden, sdz konusu oldu$unda, suqun yetkili makama bildirilememesi ya da gegbildirilmesi durumunda, TCK
m. 280'de diizenlenmiq bulunan sugun oluqtu!'undan siiz edilemezle.
Ayrrca, sugun bildirilecefi makamrn yetkisi konusunda hata faildeki
kastr kaldrracaktrr2o.
TCK m. 280'de diizenlenmiq bulunan sugun iqlenebilmesiigin failin, bir
sugun iqlendi[ini gcisterir belirtiyle karqrlaqtrktan sonra durumu yetkili makama hiq bildirmemesi veya bildirim konusunda gecikme gdstermesi gereklidir. Dolayrsryla stiz konusu sugun olugabilmesi igin fail, ya bildirim,i hig
yapnxanlrgolmaltdtr. Yani fail durumu yetkili makamlara higbir qekilde haber vermemiq bulunmahdrr veya bildirimi ya.pma le,onusundagecihme gi5stermiq olmah.dtr. Gecikmeden ne anlaqrlmasr gerekti$ konusunda, Yasa'da
bir agrkhk bulunmamaktadrr. Ne kadar siire gegersegecikmenin var sayrlaca[rmn tespiti hususu ve yaprlan bildirimin geg yaprlmrq sayrhp sayrlamayaca$.mn deierlendirilmesi, her somut olay bakrmrndan hakim tarafrndan
belirlenip karara bailanacaktu2l.
Ote yandan, bildirim ve qikayetin dtizenlendif-i CMK m. 158'de de iqlendili iddia edilen bir sug nedeniyle, ilgili makamlara yaprlan bildirimlerin
"gecikmeksizin" Cumhuriyet Baqsavcrh{r'na giinderileceSi belirtilmiq, ancak,gecihmehsizin hauramr,ntn kapsayaca$ siireye iligkin bir agrkhk getirilmemiqtir. Benzer qekilde dltim olaylanmn da "derhal" Cumhuriyet Baqsavcrhfr'na bildirilecegi (CMK m. 159) hiikme baSlanmrq,ancak, bu konuda sii18 Artuvctikcen/Yenidtinya, 462.
19 F. Erem/N. Tbroslu, Trirk Ceza Hukuku Ozel Htikrimler, Ankara 1999, 184-185;ArtuVGdkcenr/Yenidiinya, 463.
2o Erem,rforoslu, 184.
21 Aytu ydnde bkz. Erem / Tbroslu, 184.
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re bakrmrndan bir netlik getirilmemiqtir. Dolayrsryla, somut olayda hakim,
olayrn <izellifine giire bildirimin yaprlabilmesi igin gerekli makfrl siireyi tespit ettikten sonra, bu siirenin aqrhp aqrlmadrprm yani gecikmenin gergekleqip gergekleqmedi$ni belirleyecektir.
2. Maneui Unsuru
TCK m. 280'de diizenlenmiq bulunan saihk meslefi mensubunun suqu
bildirmemesi sugu, kasten iqlenqp bir sugtur22.Bu sugun taksirle iqlenmesi
siiz konusu olmaz. Dolayrsryla, frilin bilerek ve istenerek gergekleqtirilmesi
yeterli ve gereklidir. Saik tinemli delildir. Genel kast yeterlidir. Fail karqrlaqtrgr durumu yetkili makama bilerek ve isteyerek bildirmeyecek ya da bunu gecikerek gergekleqtirecektir'
ote yandan, TCK m. 280 ile saghk meslegi mensuplanna getirilen bilkiqinin kendisinin veya yakrnlanndan birinin iqledirim yiiktimliiliiliiniin
kapsamayacas hususu Yasa'da agrkhfa kavuqtukapsayrp
difi suglarr da
rulmamrqtrr. itgiti kiqilere getirilen bitdirim ytikiimltihifti istisnasrz herkesi kapsar nitelikte gibi giiriinse de, 1982 Anayasasr m. 38/5'de yer alan, "hig
himse hendisini ue hanunda gdsterilenyahtnlartru. suqlayan bir beyanda buIunmaya ueya bu yolda delil gdsterrneyezorlane.rnd.z"hiikmiintin aynk bir
durum getirmiq bulundufunu kabul gerekecektir2s. Gergekten, iist norm
olan Anayasa hiikmii ile birlikte TCK m. 280',i defferlendirdifimizde, sugu
bildimek ytikiimliihiffii altrndaki sa[hk mesle!'i mensubu kendisinin veya
yakrmmn bir sug iqledigi belirtisiyle, giirevini yaptrgr srrada kargrlagrrsa durumu yetkili makamlara bildirmekten kagrnabilecektir. Biiyle bir durumda
ise TCK m. 280'den dolayr cezalandrnlmasrsijz konusu olmamahdrr' Anayasa, hig kimse kawamrm kullanarak kapsamr geniq tutmug ve bu hale istisna getirmemigtir2a.
Anayasa hiikmrinde yer alan "ydhtn" kavramrmn kimleri kapsayaca$,
Tiirk Medeni Yasasr'mn kan ve kayrn hrsrmhklanna iliqkin hiiktimleri esas
afinarak deperlendirilmelidir (MK m.17-18)25.Eski Tiirk Ceza Yasasr'nda,
yasanrn uygulanmasrtd.a "akraba" kavramrmn neyi ifade edeceli gtisteril-

