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SUMMARY

Bu çalışmada tıbbi denemelerle ilgili bazı etik sorun
lar anlatılmakta ve bazı sonuçlara varılmaktadır.

In this article, some ethical problems on the medical
experiments have been examined and some results have
been obtained.
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Bugün dünyada birçok ülkede gönüllü kişiler üze
rinde tıbbi araştırmalar yapılmaktadır. Nitekim tıbbın ge
lişimi bu tip araştırmaların başarı ile sonuçlanmasına
bağlı kalmaktadır. Araştırıcılar ve gönüllü kişilerin işbir
liği ise bu başarıyı bazen sağlayabilmektedir (1). Ancak
bu konu, kişilik hakları açısından da önemlidir ve hu
kuk bakımından bazı sonuçlar meydana getirebilir. Nite
kim tıbbi denemeler, insan hayatı ve tıp biliminin ge
lişmesiyle yakından ilgilidir. Bunların sınırsız olarak uy
gulanışı, kişinin hayatına, dokunulmazlığına geniş öl
çüde zarar verir; bununla beraber böyle bir durum, tıp
biliminin gelişmesini sağlar. Ancak tıbbi denemeleri uy
gulayan hekimin sorumsuzluğu, kişi yönünden büyük
zararların meydana çıkmasına neden olur (2).

konu, tıbbi deontolojinin yeni ve ilginç sorunlarından bi
ri olmaktadır.

TIBBİ DENEMELERİN
TIBBİ ETİKTEKİ YERİ
Son zamanlarda yeni bir tedavi usulünün, yeni bir
ilacın, denenmemiş cerrahi bir operasyonun uygulana
bilip uygulanamayacağı, uygulanma durumunda bunun
ne ölçüde gerçekleştirilebileceği konusu, tıp hukukunun
önemli problemlerinden biri oldu. Tıbbi Denemeler, ön
ceden uygulanmayan ve insan vücudu üzerindeki etki
leri kesinlikle bilinmeyen uygulamaların tedavi veya bi
limsel amaçla uygulanması anlamına gelir. Böylece bu
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Bilindiği gibi, kişinin beden bütünlüğü üzerindeki gi
rişimlerin geçerli olabilmesi için bazı temel koşulların
olması gerekmektedir. Bu koşulların başında kişinin ge
çerli bir izninin bulunması gelmektedir. Nitekim kişinin
her türlü dış etkiden uzak, geçerli şekilde rızasını be
lirtmiş olması gerekir. İkinci önemli temel koşul, tıbbi
denemelerden kişinin aşırı bir zarar görmemesi ve teh
like altına girmemesidir. Bilindiği gibi Medeni Kanunun
23. maddesine göre, kişilik hakkının aşırı sınırlanması
na yönelik sözleşmeler geçersizdir. Bu nedenle kişiyi
tedavi etmek amacıyla girişimlerde bulunacak hekimin
buna yetecek bilgi, yetenek ve beceriyi taşıması ve
hastayı yapılacak işlem ve doğuracağı sonuçlar hakkın
da yeterince aydınlatmış olması gerekir. Bu arada diğer
temel bir koşul da yapılacak denemelerin üstün amaç
lar taşımasıdır. Bu üstün amacın g a y e s i , sağlık ve
yaşamın kurtarılmasıdır (3, 4).
Tıbbi denemeler, bilimsel amaçla yapılanlar ve te
davi gayesi ile yapılanlar olarak ikiye ayrılabilirler: 1-Bi
limsel Gaye ile Yapılan Tıbbi Denemeler: Bu tip dene
meler, kişinin sağlık durumunu düzeltmekten çok, gele
cekte hastaların tedavilerinde kullanılabilecek olan ke
sinleşmemiş tıbbi teorilerin doğrulanması veya reddedil
mesi ile ilgili uygulamalardır. Bu tip denemelerde belirli
fizyolojik olaylar belirlenir ve yeni bilgiler kazanılır. A n 
cak bu tip denemelerin uygulanması hakkındaki gö
rüşler ikiye ayrılır: a- Bilimsel Denemeleri R e d d e d e n
Görüşler: Bu görüşlere göre tedavi gayesi dışında in
san vücudu üzerinde tıbbi deneme yapılamaz. Çünkü
insanın kişiliğine gösterilen saygı, bu tip denemelerin
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reddedilmesini sağlar. Bu tip deneylerde hastanın rızası
olsa bile, bunu uygulayan hekim, sorumluluktan kurtu
lamaz, b- Bilimsel Denemeleri Savunan Görüşler: Bazı
yazarlar, bilimsel denemelerin insanlar üzerinde uygu
lanmasını, bazı koşulların bulunması durumunda kabul
etmektedirler. Buna göre, kişinin bilimsel deneme ile il
gili izni bulunmalıdır ve uygulama, geleneklere aykırı ol
mamalıdır. Ayrıca denemeler tıp mesleğinin kurallarına
uygun olmalı ve kişide bir zarar meydana getirmemeli
dir. Nitekim bu kurallar, Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel
Kurul Toplantısında da kabul edildiler. 2- Tedavi G a y e 
si ile Yapılan Tıbbi Denemeler: Bu tip denemeler, teda
vi amacı ile uygulanırlar. Bu uygulamalar, hastanın kur
tarılması için başka bir imkanın bulunmaması halinde
yapılırlar. Bu tip denemelerin hukuka uygun olması için
bazı koşulların bulunması gerekir. B u n a göre, bu tip
denemeler (5, 6) tıp biliminin kurallarına uygun olmalı
dır. Özellikle uygulanacak tedavi usulü, d a h a önce
hayvanlar üzerinde denenmiş olmalıdır. Ayrıca bu tip
denemeler, hastanın organizması incelendikten ve uy
gulamanın olumsuz etkilerini anlamak için bazı önlem
ler alındıktan sonra uygulanmalıdırlar. Bundan başka
hekim, denemenin sonuçlarını saptamalıdır. Bu sonuç
lar, hastaya zarar vermemelidir. Yine bu tip deneme
lerde hastanın rızasının bulunması gerekir (2).

SONUÇ
Sonuç olarak denebilir ki sağlığın, tıbbın bugünkü
verileri ile korunamadığı durumlarda denemelere başvu-
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rulur ki bunlar, tedavi amacı ile uygulanan denemeler
dir. Böylece bu tip deneysel uygulamalar, hastanın rı
zası ve hakkın icrası dolayısıyla hukuka uygun olarak
kabul edilirler. Bu durumda bir tedavi amacı vardır ve
hekim, daha önce bu tip denemeleri hayvanlarda uygu
lamıştır (7, 8. 9).
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