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Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu
KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU
Hakan Hakeri

ÖZET

Kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± tÄ±p alanÄ±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu
çalÄ±Å&Yuml;malar henüz son aÅ&Yuml;amalarÄ±na ulaÅ&Yuml;mamÄ±Å&Yuml; ise de, bu konuda bütün dünyada umut veric
sonuçlara ulaÅ&Yuml;Ä±labileceÄ&Yuml;i düÅ&Yuml;ünülmektedir. Bu çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n yeni olmasÄ± da, hukuksal açÄ±
nasÄ±l deÄ&Yuml;erlendirileceÄ&Yuml;i sorusunu ortaya çÄ±karmaktadÄ±r. Esasen hukuk düzeninin çoÄ&Yuml;unlukla
teknolojinin ve modern geliÅ&Yuml;melerin gerisinde kalmasÄ±nÄ±n bir örneÄ&Yuml;i de burada görülmektedir. Hukuk
düzenimizde, kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ± açÄ±k bir Å&Yuml;ekilde düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadÄ±r. Bu ned
konu bu çalÄ±Å&Yuml;mada, esas itibarÄ±yla genel hükümler açÄ±sÄ±ndan ele alÄ±narak bir sonuca ulaÅ&Yuml;Ä±lmaya
çalÄ±Å&Yuml;Ä±lmÄ±Å&Yuml; ve ayrÄ±ca SaÄ&Yuml;lÄ±k BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nÄ±n konuya iliÅ&Yuml;kin iki genelge
de tartÄ±Å&Yuml;Ä±larak muhtemel sonuçlarÄ± ortaya konulmuÅ&Yuml;tur.

ANAHTAR KELÄ°MELER
Kök hücre, organ, ilaç, insan üzerinde deneme ve deney, hukuksal boyut.
GÄ°RÄ°Åž
Son yÄ±llarda bütün dünyada büyük yankÄ± uyandÄ±ran kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±, bir çok klasik yöntemlerle tedavi
olamamÄ±Å&Yuml; hasta için umut kapÄ±sÄ± olma olasÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä± içermektedir. Bu yönüyle kamu oyunun büyük ilgisini
çekmekte, bir çok hastalÄ±k için mucizevi bir formül olarak görülmektedir. Henüz bir çok alanda kesin yararÄ±
ispatlanmamÄ±Å&Yuml; olan bu çalÄ±Å&Yuml;malar ülkemizde de baÅ&Yuml;lamÄ±Å&Yuml; ve son olarak SaÄ&Yuml;lÄ±k
BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nÄ±n iki genelgesine konu olmuÅ&Yuml;tur.
ÇALIÅžMANIN KAPSAMI
Bu çalÄ±Å&Yuml;mada, kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n ülkemizdeki hukuksal boyutu ele alÄ±nacaktÄ±r. ÇalÄ±Å&Yuml;
öncelikle kök hücrenin niteliÄ&Yuml;ini belirlemenin yararlÄ± olacaÄ&Yuml;Ä±nÄ± düÅ&Yuml;ünüyorum. Bu bakÄ±mdan ise kök
hücrenin organ veya ilaç olup olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± üzerinde durmak gerekmektedir. Daha sonra konunun iki ana çerçevede ele
alÄ±nmasÄ±nda yarar görüyorum: Öncelikle kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± yetiÅ&Yuml;kin kök hücreler üzerinde mi, yoksa
embriyonik kök hücreler üzerinde mi yürütülmektedir? Bu ana çerçeve içinde ise kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n genel ola
hukuksal yönden nitelendirilmesi ve ikinci olarak da yeni bir tedavi yöntemi olarak göz önünde bulundurulduÄ&Yuml;unda
hukuksal sonuçlarÄ± tartÄ±Å&Yuml;Ä±lmalÄ±dÄ±r. Bütün bunlar ele alÄ±ndÄ±ktan sonra, SaÄ&Yuml;lÄ±k
BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nÄ±n konuya iliÅ&Yuml;kin son genelgesi de deÄ&Yuml;erlendirilecektir.
KÖK HÜCRE ORGAN MIDIR?
2238 sayÄ±lÄ± Organ ve Doku AlÄ±nmasÄ±, SaklanmasÄ± ve Nakli HakkÄ±nda Kanun&rsquo;un 2. fÄ±krasÄ±nda bu kanun
bakÄ±mÄ±ndan organÄ±n tanÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±Å&Yuml;tÄ±r: &ldquo;Bu kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insa
organizmasÄ±nÄ± oluÅ&Yuml;turan her türlü organ ve doku ile bunlarÄ±n parçalarÄ± anlaÅ&Yuml;Ä±lÄ±r&rdquo;. Kök hücrenin
bu manada bir organ/doku olduÄ&Yuml;unda Å&Yuml;üphe yoktur. Bu durumda kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± 2238 sayÄ±lÄ
kanun hükümlerine mi tabi olacaktÄ±r? Hemen belirtmek gerekir ki, bir kimsenin kendi kök hücresinin kendisine aktarÄ±lmasÄ±
bakÄ±mÄ±ndan 2238 sayÄ±lÄ± kanun hükümleri uygulanamaz. Bu kanun anlamÄ±nda organ ve doku nakli, yabancÄ± bir
organ veya dokunun naklidir. Bu itibarla, kiÅ&Yuml;inin kendi kök hücresinin kendisine aktarÄ±lmasÄ± bu kanun hükümlerine
tabi deÄ&Yuml;ildir. Buna karÅ&Yuml;Ä±lÄ±k bir baÅ&Yuml;ka kimseden veya &ndash;mümkün olduÄ&Yuml;u takdirde- bir
ölüden aktarÄ±lan kök hücreler bu kanun hükümlerine tabidir. Bu yönüyle kök hücre nakli yasal bir prosedüre tabi tutulmuÅ&Yum
olmaktadÄ±r.