22 Kast ve taksir kavramlan konusunda bak.N.CenteVH.Zaferl0.Qakmut, Tiirk Ceza Hukukuna Girig, istanbul 2005, 390 vd.
23 Aytrt yiinde bkz. ArtuVGokcen/Yenidnnya' 465.
2a Artuk/Gtikcen/Yenidtinya, 465.
25 Tiirk Medeni Kanunu'nun ilgili hiiktimleri qdyledir: MK m. 17: "Kan hrsrmhfirmn derecesi,
hrsrmlal birbirine baflayan doium sayrsryla belli olur./ Biri diierinden gelen kiqiler arasrnda tist soy-alt soy hrsrmhfr; biri diferinden gelmeyip de, ortak bir kiikten gelen kiqiler
arasrnda yan soy hrsrmhfl vardrr." MK m. 18: "Eqlerden biri ile difer egin kan hrsrmlan, ay111tiir ve derecedenkayrn hrsrmlan olur./ Kaym hrsrmhf-r, kendisini meydana getiren evlililin sona ermesiyle ortadan kalkmaz."
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migti (765 sayrh eski rcK m. 259)26.Ancak, sijzkonusu htikiim, b23T sayrh
yeni riirk ceza Yasasr'na ahnmamrqtrr. Hal biiyle olunca, kawamrn kapsamr genel htiktimlere giire belirlenecektir.
V Suga Etki Ed.en Nedenler
Tiirk ceza Yasasr 280. maddede dtizenlenmiq bulunan sug igin herhangi iizel a[rrlaqtrncr ya da hafrfletici neden iingrirtilmilq delildir.
VI. Sugun 6zet Gdriiniig gekitteri
7. Tegebbiis
TCK m. 280'de diizenlenmig bulunan sugun tamamlanabilmesi igin failin, sugu yetkili makama bildirmemesi veya geq bildirmesi gerekir. Dolayrsryla, bu sug ihmali bir sug nitelilindedir. Ogretide kabul edilen genel gdniq,
ihmali suglara teqebbtisiin miimkiin olmayacaS ydntindedir. Bu dtiqrinceyi
benimseyenlere gdre, ihmali suglar bakrmrndan yasada yaprlmasr ringririilen
hareketin yaprlmamasryla birlikte sug tamamlanaca[rndan, bu tiir suglara
teqebbtis miimkiin olmaz. Bu durum, hareketin neticesine bitiqik olmasrndan, baqka bir anlatrmla, ortada qekli bir sug bulunmasrndan kaynaklanmaktadrr. Emredilen hareketi yapma konusundaki her tereddtit, frilin tamamlanmasrm ifade etmektedir2T.
Ogretiaeu di!'er gOrtig ise, ihmali suglara teqebbiistin mtimkrin oldugu
ytintindedir. Bu dtiqiinceyi savunanlar, ihmali suglarda yasa koyucunun yaprlmasrm emretti!'i hareket igin belirli bir stire dngiirmiiq olmasr durumunda, bu stire doluncaya kadar siiz konusu suglara teqebbiistin mtimktin olacaErm belirtirler2s.
Ogretiae genel olarak kabul edildili gibi, ihmali bir sug olan, saphk
meslefi mensuplarrmn sugu bildirmemesi sugunun teqebbiiseelverigli olmadr[r kanaatindeyiz. Bu suga teqebbtissiiz konusu olamaz.
2. igtirak
TCK m. 280'de drizenlenmiq olan sugun iqtirak halinde iqrenmesi mrimkiindiir. Yasa, bu sugla ilgili olarak iqtirake iligkin iizel bir dtizenleme getir2 6 765 sayrh eski TCK m. 259
hi.ikmii gtiyleydi: "Ceza Kanunu itibariyle akrabadan murat, ka-

