
TÜRK CEZA KANUNU 90.MADDE; 
(İnsan üzerinde deney) 
 
 

1. İnsan üzerinde (bilimsel) bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza 
sorumluluğunu gerektirmemesi için;  
a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış  
    olması,  
b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan  
    üzerinde yapılmış olması, 
c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler  
    sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak   
    açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,  
d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki   
    bırakmaması,  
e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici  
    yöntemlerin uygulanmaması,  
f)  Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve  
    kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,  
g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı   
    olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine    
    bağlı bulunmaması, gerekir.  

 
3.  Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılmaz.  

  (Değişik 3. fıkra: 5328 - 31.3.2005 / m 7 (3) Çocuklar üzerinde bilimsel   
  deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan  
  koşulların yanı sıra;  

 
a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen   
    hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını     
    gerekli kılması,  
b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana  
    ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,  
c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları  
    uzmanının bulunması, gerekir.  

4. Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede 
bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen 
tıbbi müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin 
anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere 
uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan 
rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye 
dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane 
ortamında yapılması gerekir.  

 
5. Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun 

yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  



6. Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. Madde gerekçesinde belirtildiği üzere;   

 
“Bu madde ile sağlıklı ve hasta insanlar üzerinde yapılacak biyo-tıbbi deney ve 
denemeleri kural olarak cezalandırılmakta, ancak belirli şartların bir arada 
gerçekleşmesi halinde, açıklanan rızaya hukuki geçerlilik tanınmaktadır. 
Düzenlemede “deney” terimi bilimsel çalışmanın ilk aşamalarına yönelik olarak 
kullanılmıştır. “Deneme” ise bilimsel amaçlı deney sonuçlarının; henüz bir 
kesinliğe varmasa da hastalığın tedavisi konusunda ulaştığı somut bazı 
faydalarından yola çıkarak hasta bir insana uygulanması işlemidir. “Maddenin 
dördüncü fıkrasında rıza olmaksızın hasta insanlar üzerinde yapılan tedavi amaçlı 
denemeler, suç olarak tanımlanmıştır. Bu fıkra hükmüne göre, bilimsel deneyin 
aksine, tedavi amaçlı denemeler ancak hasta insan üzerinde gerçekleştirilebilir. 
Ancak bunun da hukuka uygun sayılabilmesi için, belirli koşulların gerçekleşmesi 
gerekir. Bu bakımdan aranan birinci koşul, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin 
hasta üzerinde uygulanmasının sonuç vermeyeceğin anlaşılmış olmasıdır. 
Tedaviye yönelik bir denemenin gerçekleştirilmesi için bilinen tıbbi müdahale 
yöntemlerinin tamamının hasta üzerinde uygulanması şart koşulmamaktadır. Bu 
yöntemlerinin sonuçsuz kalacağının anlaşılması, deneme yapılabilmesi için 
yeterlidir. Keza, tedavi amaçlı denemelerin bilimsel yöntemlere uygun olarak 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra, denemenin hukuken geçerli bir 
rızaya dayanması gerekir. Hukuken geçerli olabilmesi için açıklanan rızanın 
denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak 
yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında 
yapılması gereklidir.”  
 
Önerilen:  
Türk Ceza Kanunu tasarısının görüşüldüğü sırada, Türk Tabipler Birliği’nin 
tasarıya ilişkin görüşlerinde de bildirildiği gibi; “Yazılı rıza, insan üzerinde 
yapılacak bir bilimsel deney için mutlak gerekli olmakla birlikte, hasta açısından 
yeterli güvenliği sağlamaz. 
Bu tür deney ve çalışmalar, ancak çalışma/deney protokolleri bağımsız Etik 
Kurullar tarafından onaylandıktan sonra yapılmalıdır”  
Keza madde metnindeki “bilimsel” teriminin çıkartılmasının yerinde olacağı da 
açıktır.  
 