KÖK HÜCRE Ä°LAÇ MIDIR?
Kök hücrenin ilaçlarÄ±n tabi olduÄ&Yuml;u mevzuata tabi olup olmadÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ± belirlemek bakÄ±mÄ±ndan, kök hücreni
kapsamÄ±nda mütalaa edilip edilmeyeceÄ&Yuml;i ortaya konmalÄ±dÄ±r. Bu konudaki mevzuatÄ±mÄ±za
baktÄ±Ä&Yuml;Ä±mÄ±zda 1928 tarihli 1262 sayÄ±lÄ± Ä°spençiyari ve TÄ±bbi Müstahzarlar Kanunu&rsquo;nun 1. maddesine
göre, tÄ±pta kullanÄ±labilecek her türlü basit veya bileÅ&Yuml;ik Å&Yuml;ifa amaçlÄ± maddeler ilaçtÄ±r. BeÅ&Yuml;eri ve TÄ±b
Ürünlerin SÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik ve BeÅ&Yuml;eri TÄ±bbi Ürünlerin GüvenliÄ&Yuml;inin Ä°zlenmesi ve
DeÄ&Yuml;erlendirilmesi HakkÄ±nda YönetmeliÄ&Yuml;in 4/b maddesine göre, &ldquo;hastalÄ±Ä&Yuml;Ä± tedavi etmek
ve/veya önlemek, bir teÅ&Yuml;his yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya
deÄ&Yuml;iÅ&Yuml;tirmek amacÄ±yla, insana uygulanan doÄ&Yuml;al ve/veya sentetik kaynaklÄ± etkin madde veya
maddeler kombinasyonu&rdquo; beÅ&Yuml;eri tÄ±bbi üründür. Keza BeÅ&Yuml;eri TÄ±bbi Ürünler RuhsatlandÄ±rma
YönetmeliÄ&Yuml;i&rsquo;nin 2/f maddesine göre, &ldquo;insan kaynaklÄ± tam kan, plazma veya kan fraksiyonlarÄ±, bu
yönetmeliÄ&Yuml;in kapsamÄ± dÄ±Å&Yuml;Ä±ndadÄ±r&rdquo;. AynÄ± yönetmeliÄ&Yuml;in 4/e maddesine göre de
kaynaÄ&Yuml;Ä± insan (insan kanÄ± ve insan kanÄ±nda elde edilen ürünler) olan maddeler beÅ&Yuml;eri tÄ±bbi ürün
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deÄ&Yuml;ildir.
Bütün bu hükümler deÄ&Yuml;erlendirildiÄ&Yuml;inde açÄ±kça görülmektedir ki, kök hücre ilaç deÄ&Yuml;ildir; bir ilaç vazifesi, f
görse bile, mevzuatÄ±mÄ±za göre ilaçlarÄ±n tabi olduÄ&Yuml;u kurallara tabi deÄ&Yuml;ildir. Bu nedenle, ayrÄ±ca bir hukuksal
deÄ&Yuml;erlendirmeye tabi tutulmasÄ± gerekmektedir.
YETÄ°ÅžKÄ°N KÖK HÜCRE ÇALIÅžMALARI
Öncelikle kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n yetiÅ&Yuml;kin veya embriyonik kök hücreler üzerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±
deÄ&Yuml;erlendirmek gerekirse, yetiÅ&Yuml;kin kök hücreler üzerindeki çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n önemli hukuksal problemler
doÄ&Yuml;urmadÄ±Ä&Yuml;Ä± görülmektedir[1]. Gerçekten de, bu tür kök hücrelerin elde edilmesi, müdahalenin bir hekim
tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±, hastanÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±, rÄ±zasÄ± ve son olarak da endikasyon Å&Yuml;artlarÄ±nÄ±n
gerçekleÅ&Yuml;mesiyle hukuka uygun olmaktadÄ±r. Bu Å&Yuml;artlardan birinin eksikliÄ&Yuml;i ise, diÄ&Yuml;er tÄ±bbi
müdahalelerde olduÄ&Yuml;u gibi bu müdahalenin de hukuka aykÄ±rÄ± olmasÄ±nÄ± sonuçlayacaktÄ±r. GörüldüÄ&Yuml;ü üzer
yetiÅ&Yuml;kin kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± büyük bir problem oluÅ&Yuml;turmamaktadÄ±r. Ancak hemen belirtmek gerek
ki, aÅ&Yuml;aÄ&Yuml;Ä±da deÄ&Yuml;inilecek olan yeni tedavi yöntemi olmaktan kaynaklanan ek koÅ&Yuml;ullarÄ±n bu
çalÄ±Å&Yuml;malar açÄ±sÄ±ndan da geçerli olacaÄ&Yuml;Ä±nda Å&Yuml;üphe bulunmamaktadÄ±r.