n koca ile usul ve fiiru ve kardeq ve krz kardeq ve amca ve dayr, hala ve teyzelerle yeEenler ve bunlar derecesindeki srhri akrabadrr.,'

2 7 centeuzafer/Qakmut, Ttirk
ceza Hukukuna Girig, 4zb; N. Kunter, sugun Maddi unsurla-

n Nazariyesi (Hareket - Netice - SebebiyetAlakasr), istanbul 19b5, bE; H. Hakeri Ceza Hu_
kul<unda Ihmal Kavramr ve ihmali Suglann Qeqitleri, Ankara 2008, 268,26b;H. zafer, Faile Yardrm Sugu ve Miidafrin Bu Sugtan Sorumluluiu, istanbul 2004, 190.

2 8 A. Onder, ceza Hukuku Genel
Hiikiimler II-III, istanbul rggz,42g.Bu konudaki tartrqma-

Iar igin bkz. Hakeri, 264;Zafer,190; N. Tbroslu,Ceza Hukuku, Ankara 2005, 199.
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memiqtir. Ancak, bu konuda TCK m. 4012gozdenuzak tutulmamahdrr. TCK
m. 4012'yegore,")zgil suglarda, ancak 6zelfaillik niteli*ini taptyan kigi fail ola.bilir. Bu suglann iglenigine igtirak eden d'i\er kigiler ise azmettirtne ueya yardr,m eden olarak sorumlu tutulur."
Bu hiikiim rqrfnnda, TcK m. 280'i ele alacak olursak, saihk mesle$i
mensuplarrmn bu sugu iqtirak halinde iqlemeleri miimkiindtir ve biiyle bir
halde igtirakin her qekliyle sugun iqleniqine katrlmak stiz konusu olabilir'
Ancak, saphk mesle!'i mensubu olmayanlann suga iqtirakgi srfatryla katrlmalarr durumu tizellik arzetmektedir. Qiinkti, TCK m. 280 ozgn bir suqtur.
sugun yasal tanmrnda yer alan frili gergekleqtirenlerin sa!'hk meslefi. mensubu olmalas gereklidir. Bunun drqrndaki kiqiler suga azmettiren (TCK m.
38) veya yardrm eden (TCK m. 39) olarak katrlabileceklerdir.
Dolayrsryla TCK m. 280'de yer alan sugun birden fazla kimse tarafrndan
birlikte iqlenmesi halinde, katrlanlann srfatrm ve sorumluluklanm belirlemek bakrmrndan, TCK m. 4012'ninbelirledi[i qergevede,faillerin srfatlanna
dikkat etmek gerekecektir.
3. igtirna
suglann igtimarna itiqkin dzel bir norm, bu sug bakrmrndan di.izenlenmemigtir. Dolayrsryla, TCK m. 42-44 arasrnda diizenlenmiq bulunan suglann iqtlmar hallerinin siiz konusu olmasr somut olayda miimkiin olabilecektir ve sorun bu kurallar gergevesindegiiziime ulaqtrrrlacaktrr2g.
VI. Koougturm,ct ue YaPttrtm
TCK m. 280,de diizenlenmiq bulunan suq re'sen kovuqturulan bir sugtur
ve Ceza Muhakemesi Yasasr htikiimlerine tabidir. Ancak bildirilmeyen veya
gecikerek bitdirilen suq terrir sugu ise Terdrle Miicadele Yasasr'ndaki usul
hiikiimleri uygulanac aktrrSo.
Bu sugtan dolayr faile bir yrla kadar hapis cezasr verilebilecektir' AIt
srnn ijzel olarak belirlenmemiq olduiuna giire bunun bir aydan baqladr[rm
kabul gerekecektir (TCK m. 49/1)'
VIII.