EMBRÄ°YONÄ°K KÖK HÜCRE ÇALIÅžMALARI
AsÄ±l tartÄ±Å&Yuml;ma konusu olan husus ise embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±dÄ±r. Öncelikle belirtmek gerekir ki
embriyonik kök hücrelerle yapÄ±lacak bir tedavinin yetiÅ&Yuml;kin kök hücrelere nazaran daha baÅ&Yuml;arÄ±lÄ±
olacaÄ&Yuml;Ä± düÅ&Yuml;ünülmektedir. Bu nedenle kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± esas itibarÄ±yla embriyonik kök hücrele
üzerinde yoÄ&Yuml;unlaÅ&Yuml;maktadÄ±r. Bu noktada ortaya çÄ±kan sorun ise, ileride insan olabilecek embriyonun sÄ±rf
bir yedek organ deposu olarak kullanÄ±lmak üzere elde edilip, sonra da telef edilmesinin hukuksal açÄ±dan nasÄ±l
deÄ&Yuml;erlendirileceÄ&Yuml;idir. Ä°nsanÄ±n araçlaÅ&Yuml;tÄ±rÄ±lmasÄ± yasaÄ&Yuml;Ä±, insanÄ±n nüvesini teÅ&Yuml;kil
eden embriyon açÄ±sÄ±ndan da geçerli olmak gerekir. Böylece embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n etik
olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± ortaya çÄ±kmakta ise de, hukuk düzenimiz açÄ±sÄ±ndan bu çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n gerek ceza hukuku
gerekse tazminat hukuku bakÄ±mÄ±ndan bir sorun oluÅ&Yuml;turmadÄ±Ä&Yuml;Ä± rahatlÄ±kla söylenebilir:
þ
YAÅžAM HAKKI?: Gerçekten, embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±, henüz insan olmayan varlÄ±klara yönelik
olduÄ&Yuml;undan, anayasadaki ve ceza kanunundaki yaÅ&Yuml;am korumasÄ±ndan yararlanmamaktadÄ±r. Bu nitelikteki
embriyonlar ancak ceninler için saÄ&Yuml;lanan korumadan yararlanabilirler ve hukukumuz bakÄ±mÄ±ndan sadece çocuk
düÅ&Yuml;ürme suçunun konusunu oluÅ&Yuml;turabilirler. Ancak bunun için de embriyonun ana rahmine
yerleÅ&Yuml;tirilmiÅ&Yuml; olmasÄ± gerekir. Ana rahmi dÄ±Å&Yuml;Ä±ndaki embriyonun korunmasÄ±na yönelik
hukukumuzda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadÄ±r. Esasen kanunumuz 10. haftaya kadar gebeliklerin sona
erdirilmesine olanak tanÄ±dÄ±Ä&Yuml;Ä±ndan[2], embriyonun ilk aÅ&Yuml;amasÄ±na yönelik bir koruma da söz konusu
deÄ&Yuml;ildir. KaldÄ± ki, örneÄ&Yuml;in 9 aylÄ±k bir ceninin bile anne yaÅ&Yuml;amÄ±nÄ± tehlikeye sokmasÄ± durumunda
yaÅ&Yuml;amÄ±na son verilmesine olanak tanÄ±nÄ±rken[3], hastalÄ±klarÄ±n tedavisi için bundan çok daha önceki
aÅ&Yuml;amada embriyondan faydalanmasÄ±na da aynÄ± mülahazalarla olanak tanÄ±mak gerekir. Embriyonsal
yaÅ&Yuml;amÄ±n yok edilmesi embriyonik kök hücre araÅ&Yuml;tÄ±rmalarÄ±nÄ±n amacÄ±yla orantÄ±sÄ±zlÄ±k içinde
deÄ&Yuml;ildir.
þ
HUKUKUMUZDA TÜP BEBEK AMACI DIÅžINDA EMBRÄ°YO ELDE EDÄ°LEBÄ°LÄ°R MÄ°? Burada tartÄ±Å&Yuml;Ä±l
gereken bir husus da Üremeye YardÄ±mcÄ± Tedavi Merkezleri YönetmeliÄ&Yuml;i&rsquo;nin embriyonik kök hücre
çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±na engel oluÅ&Yuml;turup oluÅ&Yuml;turmadÄ±Ä&Yuml;Ä±dÄ±r. YönetmeliÄ&Yuml;in 17. maddesinde,
&ldquo;kendilerine ÜYTE uygulanacak adaylardan alÄ±nan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyolarÄ±n bir
baÅ&Yuml;ka maksatla veya baÅ&Yuml;ka adaylarda, aday olmayanlardan alÄ±nanlarÄ±n da adaylarda kullanÄ±lmasÄ± ve
uygulanmasÄ± ve bu yönetmelikte belirtilenlerin dÄ±Å&Yuml;Ä±nda her ne maksatla olursa olsun bulundurulmasÄ±,
kullanÄ±lmasÄ±, nakledilmesi, satÄ±lmasÄ± yasaktÄ±r&rdquo; denilmektedir. KanÄ±mca bu düzenleme embriyonik kök hücre
çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±na engel deÄ&Yuml;ildir. Bu hüküm ile engellenmek istenen, adaylardan tüp bebek amacÄ±yla alÄ±nan
yumurta ve spermler ile elde edilen embriyonlarÄ±n baÅ&Yuml;ka bir amaçla kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Yoksa kiÅ&Yuml;inin zaten
kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± amacÄ±yla embriyon elde edilmesine rÄ±za göstermesi ve bu amaçla embriyon elde edilmesi
yasaklanmamaktadÄ±r. Nitekim madde açÄ±kça &ldquo;kendilerine ÜYTE uygulanacak&rdquo; ifadesiyle bu amaçla alÄ±nan
embriyonlarÄ±n baÅ&Yuml;ka amaçla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamakta, ama baÅ&Yuml;ka amaçla embriyon üretimini
yasaklamamaktadÄ±r. Ancak maddenin devamÄ±nda &ldquo;adaylardan fazla embriyo alÄ±nmasÄ± durumunda
eÅ&Yuml;lerden her ikisinin rÄ±zasÄ± alÄ±narak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanabilir. Üç yÄ±lÄ± geçmemek
Å&Yuml;artÄ±yla, merkez tarafÄ±ndan tespit edilecek süre içinde her iki eÅ&Yuml;in rÄ±zasÄ± alÄ±narak aynÄ± adayda
kullanÄ±labilir. Bu süre sonunda veya eÅ&Yuml;lerden birinin ölümü veya eÅ&Yuml;lerin birlikte talebi veya boÅ&Yuml;anmanÄ±
hükmen sabit olmasÄ± halinde, bu süreden önce saklanan embriyolar derhal imha edilir&rdquo; denilmektedir. Böylece ÜYTE
amacÄ±yla elde edilen embriyonlarÄ±n saklanmasÄ± durumunda bu embriyonlarÄ±n baÅ&Yuml;ka amaçla bilahare
kullanÄ±lmasÄ± yasaklanmÄ±Å&Yuml; olmaktadÄ±r. Bu itibarla, bu embriyonlarÄ±n bilahare kök hücre elde edilmesi amacÄ±yla
kullanÄ±lmasÄ± olanaksÄ±zdÄ±r. Fakat hemen belirtelim ki, buradaki yaptÄ±rÄ±m idaridir. Yani, bu kurallara uyulmamasÄ±
herhangi bir cezai sorumluluk gerektirmemekte, sadece ilgili kurumun faaliyetlerinin durdurulmasÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±
uygulanmaktadÄ±r. AyrÄ±ca belirtmek gerekir ki, bir kimsenin hayatÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± olasÄ±lÄ±Ä&Yuml;Ä± varsa ve bu
amaçla yasak olan ÜYTE amaçlÄ± embriyonlar kullanÄ±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± takdirde, hekimin üçüncü kiÅ&Yuml;i lehine zorunluluk
halinden yararlanacaÄ&Yuml;Ä± ve böylece bu eylem cezai sorumluluk gerektirse bile cezalandÄ±rÄ±lamayacaÄ&Yuml;Ä± da
açÄ±ktÄ±r.
þ
BÄ°YO-TIP SÖZLEÅžMESÄ°: Bu kapsamda deÄ&Yuml;erlendirilmesi gereken bir baÅ&Yuml;ka düzenleme ise, Avrupa
Konseyi Biyoloji ve TÄ±bbÄ±n UygulanmasÄ± BakÄ±mÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± ve Ä°nsan Haysiyetinin KorunmasÄ±
SözleÅ&Yuml;mesinin 18/2. maddesidir. Maddeye göre, &ldquo;insan embriyonlarÄ±nÄ±n araÅ&Yuml;tÄ±rma amacÄ±yla
üretilmesi yasaktÄ±r&rdquo;. Ancak embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n bu madde kapsamÄ±nda olup
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olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± çok açÄ±k deÄ&Yuml;ildir ve bu madde kapsamÄ±nda olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± da ileri sürülmektedir[4].
Sonuç olarak embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± hukukumuz açÄ±sÄ±ndan sorun oluÅ&Yuml;turmamaktadÄ±r.
YasaklanmamÄ±Å&Yuml; olan her Å&Yuml;ey serbesttir. Sadece SaÄ&Yuml;lÄ±k BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±&rsquo;nÄ±n bu konuya
iliÅ&Yuml;kin düzenleyici nitelikli genelgesinin göz önünde bulundurulmasÄ± gerekmektedir. Ancak bu genelge de idari
niteliklidir ve bir suç yaratmasÄ± veya ceza öngörmesi düÅ&Yuml;ünülemez. Bu genelgeye aykÄ±rÄ±lÄ±k sadece idari
yaptÄ±rÄ±mlara neden olabilir, örneÄ&Yuml;in bu konudaki izinlerin geri alÄ±nmasÄ± gibi. Genelge üzerinde
aÅ&Yuml;aÄ&Yuml;Ä±da daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± duracaÄ&Yuml;Ä±m.