765 Sayilt Eski Tiirh Ceza,Yo,so,sr;nd'akiDiizenleme ile
Kargt'lagttrmo

5237 sayrh yeni Tiirk ceza Yasasrm. 280',deyer alan suga iliqkin diizenleme bazr farklarla ?65 sayrh eski Tiirk Ceza Yasast'nda "ciirmii haber ver29 Arslan / Azizapao!1w,1124.
30 S. Erman I e.bzek, Ceza Hukuku Ozel Hiiktimler, Kamu idaresine Karqr iqlenen Suqlar
(TCK 202-28i), istanbul 1992, 183.Terijr sugu konusunda bak.H. Zafet, Ceza Hukukunda
istanbul 1999, 1
["o"irt
, istanbul 1999, I vd.; H. Zafer, Sosyolojik Boyutuyla Teriirizm,
vd.
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mekte ziihul" baqh[r altrnda 530. madde olarak yer almaktaydr. Stizkonusu
htikiim qiiyleydi: "Hehim, cerrah, ebe yahut sair sthhiye memurlart' eghas
aleyhind.e iglenmiEbir cilriim asartnl gi)sterenahualde sanatlarr'ru'n icabettipi yardllnr, ifa ettihten sonra keyfiyeti adliyeye ueyazabr'taya bildirmezler ya'
hut ihbar hususunda teahhur gdsterirlerse'bu ihbar hendisineyardt'm ettih'
Ieri kimseyi takibata rnaruz ktlacak ahual rnilstesnaolmah iizere- otuz lira'
ya kadar hafif cezayr'nahdiye mahkftm olurlan"
oncelikle belirtilmelidir ki, maddede yer alan sug, 765 sayrh eski Tiirk
Ceza Yasasr'nda kabahat sayrlarak cezalandrnlmrqtr' Sugun faili olarak hekim, cerrah, ebe veya "sair srhhrye memurlan" giisterilmigti. srhhiye memurlarr kavramrmn safhk mesle$ni yerine getiren kimseler olarak anlaqrlmasr gerekeceii, dolayrsryla yan saphk hizmeti icra eden (eczact,ilag iireten
gibi) kimselerin sugun faili olamayacaklansl belirtilmiqti. oysa, yeni Yasa
bu konuya agrkhk getirerek kapsamr geniqletmiqtir.
Eski TCK m. 530'a g6re bildirim yiikiimltilti[tiniin sadece kiqiler aleyhine suglarla srmrh tutulmuq olmasrna kargrhk; yeni Yasa'da bu srmr da
kaldrnlmrq, ttim suglar bakrmrndan bildirim yiikiimliiliiiii getirilmigtir.
Bildirilecek suglar eski Yasa'ya giire ctriim nitelilindeki suglardrr. Yeni
Yasa, suglaln ciirtim ve kabahat olarak aynlmasrna son verdi[inden, bu konuda da srmr artrk kalkmrq olmakta, tiim suglar bildirim ytikiimltihi!'ii kapsamlna girmiq bulunmaktadrr.
Eski Yasa,da,bildirimde bulunmadan tince sashk meslefi mensubunun
sanatrmn gerektirdifli yardrmr yapmrq olmasr daha sonra bildirimde bulunmast zorunluluiu arandrS halde; bu duruma yeni Yasa'da yer verilmemiqtir. Bu dtizenlemenin amacl, insan sa$hg. gtbi iinemli bir konuda, bildirim
zorunluluiunun, yaprlmasr gereken yardrmrn gecikmesine engel olmasrm
iinlemektis2. YeniYasa'da btiyle bir ifadeye yer verilmemesi, bildirim zorunluluiunun trbbi yardrmrn tiniine geqeceii qeklinde anlaqrlmamahdrr. insan
saflrlr ve onun korunmasr temel deperlerden oldufiuna giire, fincelikli olan
insana ve saShflna gereken tinemi vermektir. Sa!'hk mesle[i mensubu iintine gelen bir olayda, meslesnin gerektirdi[i yardrmr iincelikle yapmah, sonyerine getirmelira Yasa'mn kendisine ytikledili bildirim yiikiimliiltiitinii
getirilmiq olup
yerine
qartrmn
bildirim
ardrndan
miidahalenin
Yaprlan
dir.
deferlendirilmelidir.
bulunmadrfr
gecikme
bulunup
olmadrlr veya
flte yandan, eski Yasa'daki htikme giire, yaprlacak bildirim, kendisine
yardrm edilen kigiyi kovuqturmaya maruz brrakacak ise, zorunluluk oluqturmamakta, yani biiyle bir durumda kiqi bildirimden kaqrnabilme hakkrna
sahip olmaktaydr. Bu diizenleme, yeni Yasa'daki ilgili htikme ahnmamrqtrr.