Ä°NSAN ÜZERÄ°NDE DENEY VE DENEME
Embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n prensip olarak hukuka aykÄ±rÄ± olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± anlaÅ&Yuml;Ä±ldÄ±kta
sonra, Å&Yuml;imdi de insan üzerinde deney veya deneme suç tipinin oluÅ&Yuml;up oluÅ&Yuml;madÄ±Ä&Yuml;Ä±
araÅ&Yuml;tÄ±rÄ±lmak gerekir.
Bu suçun oluÅ&Yuml;masÄ± daha çok yetiÅ&Yuml;kin kök hücre elde edimi açÄ±sÄ±ndan söz konusu olabilir. Buna
karÅ&Yuml;Ä±lÄ±k embriyonik kök hücre kazanÄ±mÄ±nda kiÅ&Yuml;inin üzerinde bir deneyin veya denemenin yapÄ±lmasÄ± s
konusu deÄ&Yuml;ildir.
Bu noktada ele alÄ±nmasÄ± gereken bir diÄ&Yuml;er konu ise, bu çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n henüz standart uygulama
olmadÄ±Ä&Yuml;Ä± göz önünde bulundurularak, hangi koÅ&Yuml;ullar altÄ±nda tedavi alanÄ±nda kullanÄ±labileceÄ&Yuml;idir.
BilindiÄ&Yuml;i üzere tÄ±p hukuku alanÄ±nda hekim, standart uygulama yapmak durumundadÄ±r. Henüz
doÄ&Yuml;ruluÄ&Yuml;u onaylanmamÄ±Å&Yuml; yöntemler ilke olarak uygulanamaz. Bununla beraber, standart yöntemlerin
çözüm oluÅ&Yuml;turmadÄ±Ä&Yuml;Ä± hallerde henüz sonuçlarÄ± tam olarak bilinmeyen yöntemlerin de
uygulanabileceÄ&Yuml;inde kuÅ&Yuml;ku bulunmamaktadÄ±r. Ancak bunun için hastanÄ±n çok geniÅ&Yuml; ölçüde
aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve bu yöntemin yeni olduÄ&Yuml;u, yan etki ve sonuçlarÄ±nÄ±n kesin olarak bilinmediÄ&Yuml;i konusunun
özellikle ön plana çÄ±karÄ±larak, hastanÄ±n bu yeni yönteme yönelik rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gerekmektedir. Hasta bu kon
rÄ±za gösterdikten sonra, bu yöntemlerin hasta üzerinde uygulanmasÄ±nda problem yoktur. Bu konu yeni Türk Ceza
Kanunu&rsquo;nun 90. maddesinin 4. fÄ±krasÄ±nda düzenlenmiÅ&Yuml; bulunan &ldquo;tedavi amaçlÄ± deneme&rdquo;
çerçevesinde deÄ&Yuml;erlendirilmelidir. Maddede hasta olan insan üzerinde rÄ±zasÄ±yla tedavi amaçlÄ± denemede
bulunulmasÄ±nÄ±n suç oluÅ&Yuml;turmayacaÄ&Yuml;Ä± açÄ±klanmaktadÄ±r. Ancak bunun için, bilinen tÄ±bbi müdahale
yöntemlerinin uygulanmasÄ±nÄ±n sonuç vermeyeceÄ&Yuml;inin anlaÅ&Yuml;Ä±lmasÄ± ve hastanÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ±n
bulunmasÄ± gerekmektedir. AçÄ±klanan rÄ±zanÄ±n, denemenin mahiyet ve sonuçlarÄ± hakkÄ±nda yeterli bilgilendirmeye
dayalÄ± olarak yazÄ±lÄ± olmasÄ± ve tedavinin uzman hekim tarafÄ±ndan bir hastane ortamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± da,
müdahalenin hukuka uygunluÄ&Yuml;u bakÄ±mÄ±ndan aranan diÄ&Yuml;er koÅ&Yuml;ullarÄ± oluÅ&Yuml;turmaktadÄ±r.
DolayÄ±sÄ±yla maddedeki koÅ&Yuml;ullara uygun bir kök hücre tedavisi suç oluÅ&Yuml;turmayacaktÄ±r. Bununla beraber,
tedavi sÄ±rasÄ±nda hekime yüklenebilecek kusurlu bir uygulamanÄ±n varlÄ±Ä&Yuml;Ä± durumunda, hekimin taksirden
dolayÄ± ceza sorumluluÄ&Yuml;u söz konusu olabileceÄ&Yuml;i gibi, tazminat sorumluluÄ&Yuml;unun da
bulunacaÄ&Yuml;Ä± açÄ±ktÄ±r. Bu nedenle, geniÅ&Yuml; olarak bilgilendirilmiÅ&Yuml; olan hastanÄ±n yazÄ±lÄ± rÄ±zasÄ±nÄ±
hekimin eyleminin bütün sonuçlarÄ±ndan sorumsuz olmasÄ±nÄ± saÄ&Yuml;layacaÄ&Yuml;Ä±nÄ± söylemek yanlÄ±Å&Yuml;
olacaktÄ±r. Kök hücre tedavisinin kurallara uygun yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir.
SAÄžLIK BAKANLIÄžI GENELGESÄ°
Konuya iliÅ&Yuml;kin bütün bu daha çok teorik nitelikli açÄ±klamalarÄ±n dÄ±Å&Yuml;Ä±nda SaÄ&Yuml;lÄ±k
BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ±n hazÄ±rladÄ±Ä&Yuml;Ä± MayÄ±s 2006 tarihli kÄ±lavuz tek doÄ&Yuml;rudan dayanak olarak
gözükmektedir (KLÄ°NÄ°K AMAÇLI EMBRÄ°YONÄ°K OLMAYAN KÖK HÜCRE ÇALIÅžMALARI KILAVUZU).
Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu kÄ±lavuz embriyonik olmayan kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ± düzenlemektedir. Embriyon
kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± bu genelge kapsamÄ±nda deÄ&Yuml;ildir. Ancak bu durumun da anlaÅ&Yuml;Ä±lmaz
olduÄ&Yuml;una iÅ&Yuml;aret etmek gerekir. Zira bakanlÄ±k 19.09.2005 tarihli &ldquo;embriyonik kök hücre
araÅ&Yuml;tÄ±rmalarÄ±&rdquo; konulu genelgesinde öncelikle &ldquo;somatik kök hücre nakli ile tedavi konusundaki
araÅ&Yuml;tÄ±rmalar dünya genelinde kabul görmekte iken, embriyodan elde edilen kök hücrelerin kullanÄ±lmasÄ± özellikle
hukuki ve etik açÄ±lardan birçok tartÄ±Å&Yuml;maya neden olmaktadÄ±r&rdquo; tespitini yapmÄ±Å&Yuml;tÄ±. BakanlÄ±k,
embriyonik kök hücre araÅ&Yuml;tÄ±rmalarÄ± konusunda, çaÄ&Yuml;daÅ&Yuml; bilim ve kamu vicdanÄ± gereklerine göre
yapÄ±lmasÄ± gereken hukuksal düzenlemelerin sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n sürdürüldüÄ&Yum
yapÄ±lan çalÄ±Å&Yuml;malarda, söz konusu araÅ&Yuml;tÄ±rmalarÄ±n AB mevzuat uyumu kapsamÄ±nda, hukuki, kültürel ve e
yönleriyle ele alÄ±ndÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ± belirtmekteydi ve sonuç olarak bakanlÄ±k bu genelgesinde,
&ldquo;bakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±mÄ±zca bu konudaki çalÄ±Å&Yuml;malar sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar, embriyonik kök hücre
araÅ&Yuml;tÄ±rmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±&rdquo; hususuna dikkat çekmiÅ&Yuml;ti.
Pekala, bu durumun hukuksal sonuçlarÄ± nelerdir? KanÄ±mca bu durum iki türlü yorumlanabilir. Ä°lkin önceki 2005 tarihli
genelge yürürlüktedir ve embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ± yasaklamÄ±Å&Yuml; bulunmaktadÄ±r. MayÄ±s 2006
genelge ile sadece embriyonik olmayan kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± konusunda düzenlemeler yapÄ±lmÄ±Å&Yuml; ve bu
çalÄ±Å&Yuml;malar bazÄ± koÅ&Yuml;ullara tabi kÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Ä°kinci yorum türü ise, bakanlÄ±Ä&Yuml;Ä±n hukuk
ve etik çalÄ±Å&Yuml;malar sonuçlanÄ±ncaya kadar kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ± yasakladÄ±Ä&Yuml;Ä±, bu
çalÄ±Å&Yuml;malar sonuçlanarak MayÄ±s 2006 tarihinde sadece embriyonik olmayan kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±
düzenlemek suretiyle, embriyonik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±na yönelik herhangi bir sÄ±nÄ±rlama getirmediÄ&Yuml;inin
söylenebileceÄ&Yuml;idir. Ancak hukuk mantÄ±Ä&Yuml;Ä± içinde ilk yorumun daha baskÄ±n olduÄ&Yuml;unu söylemek gerekir
Bu nedenle bu hususun mutlaka açÄ±klÄ±Ä&Yuml;a kavuÅ&Yuml;turulmasÄ±nda yarar vardÄ±r.
Bir diÄ&Yuml;er husus, kÄ±lavuzda, kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n mevcut medikal veya cerrahi tedavi yöntemleriyle
tedavisi baÅ&Yuml;arÄ±sÄ±z olmuÅ&Yuml; hastalarda klinik amaçlÄ± olarak uygulanabileceÄ&Yuml;i belirtilmektedir. Burada
da bu düzenlemeden çÄ±kan sonuçlar konusunda yorum yapmak gerekmektedir. Ä°lkin, kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n
araÅ&Yuml;tÄ±rma amaçlÄ± (Grundlagenforschung) yapÄ±lamayacaÄ&Yuml;Ä± sonucu. Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 90.