31 Erem, 2582"
32 Erem, 2583.
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Bu diizenlemenin yeni Yasa'ya ahnmamasr yerinde de[ildir. Bu durum, sa[hk g<irevini ytiriiten kigilerin "muhbir" veya "casus" olarak giiriilebileceiiss,
kigilerin bitdirim zorunluluiu nedeniyle trbbi yardrmdan kagrnabilecekleri,
aJirrrcabir yandan "tamkhktan gekinme" hakkr (CMK m.46/2) tammrkens4
difer yandan da bildirim zorunlulu['unun getirilmig olmasrmn hukuk devletinde geligki yaratacafi endiqesiyle, elegtiriye agrktrr.
IX. Sonug
765 sayrh eski TCK m. 530'dayer almrq bulunan saphk mesle$ mensubunun sugu bildirmemesi sugu, 5237 sayrh yeni TCK m. 280'de yeniden kaleme ahnarak diizenlenmiqtir. Yeni dtizenleme temel noktalarda eskiyle
benzerlikler giisterse de, bildirim zorunlulu['u getirdi[-i suglann kapsamrm
geniqletmesi, yardrm edilen kiqinin kovuqturmay a rr,aruz kahp kalmayaca[r noktasrmn gtiz ardr edilmiq olmasr bakrmlanndan kanaatimizce eleqtiriye agrktrr. Hekim-hasta arasrnda kurulan iliqki, iizellikle grivene dayamr ve
saihk hakkrmn gereklerinin yerine getirilebilmesi igin yaprlmasr zorunlu
olanlann derhal yaprlmasr ytiktimliilii!"iinti doiurur. Hastamn sug igleyip iqlemedi!'ine dikkat edilmesi, hukuki bir anlam ifade eden suq belirtisinin delerlendirilmesi, hekimin iqi olmamahdrr. Bunlan hekime yiiklemek, 6ncelikle iqinde bunlara dikkat etmesini istemek, hem onu bazr iggiidtisel tepkilerle iqini yapmaktan ahkoyabilir hem de hastamn, bildirim yaprhp yakalanmasr ihtimali dolayrsryla korku ve endiqeyekaprlarak hastaneye gitmekten ya da trbbi yardrm almaktan gekinmesine neden olabilir. Dolayrsryla, eski Yasa'da yer alan bu gekinceye yeni Yasa'da yer verilmemiq olmasr bir eksikliktir kanaatindeyiz.

3 3 Erem, 2580.
34 Yeni TCK m. 280'e iliqkin olarak 07.07.2004 tarihinde Adalet Komisyonu'nda yaprlan gii-

rtiqmede, tankhktan gekinme hakkrmn suga iligkin olan konularda tamnmadrfr, saihk
meslefi mensubunun bir sug belirtisi ile kargrlaqtrlrnda bu durumu mutlaka ve istisnasrz
olarak bildirmesi gerektiii, aksi halde hukuk diizeninde ciddi suistimaller olacafr, tarukhktan gekinme hakkrmn ise sug olugturmayan olaylara iliqkin bulundulu ifade edilmigtir.
Bkz.T\rtanaklarla Ttirk Ceza Kanunu, 967.