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maddesindeki tanÄ±mlarla baÄ&Yuml;lantÄ±lÄ± olarak söylenirse, kök hücre deneylerinin yasaklandÄ±Ä&Yuml;Ä±, sadece kök
hücre denemelerinin serbest kÄ±lÄ±ndÄ±Ä&Yuml;Ä± yorumu yapÄ±labilir. Ya da, düzenlemenin sadece klinik
çalÄ±Å&Yuml;malara iliÅ&Yuml;kin koÅ&Yuml;ullar getirdiÄ&Yuml;i, buna karÅ&Yuml;Ä±lÄ±k temel araÅ&Yuml;tÄ±rma amaçlÄ±
çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n bu koÅ&Yuml;ullara tabi kÄ±lÄ±nmaksÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± düÅ&Yuml;ünülebilir.
yorumun daha akla yatkÄ±n olduÄ&Yuml;u düÅ&Yuml;ünülebilirse de, kÄ±lavuzda çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n yapÄ±labilmesinin T
90&rsquo;daki insan üzerinde deney bakÄ±mÄ±ndan aranan bazÄ± koÅ&Yuml;ullara tabi kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n kesin bir yorumu
çok güçleÅ&Yuml;tirdiÄ&Yuml;ine iÅ&Yuml;aret etmek gerekir.
Bu kÄ±lavuzda getirilen ana hükümler ise Å&Yuml;öylece özetlenebilir:
ÇalÄ±Å&Yuml;ma her türlü hastanede yapÄ±lamayacaktÄ±r. ÇalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n yapÄ±labileceÄ&Yuml;i hastaneler
önceden buna yetkin olduklarÄ±nÄ± gösteren bir baÅ&Yuml;vuru yapacaklar ve bu baÅ&Yuml;vurular SaÄ&Yuml;lÄ±k
BakanlÄ±Ä&Yuml;Ä± Kök Hücre Nakilleri Bilimsel DayanÄ±Å&Yuml;ma Kurulu tarafÄ±ndan kabul edildiÄ&Yuml;i takdirde bu
çalÄ±Å&Yuml;malar yapÄ±labilecektir. Bu hastaneler sadece teknik donanÄ±m ve personel bakÄ±mÄ±ndan deÄ&Yuml;il,
ayrÄ±ca, daha önce yapmÄ±Å&Yuml; olduklarÄ± hayvan deneyleri, ürettikleri bilimsel çalÄ±Å&Yuml;malar, yaptÄ±klarÄ± yayÄ±
ve merkezde çalÄ±Å&Yuml;an bilim adamlarÄ±nÄ±n birikimi bakÄ±mÄ±ndan da deÄ&Yuml;erlendirilecektir.
Kurumun izni almasÄ±ndan sonra, aynÄ± kurum bünyesinde kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±na yönelik olarak kurulacak
yerel etik kurul onayÄ± da alÄ±nacak ve yapÄ±lacak çalÄ±Å&Yuml;ma kök hücre nakilleri bilimsel danÄ±Å&Yuml;ma kuruluna
sunulacaktÄ±r. Kurulun olumlu görüÅ&Yuml; bildirmesi üzerine bakanlÄ±k da izin verdiÄ&Yuml;i takdirde çalÄ±Å&Yuml;ma
yapÄ±labilecektir.
ÇalÄ±Å&Yuml;manÄ±n hastada yol açabileceÄ&Yuml;i etkilerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± ve sigorta
yapÄ±lmasÄ± da gerekmektedir.
KÄ±lavuzda &ldquo;bilgilendirilmiÅ&Yuml; gönüllü olur formu&rdquo; taslaÄ&Yuml;Ä±ndan bahsedilmekle beraber, bunun
anlamÄ± anlaÅ&Yuml;Ä±lmamaktadÄ±r. AnlaÅ&Yuml;Ä±ldÄ±Ä&Yuml;Ä± kadarÄ±yla, bilgilendirilmiÅ&Yuml; olurun
çalÄ±Å&Yuml;ma öncesinde alÄ±nmasÄ± zorunlu deÄ&Yuml;ildir. Bununla beraber, çalÄ±Å&Yuml;manÄ±n yapÄ±labilmesi için
olurun alÄ±nmasÄ± Å&Yuml;arttÄ±r.
ÇalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n baÅ&Yuml;latÄ±labilmesi için ayrÄ±ca, TCK 90&rsquo;da düzenlenmiÅ&Yuml; bulunan insan
üzerinde deney için aranan bazÄ± koÅ&Yuml;ullarÄ±n burada da arandÄ±Ä&Yuml;Ä± görülmektedir. Klinik araÅ&Yuml;tÄ±rman
TCK 90 manasÄ±nda deneme niteliÄ&Yuml;inde olmasÄ±, yani hasta insanlar üzerinde yapÄ±lacak olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla,
TCK 90&rsquo;da saÄ&Yuml;lÄ±klÄ± kimseler üzerinde yapÄ±lacak deneylere iliÅ&Yuml;kin bu Å&Yuml;artlarÄ±n
aranmasÄ±nÄ±n anlamsÄ±z olacaÄ&Yuml;Ä±na iÅ&Yuml;aret etmek gerekir. Bir yandan klinik araÅ&Yuml;tÄ±rma
kavramÄ±nÄ± kullanÄ±p, öte yandan deneyler için aranan kriterler getirmek bir biriyle tezat oluÅ&Yuml;turmaktadÄ±r.
KÄ±lavuzda belirtilen Å&Yuml;artlar Å&Yuml;unlardÄ±r:
a) Benzer çalÄ±Å&Yuml;manÄ±n öncelikle insan dÄ±Å&Yuml;Ä± deney ortamÄ±nda veya yeterli sayÄ±da hayvan üzerinde
yapÄ±lmÄ±Å&Yuml; olmasÄ±,
b) Ä°nsan dÄ±Å&Yuml;Ä± deney ortamÄ±nda veya hayvanlar üzerinde yapÄ±lan deneyler sonucunda ulaÅ&Yuml;Ä±lan bilimse
verilerin, varÄ±lmak istenen hedefe ulaÅ&Yuml;mak açÄ±sÄ±ndan bunlarÄ±n insan üzerinde de yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli
kÄ±lmasÄ±,
c) ÇalÄ±Å&Yuml;manÄ±n, insan saÄ&Yuml;lÄ±Ä&Yuml;Ä± üzerinde öngörülebilir zararlÄ± ve kalÄ±cÄ± bir etki bÄ±rakmamasÄ±
ÇalÄ±Å&Yuml;manÄ±n sonunda bir rapor düzenlenerek bakanlÄ±Ä&Yuml;a bildirilmesi gerektiÄ&Yuml;i gibi, 6 ayda bir
de geliÅ&Yuml;me raporlarÄ±nÄ±n bildirilmesi de zorunludur. Bu raporda, kök hücre kaynaÄ&Yuml;Ä±, miktarÄ±, uygulama
yolu da diÄ&Yuml;er verilerin yanÄ± sÄ±ra ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak belirtilmelidir.
Hastada ciddi yan etkilerin veya ölüm durumunun ortaya çÄ±kmasÄ± halinde, yedi gün içinde sebeplerine yönelik bilgilerle,
komplikasyonlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± dökümü bakanlÄ±Ä&Yuml;a bildirilir.
Klinik kök hücre çalÄ±Å&Yuml;masÄ± tamamlanÄ±p, sonuçlarÄ± bilimsel bir ortamda veya hakemli bilimsel bir dergide
yayÄ±nlanmadÄ±kça söz konusu çalÄ±Å&Yuml;ma ile ilgili verilerin kamuoyunu yönlendirecek/yanÄ±ltacak biçimde açÄ±klanma
yasaktÄ±r.
Hasta haklarÄ± ve insan onuruna saygÄ± gereÄ&Yuml;i, hastalarla ilgili bilgilerde mahremiyet hakkÄ±nÄ±n gözetilmesi
ve tÄ±p etiÄ&Yuml;ine uyulmasÄ± esastÄ±r.
SONUÇ
GörüldüÄ&Yuml;ü gibi, bir hukukçu olarak konunun henüz tam bir belirliliÄ&Yuml;e kavuÅ&Yuml;madÄ±Ä&Yuml;Ä±nÄ± söyleme
gerekir. Bu nedenle, kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±nÄ±n bir an önce yasal bazda, ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve birbiri içinde tutarlÄ±, açÄ
belirli hükümlere tabi tutulmasÄ± gerekmektedir. Åžu an için kök hücre çalÄ±Å&Yuml;malarÄ± çok sÄ±kÄ± Å&Yuml;artlara tabi
kÄ±lÄ±nmÄ±Å&Yuml;tÄ±r. Bence de bu çalÄ±Å&Yuml;malarÄ±n yasaklanmasÄ±ndansa kontrollü müsaadesi daha uygundur.
Ancak bütün bunlara raÄ&Yuml;men, konunun yasal bir düzenlemeye kavuÅ&Yuml;turulmasÄ±nda acil gereksinim
bulunmaktadÄ±r. En önemlisi, getirilen bir yaptÄ±rÄ±m bulunmamaktadÄ±r. Çok sÄ±kÄ± kurallar getirilmiÅ&Yuml; olmakla
beraber, bu kurallarÄ±n kiÅ&Yuml;isel bazda bir yaptÄ±rÄ±mÄ± öngörülmemiÅ&Yuml;tir. Bu yönden de biyotÄ±p
sözleÅ&Yuml;mesindeki genel nitelikli, dileksel nitelikli hükümlere benzer bir mevzuata sahip bulunuyoruz, Å&Yuml;u an
itibarÄ±yla.
Bu çerçevede kopyalama konusunun da aynÄ± kapsamda bir düzenlemeye gereksinimi olduÄ&Yuml;unda kuÅ&Yuml;ku
bulunmamaktadÄ±r.

http://portal.hakanhakeri.com

Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 17 November, 2019, 22:43

Portal Hakeri

*
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim DalÄ± ÖÄ&Yuml;retim Üyesi.

[1]
Hakeri, Hakan, Kasten Öldürme SuçlarÄ±, Ankara 2006, s. 20.

[2]
Nüfus PlanlamasÄ± HakkÄ±nda Kanun md. 5

[3]
Bkz. Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku, 4. B., Ankara 2005, s. 226.

[4]
Rosenau, Henning (çev. Hakan Hakeri), Yeniden CanlÄ± Üretimi, Tedavi Edici Klonlama TartÄ±Å&Yuml;malarÄ± ve Alman Kök
Hücre Kanunu, TÄ±p ve Ceza Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin 80. KuruluÅ&Yuml; YÄ±ldönümüne ArmaÄ&Yuml;an, s. 6
vd.

http://portal.hakanhakeri.com

Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 17 November, 2019, 22:43

